
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

1980/81: 21 

om arbetsmarknadspolitiken 

I betiinkandet behandlas 

• proposition 1980/81: I 00 I budgetpropositionen). bilaga 15. såvitt angår 

anslagen till arbetsmarknadspolitiken 

• proposition 1980/81: 126 om arbetsmarknadspolitikens framtida inrikt

ning 

• proposition 1980/81: 145 om finansiering av vissa arbetsmarknadspolitis

ka åtgärder 

• proposition 1980/81: 150 ( komplctteringspropositionen) bilaga 3 Vissa 

arbetsmarknadspolitiska _insatser 

• 56 motioner väckta under allmänna motionstiden i januari 1981 

• 4 motioner väckta med anledning av proposition 1980/81: 126 

• I motion väckt med anledning av proposition 1980/81: 145 

• 2 motioner väckta med anledning av proposition 1980/81: 150 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas arbetsmarknadspolitikens inriktning för de 

kommande åren samt budgeten på detta omd1dc för niista budgetår. Ut

gångspunkten är fyra olika propositioner samt 63 motioner. 

Politikens inriktning under 1980-talet 

I proposition 126 anger regeringen vissa riktlinjer för politiken. Det är i 

huvudsak två faktorer som ligger bakom dessa riktlinjer. Den ena är att ett 

allt större antal personer tenderar att permanent sysselsättas i arbetsmark

nadspolitiska åtgärder och den andra är att trögheten på arbetsmarknaden 

ökat på olika sätt. I anslutning till riktlinjerna presenteras förslag som skall 

vara ägnade att motverka de oroande tendenser som uppträtt på senare år. 

Förslagen innebär 
- tillfällig rekryteringsstimulans till industriföretag som ökar sin personal

styrka under 1981, 
- rekryteringsstöd till företag som anställer långtidsarbetslösa ungdomar, 
- förhöjda lönebidrag vid övergång från skyddat arbete till arbete på den 

öppna marknaden. 
- stöd för att underlätta omställningen vid lokala sysselsättningskriser, 
- vidgade möjligheter till vilande förtidspension, 
- vidgade möjligheter till arbetsmarknadsutbildning för 18- och 19-åring-

ar. 

I Riksdagcn /Y80/81. /8 sam/. Nr2/ 

AU 1980/81: 21 



AU 1980/81: 21 2 

- skattebefrielse för tlyttningsbidrag. 

Utskottets majoritet godtar de av regeringen förordade riktlinjerna och 

de föreslagna förändringarna av de arbetsmarknadspolitiska medlen m. m. 

Sm.:ialdemokraterna reserverar sig beträffande riktlinjerna. De godtar de 

konkreta förslagen dock att man vill ge 75 r:1. lönebidrag i stället för 40 %. 

som föreslås i propositionen. tiL företag som anställer långtidsarbetslösa 

ungdomar. Socialdemokraterna lägger dessutom fram en del ytterligare 

förslag och utredningskrav som har till syfte att främja sysselsättningen av 

bl. a. handikappade och ungdomar. 

Anslagen för nästa budgetår 

I anslutning till budgetpropositionen och kompletteringspropositionen 

tar utskottet ställning till hur stora satsningar som bör göras under niista 

budgetår. Utskottets majoritet biträder regeringens förslag. Uppdelat på 

olika ämnesområden innebär utskottets ställt1ingstagande följande. 

Belopp i Andel i procent 
milj. kr. av totalbeloppet 

I. Arbetsförmedling 883 7.1 
2. Flyttningshidrag 172 1.4 
3. Arbetsmarknadsutbildning 1862 15,0 
4. Arhctslöshetsersiittning och 

utbildnings bidrag 2413 19.5 
5. Beredskapsarbeten 2 735 22.1 
6. Stöd åt arbetshandikappade 3975 32.1 
7. Övriga insatser 224 t.8 
8. Administration av 2-7 123 t.O 

Totalt 12387 100,0 

Socialdemokraterna anser att kraftigare insatser är nödvändiga med 

hänsyn till den väntade försämringen av arbetsmarknadsläget och reser

verar sig i fråga om anslaget till bt:redskapsarbeten. De vill satsa ytterligare 

I 500 milj. kr. på sådana arbeten. Socialdemokraterna förutser dessutom 

att ytterligare medel kan bli nödvändiga till arbetsmarknadsutbildningen. 

Utskottets majciritet hänvisar beträffande behovet av ytterligare sats

ningar till att den frågan på vanligt sätt får prövas under det löpande 

budgetåret. då läget bättre kan överblickas. 

