
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

1980/81: 13 

om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring, m; m. 
(prop. 1980/81: 85) 

I betänkandet behandlas proposition 1980/81: 85 utom såvitt angår eh 

fråga om utbildningsbidrag till doktorander. I den delen har propositionen 

hänvisats till utbildningsutskottet. I betänkandet behandlas dessutom de 

med anledning av propositionen väckta motionerna 1980/81: 1434 av Oiof 

Palme m. tl. (s) yrkandena 2 och 3 samt 1980/81: 1835 av Lars Werner rr1; tl. 
Cvpk). Propositionen har föredragits i regeringen av statsrådet Eliasson. 

Sammanfattning 

I propositionen föreslås att från den I april i år högsta ersättningen för 

dag från arbetslöshetsförsäkringen skall höjas från 195 till 210 kr. Utskottet 

biträder förslaget och avstyrker därmed krav från socialdemokrater och 

vpk om höjning till 230 kr. Utskottet avstyrker dessutom yrkanden om 

höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet ( KASJ - som utgår till 

arbetslösa som ej är berättigade till kassaersättni
0

ng - från nuvarande 75 

kr. till 85 kr. enligt socialdemokraternas förslag och 120 kr. enligt vpk:s. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för förslagen i partimo

tionen. 

Vid behandlingen av besparingspropositionen i december 1980 beslöt 

riksdagen påbörja avvecklingen av det s. k. stimulansbidrag om 10 kr. per 

dag som utgår vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilite

ring. I den nu aktuella propositionen föreslås att stimulansbidraget skall 

avvecklas för återstående grupper från den I april i år. Förslaget berör 

också vuxenstudiestödet enligt studiestödslagen. Utskottet godt~r propo

sitionen även i denna del och avstyrker ett motionsyrkande från vpk att 

stimulansbidraget skall finnas kvar. Likaså avstyrker utskottet ett yrkande 

från vpk om höjning till 190 kr. av de i samband med arbetsmarknadsut

bildning utgående utbildningsbidragen till sådana elever som ej är berätti

gade till ersättning från arbetslöshetskassa. 

Propositionen 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen skall 

dels antaga de inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslagen 

till 

I. lag om ändring i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. 

2. lag om ändring i studiestödslagen I 1973: 349}. 
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dels 

3. godkänna den i propositionen förordade ändringen i grunderna för 

beräkning av bidrag vid arbetsmarknadsutbildning att ~illämpas fr. o. m. I 

april 1981, 

5. cill Kontant stöd vid arbetslöshet för budgetåret 1980/81 under tolfte 

huvudtiteln utöver i prop. 1979/80: 100 bil. 15 föreslaget förslagsanslag 

anvisa ytterligare 39 000 000 kr. 

Lagförslagen 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring 

Hiirigcnom föreskrivs all 17 ~ lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsiik
ring skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11dc lydelse Fiircs/11gc11 lydclsl:' 

17 ~I 

Dagpenning for utges i dagpen
ningklasser om 80. 90. I 00. 110. 
120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 
19ll och 195 kronor. Erkiind arbets
liishetskassa beslutar llnl försiik
ra<ls placering i dagpenningklass. 
Arbct~marknadsstyn:lsen kan före
skriva all giillande liigsta dagpen
ningkluss ej liingre skall tilliimpas. · 

Dagpenning fifr utges dagpen-
ningklasser om 80. 90. 100. 110. 
120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 
190. lOU och 210 kronor. Erkiind 
arhetslöshetskassa beslutar om för
siikrads placering i dagpenning
klass. Arhetsmarknadsstyrehen 
kan föreskriva a11 · giillamle liigsta 
dagpenningklass ej längre skall till
lämpas. 

Denna lag Criider i kraft den I april 1981. Erkiind arbetslöshetskassa. 
som vid ikrafttriidandet tillämpar dagpenningklassen 195 kronor. fi'tr göra 
det iiven i fortsiittningen. 

1 Srnaste lydl'lse 1979: .~8.'i. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen ( ~973: 349) 

Hiirigenom föreskrivs att 7 kap. 7 och ll ** samt ll kap. 80 <! ~ studie
stödslagen ( 1973: 349) 1 skall ha nedan <ingivna lyJclst;. 

