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Förhandlingssektionen 1995-07-14 
Lars-Gösta Andréen 

 

 Kommunstyrelsen 
Personalfrågor 
Ansvariga för arbetsmarknads- 
politiska åtgärder 

 

 

Lagar och förordningar om arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder fr.o.m. den 1 juli 1995 eller senare 
Regeringen har i den ekonomisk-politiska propositionen (prop. 1994/95:25), 
budgetpropositionen (prop. 1994/95:100, bil. 11), kompletteringsproposition-
en (prop. 1994/95:150, bil. 10) och sysselsättningspropositionen (prop. 
1994/95:218) presenterat förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Riksdagen har nu behandlat förslagen i de ovan nämnda propositionerna och 
de motioner som väckts med anledning av propositionerna. 

Beslutade lagar och förordningar som avser arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der fr.o.m. den 1 juli 1995 eller senare och som bedömts ha särskild betydelse 
för kommunerna utifrån deras arbetsgivarroll bilägges - genom de i Svensk 
författningssamling (SFS) publicerade författningstexterna - detta cirkulär. 

Information om vissa av de aktuella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har 
tidigare lämnats i Svenska Kommunförbundets cirkulär 1994:208, 1995:8, 
1995:25, 1995:113 och 1995:114 - varav det sist nämnda cirkuläret behandlar 
den nya arbetsmarknadspolitiska åtgärden datortek. 

Kommunförbundet avser att i kommande cirkulär informera ytterligare om 
de nu aktuella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 
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Frågor  med anledning av detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen och 
Claes-Håkan Jacobson. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

 

 Lars-Gösta Andréen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor: SFS 1995:409, 411, 705-707, 711-713, 719-722, 724, 725 och 729 

409 Arbetslivsutveckling, lag 
411 Socialavgifter, lag om tillfällig avvikelse från lagen 1981:691 
705 Arbetsplatsintroduktion, lag 
706 Kommunernas ansvar för ungdomar, lag 
707 Ungdomspraktikanter, fortsatt giltighet av lagen 1992:322 
711 Arbetsplatsintroduktion, förordning 
712 Kommunernas ansvar för ungdomar, förordning 
713 Datortek, förordning 
719 Beredskapsarbete, ändring i förordningen 1987:411 
720 Rekryteringsstöd, ändring i förordningen 1986:414 
721 Ungdomspraktikanter, fortsatt giltighet och ändring i förordningen 
 1994:936 
722 Arbetslivsutveckling, fortsatt giltighet och ändring i förordningen 
 1992:1333 
724 Lönebidrag, ändring i förordningen 1991:333 
725 Bidrag till arbetshjälpmedel m.m., ändring i förordningen 1987:409 
 (omtryck) 
729 Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, ändring i 
 förordningen 1985:276 
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