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Överenskommelser med länsarbetsnämnder 
angående ansvaret för arbetslösa ungdomar 
Kommunförbundet har i Cirkulär 1995:151 tagit upp vissa utgångspunkter 
vad gäller kommunernas överläggningar med länsarbetsnämnderna 
angående avtal om ett samlat kommunalt ansvar för arbetslösa ungdomar 
under 20 år. 

Vi vill erinra om att riksdagsbeslutet inte innebär en skyldighet utan en 
möjlighet för kommunerna att träffa överenskommelser med staten om ett 
samlat ansvar för arbetslösa ungdomar fram till och med den 30 juni det år 
de fyller 20 år. 

Av propositionen (1994/95:218) framgår klart att kommunerna har rätt till 
ersättning från staten för de sysselsättningsåtgärder som planeras för de 
aktuella ungdomarna. Denna ersättning skall också inkludera kommunens 
ersättning till ungdomarna. 

Med hänsyn till svårigheterna att träffa uppgörelser beroende på de låga 
ersättningsnivåer som länsarbetsnämnderna i flertalet fall varit villiga att 
erbjuda har förbundsstyrelsen behandlat frågan den 8 september 1995. 
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Enligt Kommunförbundet är det oacceptabelt med ersättningsnivåer från 
staten som innebär dels att socialbidragsberoende kan uppstå för de aktuella 
ungdomarna dels inte ger full kostnadstäckning för de åtgärder 
kommunerna avser att genomföra. 

Som framgår av bifogade skrivelse från Arbetsmarknadsstyrelsen till landets 
länsarbetsdirektörer kan vi emellertid nu konstatera att AMS ändrat inställ-
ning, vilket synes skapa förutsättningar för tillfredsställande överenskom-
melser mellan staten och kommunerna om kommunala insatser för arbets-
lösa ungdomar under 20 år. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats Söderberg,  
Leif Klingensjö och Karin Skilje. 
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