N111·am11llc lydelse Fiircslagc11 lydd.l'l' 

7 kap. 
7 *2 

Fi.ir vaije tidsperiod nm 15 kalenderdag<\r utg~lr till heltidsstud~n1nde 

I. vuxenstudiebidrag med <15 pro
cent av det belopp som den stude
rande skulle ha fått i utbildningsbi
drag, enligt bestiimmelserna om 
dagpenning och sti11111/a11shidrag. 
för hcltidsstudier under en lika l~lng 
sammanhängande tidsperiod. om 
han kunnat ff1 siidant bidrag. 

I. vuxenstudiebidp1g ni~d 65 prö
cent av det belopp so!n d~n st~ide' 
rari~e skulle h~! 1'1"11\ i uthildningsbi
orag. eri!igt bestiimmclsern;1 om 
dagpenning. för heltidssttidier un
der en lika lång sammanhiingande 
tidsperiod. om han kunnat fa siidant 
bidrag. 

2. äterbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som n1l1tsvarar 
skillnaden mellan följande t vii tal. niimligcn 

al det utbildningsbidrag som avses under I efter avdn1g för prcliminiir A
skat!. 

bl vuxenstudiebidraget enligt I efter avdrag för preliminiir /\-skatt. 

För tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar utg{ir för vr1rje kalender
dag vuxenstudiebidrag od1 iHerbetalningspliktiga studiemedel till heltids
'studerandc med en femtonde! av de i första stycket angivna beloppen. 

8 ~-' 

För va1:ie tidsperiod om JO kalenderdagar utg<\r till dc!t!dsstuderamk 

I. vuxenstudiebidrag med 65 pro
cent av det belopp som den stude
rande skulle ha fött i utbildningsbi
drag. enligt bestiimmelscrna om 
dagpenning och sti1111da11s/Jidmg. 
flir hcltidsstudier under en sam
manhiingande tidsperiod av 15 da
gar. om han kunnat ni sildant bidrag. 

I. vuxenstudi\:bi~rag med 65 pro
cent av det bdop,p si;m den stude
rande skulle ha fflq i utbildningsbi
drag. enligt bes\iirnmelserna om 
dagpennirig. för heltidsstudier un
der en sa1n111;111hiing<!nde tidsperiod 
av 15 ~lagar. om han kunnat ft1 si"1-
~hn1! bi~lrag. 

2. ~lterbetalningspliktiµa studiemedel med dt:t belopp som motsvarar 
skillnaden mellan följande t d tal. ni\mligcn 

al det utbildningsbidrag Slllll avses under I efter avdrag för preliminiir A
s katt. 

bl vuxenstudiebidraget enligt I efter avdrag för prelimin~ir A-skatt. 

För tidsperiod som omfallar mindre iin -~()dagar utgiir för varje kalender
dag vuxenstudiebidrag och <lterhetalningspliktig:1 studiemedel till deltids
studcrande med en trettiondel av de i första stycket angivna beloppen. 

1 Lag.:n l>llllrl'<.:kt s.:nast 197S: 3S9. 
~ S.:nastc lydelse 1979: 206. 
-' Senaste lydelse l'J79: 206. 
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N tll'arandc lydelse Fiire.\lllg<'ll lydelse 

8 kap. 
80 a ~·I 

Atcrhetalningspliktiga studieme
dd. som belöper pi\ tid under vilken 
den studerande har uppburit uthild
ningshidrag. enligt bcstiimmclscrna 
om dagpenning oclt sti11111la11shi
drag. medriiknas ej ,·id tilliimpning 
av hestiimmelserna i detta kapitel 
om äterbetalningshelopp och fri\'il
lig iitcrhetalning. i den miin de åtcr
hetalningspliktiga studiemedlen har 
:iterhctalats genom avdrag frfrn ut
hildningshidraget. 

Aterhetalningspliktiga studieme
del. snm belöper p1'1 tid under vilken 
den studaandc har upphurit utbild
ningshidrag. enligt hcsUimrnelserna 
llm dagpenning. medriiknas ej vid 
tilliimpning av hestiimmclscrna i 
detta kapitel om <lterhetalningshc
lopp och frivillig [1terhetalning. i 
den miin de i1terhetalningspliktiga 
studiemedlen har <itl'rhetalats ge
nL1m avdrag fr:in uthildningshidra
get. 

