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Proposition (1995/96:148) om försöksverksamhet med 
lokal samverkan mot arbetslösheten 
Den 13 mars presenterade regeringen en proposition om försöksverksamhet 
med lokal samverkan mot arbetslösheten. På Arbetsmarknadsdepartementet 
finns redan ett 50-tal ansökningar från kommuner som vill bedriva olika för-
söksverksamheter. Det finns emellertid fortfarande möjlighet att komma in 
med ansökan till Arbetsmarknadsdepartementet. Det är departementssekre-
terare Kerstin Twengström som handlägger ansökningarna. 

Enligt planerna ska riksdagen fatta beslut den 2 maj. Därefter kommer rege-
ringen att utse ett tiotal kommuner som får delta i försöksverksamheten. Re-
geringen kommer att eftersträva stor spridning både i landet och när det gäl-
ler storlek på kommuner. 

Enligt propositionen skall kommun som deltar i försöksverksamhet i avtal 
med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbinda sig 
att bidra till finansieringen av den gemensamma verksamheten. Kommunens 
bidrag bör som huvudregel inte vara mindre än 25 procent av de totala me-
del som satsas i försöksverksamheten. 

Vid de underhandskontakter som Kommunförbundet haft med Arbetsmarknads-
departementet har vi bl a framfört att 25 procents-regeln ska tas bort.  
Dels därför att det bör förhandlas fram lokalt hur stor den kommunala finansiering-
en ska vara när man diskuterar vas samverkansförsöket ska avse. 
Dels därför att en 25 procentig kommunal finansiering av arbetsmarknads-
åtgärderna generellt innebär en mycket högre kommunal andel än vad som idag är 
fallet. 
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Försöksverksamhet ska starta den 1 juli 1996 och pågå fram till och med den 
31 december 1997. 

Propositionen (1995/96:148) bifogas i sin helhet detta cirkulär. 
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