Denna lag träder i kraft den I april 1981. De nya hcstiimmclscrna 
tilliimpas dock ej p<-i siirskilt vuxenstudiestöd sllm har beviljats gennm 
hcslut dessförinnan. 

_, Senast~ lydelst• 147.'i: I l~h. 

l\fotionerna 

1980181: 1434 av Olof Palme m. Il. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen 

2. beslutar att bestämmelser rörande fyra nya dagpenningklasser l•m 

200. 210. 220 och 230kr. införs i lagen ( 1973: 3701 om arbetslöshctsforsiik

ring. 

3. beslutur att lagen ( 1973: 3 71) o·m kontant arhetsrnarknadsstöd iindras i 

enlighet med vad som anförts i motionen. 

Motionen innehäller ocksä ett yrkande (I) om riktlinjer för planering och 

genomförande av sysselsiittningsskapande iitgiirder under är 1981 samt 

yrkanden t4, 5 och 61 om finansiering för nästa hudgetär av de föreslagna 

höjda ersiittningshcloppen vid arbetslöshet och motsvarande höjningar av 

bidragen vid arbetsmarknadsutbildning. Dessa motionsyrkanden tar ut

skottet upp senare i samband med. behandlingen av budgetpropositionens 

motsvarande förslag (AU 1980/81: 211. 

1980181: 1835 av Lars Werner m. 11. lvpk) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen med iindring i proposition 1980/81: 8.'i hcslutar uttala sig 

för att utbildningsbidraget vid arhetsmarknadsuthildning fr. o. m. den I 

april 1981 liigst skall utgil med 190 kr. per dag. fem dagar i veckan. 

2. att riksdagen beslut<tr uttala sig för att stimulanshidraget p:t 10 kronor 

per dag i arbetsmarknadsutbildning återinförs. att giilla från den I april 

1981 och att regeringens förslag om borttagande av stimulanshidraget 

avslås~ 
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3. att riksdagen avsliir regeringens förslag om ändringar i studiestödsla

gen. 

4. att riksdagen beslutar anta följande såsom Motioniirernas förslag 

betecknade förslag till lag om ändring i lagen ( 1973: 371) om kontant 

arbetsmarknadsstöd att giilla från den 1 april 1981. 

N11rara11Je lydelse Mot ionii rem as .fi'irslag 

18 ~ 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut- Kontant arbetsmarknadsstöd ut-
gär med 75 kronor för dag. går med 120 kronor för dag. 

Till den - - - - - - - - - - fastställd omräkningstabell. 

5. att riksdagen beslutar anta följande såsom Motionärernas förslag 

betecknade förslag till lag om ändring i lagen ( 1973: 375) om arbetslöshets

försäkring, att gälla fr[in den I april 1981: 

Regeri11ge11s .ti>rslag ;\,11 >ti<111iircrn11s .fl"ir.1/ag 

lH 
Dagpenning far utges dagpen-

ningklasser om 80. CJO. 100. 11 O. 
120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 
190. 200 och 210 kronor. Erkiind 
arbetslöshetskassa beslutar om för
säkrads placering i dagpenning
klass. Arbetsmarknadsstyn:ben 
kan föreskriva att gällande lägsta 
dagpenningklass ej längre skall till
lämpas. 

Utskottet 

Dagpenning ff1r utges i dagpen
ningklasser om 100. 110. 120. 130. 
140. 150. 160. 170. 180. 190. 200, 
210. 220 och, 230 kronor. Erkiind 
arbetslöshetskassa beslutar om för
säkrads placering i dagpenning
klass. Arbetsmarknadsstyrelsen 
kan föreskriva att giillande lägsta 
dagpenningklass ej längre skall till
liimpas. 

Den giillande lagen om arbetslöshetsförsäkring trädde i kraft den I 

januari 1974. Det högsta ersättningsbeloppet för dag var dä 1.30 kr. Dag

penning utgår under fem dagar i veckan. I takt med de ökade levnadskost

naderna har maximiersiillningen därefter räknats upp vid tre olika tillfäl

len. senast från den I juli 1979 då högsta dagpenningen bestämdes till 195 

kr. 

I propositionen föreslås nu all 11·ä nya c/agpe1111i11gklas.1er om 200 och 

210 kr. skall inrättas från den I april i år. Förslaget grundar sig på fri1mställ

ningar från Arbetslöshetskassornas samorganisation. som dock begärt alt 

högsta dagpenningbeloppet skall bestämmas till 230 kr. 

Socialdemokraterna och vpk ansluter sig i sina motioner 1434 resp. 1835 

till samorganisationens förslag. Socialdemokraterna framhåller att ut veck

lingen inneburit att arbetslöshetsersättningens viirde efter hand minskats 

och att man inte kan godta denna urholkning av de arbetslösas ekonomiska 

grundtrygghet. Socialdemokraterna anser att regeringen genom sitt förslag 
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åsidosatt dels prim:ipeh atl arbetsil-isu skall kunna köriipehseras för in

komstbortfall intill 91.7 procent av deri förforade arht:tsihkomsten. dels 

utgångspunkten att grundtryggheten lnöm ai·betslöshetsi'örsl\kringen och 

sjukförsiikringen skall kunii:l utvecklas jiai'allellt. 

Utskottet noterar först l1tt det finns grundläggande skillnader mellan 

konstruktionen av sjukfoi'sakrihgcris och arbetslöshctsförsiikringens er

sättningssystem och att dl!ssu skillnader blev särskilt markanta genom de 

reformer som år 1973 geriomfr\1'des hctfäffaride de bådä försiikringarna. 

Sjukförsäkringen ger i princip kompensation för 90 ';;{av inkomstbortfallet 

för inkomster upp till 7 .5 basbelöpp per år (f. n. 110 700 kr.). Försiikringen 

avpassas allts[1 automatiskt till hikciinsti1tvecklingch och crsättningsniviin 

bibehålls därmed för det stöhi flerU1let försäkrade. För arbctslöshetsl'iir

siikringcn ställer det sig annörliinda. bet fordras sälunda särskilda beslut i 

riksdagen för att höja maximlet'sättningcn. Deh Viktigaste skillnaden iir 

emellertid att den högsta dagpehnirigen i arbetslöshetsförsäkringen alltid 

legat på en viisentligt lägre nivä än i sjukförsiikrihgen. Det innebilr all den i 

den socialdemokratiska motionen apostroferade överförsiikringsregeln i 

arbetslöshetsförsäkringen sorii Innebär att försäkringscrsiittningen inte för 

överstiga 91. 7 procent av inkomstbortfallct ni.I liksom tidigare endast riir 

betydelse för försäkrade med låg inkomst. Flertalet f'örsiikradc fftr en 

kompensation som är viisentligt liigre iin 90 procent av inkomstbortfallct. 

Den nivi'iskillnad som alltsil scdaii länge l'irtns mellan sjukfiirsiikringcn och 

arbetslöshetsförsiikringen bcstär si1hrnda vi1rc sig man genomför proposi

tionens eller motionernas förslag, 

De höjningar av högsta dagpefifiirigbeloppet i arbetslöshctsfor<;äkringen 

som genomförts under 1970-takt hat I stort inneburit att ökade levnads

kostnader säsom de åkrspeglas i förändringar i basbeloppet blivit kompen

serade. Den höjning som nu föresiäs i propositionen genom införande av 

två nya dagpenningklasscr har samma inriktning iivcn om den inte ger 

fullständig kompensation för de levhadskostriadsföriindringi1r som intriiffat 

sedan förra höjningen. Förslaget måste emellertid ses mot bakgrund av det 

utomordentligt ansträngda statsfihansiella läget och hör därför enligt ut

skottets mening godtas. Motionsyi·kandcna avstyrks alltså mot denna bak

grund. Utskottet vill emellertid betona att det - med hänsyn till den läga 

nivå som arbetslöshetsförsäkringen har i förhållande till andra socialför

säkringar - iir angeläget att överväga fortsatta insatser även i lägen med 

knappa ekonomiska resurser. Utskottet riiknar med att regeringen ägnar 

denna fråga fortlöpande uppmärksamhet. 

I propositionen föreslås inte någoii ändring av det k1111ta11ta arhetsmark

nadsstiidet I KAS J som utgår till icke-fl'irsäkrade arbets kisa. Stödet som var 

35 kr. då det infördes 1974 har under årens lopp höjts till 75 kr. Socialde

mokraterna föreslår att KAS skall höjas till 85 kr. medan vpk vill ha en 

höjning till I ::!O kr. 

Såsom anförs i propositionen har KAS sedan det infördes höjts relativt 
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mer iin dagpenningen i försäkringen. Med hiinsyn htirtill och till vad ovan 

sagts om det statsfinansiella läget ansluter sig utskottet till propositionen 

och avstyrker de båda aktuella motionsyrkandena. 

Nivån pä 11thild11i11gshidr11get i arhets111ark11adrnthilt!11i11gc11 ~ir knulen 

till ersättningen vid arbetslöshet. Det innebär bl. a. att den som iir beriitti

gad till arbetslöshetsersättning får motsvarande belopp under den tid han 

genomgår arbetsmarknadsutbildning. Därutöver har hittills utgått stimu

lansbidrag med 10 kr. för dag. I propositionen anmäler statsrådet Eliasson 

att han under förutsättning att riksdagen godkänner de föreslagna dagpen

ningklasserna senare kommer att anmäla frågan om höjda utbildningsbi

drag. I den frågan kan regeringen besluta pä egen hand. 

I propositionen tar man ocksä upp friigan om sti11111/a11shidragcts fortsat

ta bestånd. Riksdagen har redan beslutat att avveckla detta tilliiggsbidrag 

flir elever som får 155 kr. för dag och inte iir arbetslöshetsförsäkrade. 

Regeringen gär nu vidare och föreslår att stimulansbidraget fr. om. den I 

april skall avvecklas iiven för övriga elevkategorier. Andringen skall dock 

inte medföra att elever som påbörjat utbildning före detta datum får sitt 

utbildningsbidrag sänkt. Som en konsekvens av avvecklingen av stimu

lansbidraget inom arbetsmarknadsutbildningen föreshls att motsvarande 

i\tgärd skall vidtas i fråga oril särskilt vuxenstudiestiid enlig! studiestödsla

gen. Utskottet bitriider propositionens förslag att stimuhtn5bidraget helt 

bör avvecklas. Det innebiir att utskottet motsiitter sig vpk:s yrkanden om 

dels avslag på propositionen i denna fräga. dels [tterinförande av stimulans

bidraget i de hänseenden det avvecklades fn'tn ärsskiftet. Inte heller iir 

utskottet berett att bitriida vpk:s förslag oni h(\jning av utbildningsbidraget 

från 155 till 190 kr. för sådana elever som ej iir berättigade till kassaersiitt

mng. 

När det giiller kostnaderna för den föreslagna höjningen av högsta dag

penningen i arbetslöshetsförsäkringen framhålls i propositionen att dessa 

endast kan beräknas överslagsmässigt med hi.insyn till ovissheten om den 

framtida ersättningsniviin. som kassorna beslutar om. och om arbetslöshe

tens omfattning. Under innevarande budgetår beräknas statens utgifter till 

arbetslöshetsförsäkringen öka med 39 milj. kr. Regeringen föresli'lr att 

delta belopp skall anvisas som ett påslag pf1 statsbudgeten. 

Utskottet godtar den beriiknade ökade medelsiltgången. Beloppet kan 

emellertid inte säsom föresl{1s i propositionen anvisas på den ordinarie 

statsbudgeten för 1980/81. utan i stället bör anslag med det begiirda belop

pet föras upp på tilläggsbudgct Il för innevarande budgetår. 

Höjningen av utbildningsbidragen beräknas för innevarande budgetår. 

sedan hänsyn tagits till besparingar till följd av indragningen av stimulans

bidraget, medföra en nettokostnad av 3 milj. kr. Föredragande statsrådet 

anmäler att han ämnar återkomma till anslagsfrågan i samband med till

läggsbudget III för innevarande budgetår. 

Socialdemokraterna lägger i sin motion inte fram något förslag om höj-
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ning av anslagen för innevarande budgctiir utan menar att den. frågan bör 

tas upp i samband med beredningen av tilliiggsbudget 111. Niir det giiller de 

ekonomiska konsekvenserna för nästa budgetär föreslår socialdemokrater

na påslag med sammanlagt 320 milj. kr. på de i budgetpropositionen 

presenterade anslagen. Dessutom förordas att arbetsgivaravgiften till ar

betslöshctsförs~ikringen skall höjas med 0.2 procent. Till dessa yrkanden 

Merkommer utskottet senare i samband med behaml\ingen av budgetpro

positionens förslag till anslag till arbetsmarknadspolitiken (AU 1980/ 

81: 21). 

lltskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. hc:träffande i1!fi"irandc a1· nva dagpl'n11i11gf..lu.1.11'r all riksdagen 

med avslag på motionerna 1980/81: 1434 yrkande 2 och 1980/ 

81: 1835 yrkande 5 antar det i prnposi\ionen framlagda förslaget 

till lag om iindring i lagen ( 1973: 370) om arhe(slöshetsförsiikring. 

~ hdriiffandc hiij11i11g 111· dt'I ko11t1111111 arl>.·1.111111rÅt1<1d.1.1tiidt't att 

riksdagen avshir motionerna 1980/81: 14.q yrkande -~ lll:h l9X0i 

81: 1835 yrkande 4. 

3. betriiffandl! .1/11pt111dc 111· .1ti11111lt111.1hidrag1't all riksdagen med 

av~lag p;i motion 1980/81: 1835 yrkandena 2 llCh 3 

dels godkiinncr den i prnpositillncn fiirordadc iimlringcn i 

grunderna för bl!riikning av bidrag vid arbetsmarknadsu(bildning 

att tilliimpas fr. o. m. den I april 1981. 

d<'ls antar det i propositionen framlagda fiirslagct till lag om 

iindring i studiestödslagc:n ( 1973: 3491. 

4. bctriiffande /iiij11i11g till /9() kr. 111· 11thi/d11i11i.:.1Ndr11g 1·id 11rhcts-

11111rkl/(u/.111t/1i/d11i11g till icke arhctshi.1/1t·tsfi'iniiÅrt1dc alt riksda

gen avshir t11l)tion \ 9811/81: 1835 yrkande I. 

5. bctriiffande 1111•dt'!s11111·i.rni11g att riksdagen med anledning av 

propositionen" t"lirslag till K1>11to11t .1ttid 1·i,/ ar/1,·t.1/ti.1/ict p;i till

liiggshudgl!I 11 till slahhudgcten for hudgetiirel I 9XW8 I under 

tolfte huvudtiteln punkten B 5 anvisar ell t"iirslagsanslag av 

3 9 000 0110 kr. 

Stockholm den IOfebruari 1981 

På arbetsmarknadsutskottets vägnar 

ANNA-GRETA LEIJON 
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Niirrnrande: Anna-Greta Lcijon (sl. Alf Wennerfors (m). Arne Fransson 
(c). Bernt Nilsson (s). Frida Berglund (sl. Lars Ulandcr (s). Anders Hög
mark (m). Hans Gustafsson (s). Marianne Stålberg (s). Eva Winther (fp). 
Börje Hörnlund (c). tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson (fpl. Nils
Olof Grönhagen (s). Sonja Rembo (m) och Göre! Bohlin (ml. 

Reservationer 

Anna-Greta Lcijon. Bernt Nilsson. Frida Berglund. Lars Ulander. Hans 

Gustafsson. Marianne Stålberg och Nils-Olof Grönhagcn lalla s) har avgi

vit följande reservationer 

I. Införande av nya dagpenningklasser (mom. Il 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande pf1 s. 6 som bö1:iar .. Utskottet 

noterar" och slutar "fortlöpande uppmärksamhet" bort ha följande ly

delse. 

Utskottet delar den uppfattning som samorganisationcn givit uttryck för 

och som återspeglas i mötionernas förslag. Arbetslöshetsförsäkringen har 

en låg kompcnsationsgrad. I miinga fall ersätter den bara 50-60% av 

inkomstbortfallet. Försäkringen är också omgärdad av karensregler. bl. a. 

är de fem första arbetslöshetsdagarna inte ersättningsgilla. Även i ett 

pressat ekonomiskt läge är det mot denna bakgrund angeläget att man 

bibehåller försäkringens nivå. åtminstone så till vida att högsta dagpen

ningklassen bör följa ändringar i levnadskostnaderna. Denna princip har 

hittills tillämpats och regeringens begränsade förslag måste därför anses 

anmärkningsvärt. 

Utskottet förordar att högsta dagpcnningklasscn st1som motionärerna 

föreslår bör bestämmas till 230 kr. Om man följer regeringens förslag 

innebär det att de arbetslösa får ta på sig en oproportionerligt hög del av de 

ekonomiska följderna vid arbetslöshet. En jämförelse med sjukförsäkring

en ger dessutom vid handen att den tidigare stora skillnaden mellan de 

båda försäkringarna ytterligare kommer att öka. Från allmiinna fördel

ningspolitiska aspekter ter sig därför regeringens förslag som oacceptabelt 

och till sin inriktning illavarslande inför de åtstramningar på olika sam

hällsområden som i det nuvarande ekonomiska läget kan bli nödvändiga. 

dels att utskottets hemställande under I bort ha följande lydelse 

I. beträffande infi'irande m· nya dagpe11ningklasser att riksdagen 

med ändring av propositionens förslag och med bifall till motio

nerna 1980/81: 1434 yrkande 2 och 1980/81: 1835 yrkande 5 antar 

det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen 

( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring i följande såsom "Alter

nativt förslag" betecknade lydelse: 
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Förslag till 

Lag orri ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring 

Hiirigenorn föreskrivs att 17 * lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsiik
ring skall ha nedan angivna lydelse. 

Pn 1p11si t ii 1m• 11s .fi"irslag Alt<'l"1111ti1·1 .fi"irslag 

17 ~I 

Dagpenning far utges i dagpen

ningklasser om 80. 90. I 00. 110. 

120. 130. 140. l.'iO. 160. 170. 180. 

190. 200 och 210 kr. Erbnd arbets

liishetskassa beslutar om försiik

rads placering i dagpenningklass. 

Arbetsmarknadsstyrelsen kan före

skriva att giillande liigsta 'dagpen

ningklass ej liingre skall tilliimpas. 

Dagpenning e1r utges i dagpen

ningklasser om 80. 90. HJO. 110. 

120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 

190. 200. 210. 1211 och 230 kr. Er

känd arhetslöshetskassa heslutar 

om försiikrads placering i dagpen

ningklass. Arbetsmarknadsstyrel

sen kan föreskriva att giillande liigs

ta dagpenningklass ej Hingre skall 

tilliimpas. 

Denna lag triider i kraft den I april 1981. Erkiind arhetslöshetskassa. 
som vid ikrafttriidandet tilliimpar dagpenningklassen 195 kronor. ffir göra 
det ii ven i fortsiittningen. 

1 Senaste lydelse 1979: 385 .. 

2. Hiijning av det kontanta arbetsmarknadsstödet lmom. 2J 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pfi s. 6 börjar "Såsom 

anförs" och på s. 7 slutar "aktuella motionsyrkandena" bort ha följande 

lydelse: 

Det kontanta arhetsmarknadsstödet har betydelse friimst för grupper 

som inte iir etablerade p<°t arbetsmarknaden och diirmed inte omfattas av 

arhetslöshetsforsiikringen. Det :ir att miirka att riitt till försiikringsersiitt

ning iir beroende bl. a. av att den arbetslöse uppfyller det s. k. medlems vill

koret (i princip ett års medlemskapJ och det s. k. arbetsvillkoret (fem 

m<inaders förviirvsarbete under den senaste tolvmilnaderspcrioden J. Niir 

regeringen nu underlftter att liigga fram förslag om hiijning av KAS gi'tr det 

allts<°t ut över grupper med svag stiillning p:'t arbetsmarknaden si'tsom nytill

triidande kvinnor. ungdomar och handikappade. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet höjdes den I juli 1979 från 65 till 75 
kr. Diirefter har det varit ofiiriindrat. Under tiden har basbeloppet höjts 

med niira 20 '/n. 
Det iir mot denna bakgrund viilrnotiverat att trots det anstriingda ekono-
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miska liiget höja ersiittningen mcd 10 kr. till 85 kr. per dag silsom föresl;'is i 

den socialdemokratiska motionen. Diiremot iir utskottet inte berett all 

bitriida vpk:s förslag om hiljning till 120 kr. Det skullc forutom viisentliga 

kostnader inncbiira en inte llhetydlig nivahl.~jning som bl. a. skulk medföra 

komplikationer gentemot arhetslöshctsförsiikringcn. 

dds all utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse: 

" hetriiffande hi!j11i11g '"' de/ /,.01111111111 11rh<'lsm11r/,.1111dutiid<'I all 

riksdagen dels avslf1r motion 1980/81: 1835 yrkandc 4. dels med 

anledning av nllltion 1980/81: 1434 yrkande 3 antar följande lag

förslag: 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (197 3: 371) om kontant arbetsmarknadssttid 

Hiirigenom föreskrivs all 18 ~lagen I 1973: 371 I om kontant arbetsmark
nadsstöd skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rw1dc lydelse Fiires/ugc11 lrdd.H' 

18 *~ 
Kontant arbetsmarknadsstöd ut

går med 75 kronor för dag. 
Kontant arbetsmarknadsstöd ut

går med 85 kronor för dag. 

Till den som söker deltidsarbete eller i annat fall iir arbetslös under del 
av vecka utgår arbetsmarknadsstöd mcd det antal ersättningsdagar per 
vecka som följer av en av regeringen fastställd omriikningstabell. 

Denna lag träder i kraft den I april 1981. 

z Senaste lydelse 1979: 386. 

3. Medclsan\'isning lmom. 51 

Under förutsiillning av bifall till reservationt=rna 1 och 2. 

Reservanterna anser 

dels all den del av utskottets yttrande som pr1 s. 7 bör:iar "Niir det" rn.:h 

pii s. 8 slutar "Il\ U 1980/81: 21 J°' bort ha följande lydelse: 

Niir det giiller kostnaderna for den föreslagna höjningen av högsta dag

penningen i arbctslöshetsförsiikringen framh{11ls i propositionen all dessa 

endast kan bt=riiknas överslagsmiissigt med hiinsyn till ovissheten om den 

framtida ersiittningsniviin. som kassorna beslutar om. oc.:h om arbctslöshe

tens omfattning. 

Utskottet delar denna uppfattning 01.:h anser fi.1r sin del det Wmpligast all 

regeringen atcrkommer till finansicringsfrf1gan för innevarande hudgetår i 
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samband med tilHiggshudget 111 di"1 liiget biittre kan iiverblickas. Det giiller 

ocks;'l om kostnaderna för de höjda utbildningsbidrag viu arbetsmarknads

utbildning som i enlighet med tidigart> tilliirnpade principer blir en konse

k\·ens a\· höjningen av arbetslöshetsl"iirsiikringens asiittningsbelopr och 

av den nya niv~1n pft KAS. Om höjningar av biurag i samband med arbets' 

marknadsutbildning beslutar rt>geringen rii egen hand. Mot bakgrund av 

det anförda avstyrker utskottet all ytterligare medel anvisas nu. 

Niir det giillcr niista budgett1r har socialdemokraterna beriiknat all kost

m1derna för de av dem fiireslagna reformerna iir omkring 400 rnil_i. kr. Fiir 

att finansiera detta fiin:sl[ir socialdemokraterna flirstiirkninµ av de aktuella 

anslagen. För att tiicka statens ulµifter hiirför fiiresli"is desslltl1m en hiijning 

av arbehgivaravgiften till arbctsliishetsförsiikringen med 0.2 '.;;. Dessa ~'r

kanuc behandlas senare i samband med hudgetproposilionens anslag till 

ar bet smarknadspol it i ken I A lJ I 9XO/X I: ~I ). 

dl'ls att utskottets hemställan unucr 5 bort ha följanue lyuelse: 

5. hetriiffande 111nld1wn·i.rni11g att riksdagen avslår propositionens 

förslag om anslag till Kontant stöu vid arbetslöshet. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 