Övri~a delar av betänkandet 

I anslutning till anslagen och i en del fristående avsnitt behandlar utskot

tet en mängd olika fdgor som tagits upp i propositionerna och motionerna 

(se innehållsförteckningen). Bland frågorna ingår en proposition om för

enkling av det fondsystem som finns för delfinansiering av arbetsmark

nadsutbildningen och arbetslöshetsförsäkringen. I övrigt hänvisar utskot-
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tet till den löpande framställningen i betänkandet. Av innehållsförteckning

en framgår vilka reservationer och särskilda yttranden som har avgivits. 

Representanterna för centerpartiet har avgivit en reservation om mindre 

förmånliga regler för tlyttningsbidrag. Övriga reservationer. som är "!.7 till 

antalet. har lämnats av socialdemokraterna. 
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REGERINGENS FÖRSLAG 

Samtliga förslag utom de i kompletteringspropositionen har i regeringen 

föredragits av statsrådet Eliasson. 

Förslagen i bilaga 3 till kompletteringspropositionen har föredragits av 

statsrådet Andersson. 

Proposition 1980/81: 100 bilaga 1:: 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen 

I. godkänner vad i propositionen under punkt B I förordats i fråga om 

avveckling av starthjälp och rördselån till svenska medborgare som åter

vänder från utlandet, 

2. till B l Arbetsmarknadsse·~vice för budgetåret 1981/82 anvisar ett 

förslagsanslag av I 055 873 000 kr., 

3. till B 2 Bidrag till arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1981/82 

anvisar ett anslag av 2 195 182 000 kr., 

4. godkänner de i propositiom:n under punkt B 3 förordade förändring

arna av bestämmelserna för tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre ar

betskraft inom tekoindustrin, 

5. medger att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 1981/ 

82 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmark

nadsverkct under de förutsättningar som i propositionen under punkt B 3 

angivits i det föregående. 

6. till B 3 SysselsäHningsskapande åtgärder för budgetåret 1981/82 anvi

sar ett reservationsanslag av 2 19] 900 00() kr., 

7. till B 4 Kontant stöd vid arbetslöshet för budgetåret 1981/82 anvisar 

ett förslagsanslag av I 522 527 00(1 kr., 

8. till B 5 Totalförsvarsverksamhet för budgetåret 1981/82 anvisar ett 

förslagsanslag av 86 378 000 kr.. 

9. till B 6 Arbetsmarknads verket: Anskaffning av utrustning för budget

året 1981/82 anvisar ett rcscrvationsanslag av 3000000 kr., 

10. till B 7 Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning för bud

getåret 1981/82 anvisar ett reservation sans lag av I 000 kr., 

11. till B 11 Särskilt sysselsättningsbidrag till Svenska Rayon AB för 

budgetåret 1981/82 anvisar ett rescrvalionsanslag av 5000000 kr., 

12. godkänner vad i propositio:1en under punkt C 3 förordats om riktlin

jerna för anställning med lönebidrag au gälla fr. o. m. den I juli 1981. 

13. till C 3 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

för budgetåret 1981/82 anvisar ett rescrvationsanslag av 1 504030000 kr.. 

14. medger att regeringen vid behov får besluta om nya platser för 

skyddat arbete under budgetåret 1981/82 CC 4J, 

15. till driften av verksamheten anslås medel motsvarande 135 % av 

lönesumman (inkl. lönebikostnad·~r) för arbetstagarna i skyddat arbete CC 

4), 

Behandlas i 
utskollcts 
yttr. s. hems!. p. 

73 25 

75 27 

81 36 

92 46 

98 54 

98 55 

85 41 

134 98 

134 99 

135 100 

135 101 

P" ~~ 79 

118 80 

125 83 

125 84 
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16. till C 4 Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag för budgetåret 1981 /82 

anvisar ett förslagsanslag av 2 054 000000 kr.. 

17. godkänner de i propositionen under punkt C 5 förordade förändring

arna i fråga om inriktning och organisation av insatser för metodutveck

ling, forskning och utbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

18. till C 5 Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1981 /82 

anvisar ett anslag av 587 400000 kr. 

Dessutom bereder regeringen riksdagen tillfälle att avge yttrande över 

vad som i propositionen under punkt C 3 anförts om fortsatt försöksverk

samhet med förhöjt lönebidrag för svårt handikappade ungdomar under 

budgetåret 1980/81. 

Proposition 1980/81 : 126 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen 

dels antar ett inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till 

lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370), 1 

dels 

I. godkänner de förordade riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken. 

2. godkänner de förordade ändringarna av reglerna för anställning med 

lönebidrag i samband med utplacering från skyddat arbete. 

3. godkänner de förordade reglerna för rekryteringsstöd för långtidsar

betslösa ungdomar, 

4. godkänner de förordade ändringarna av reglerna för flyttningsbidrag 

att tillämpas fr. o. m. den I januari 1982. 

5. godkänner de grunder för vilande förtidspension som förordats i 

propositionen. 

6. godkänner de förordade reglerna för omställningsbidrag till företag 

vid lokala sysselsättningskriser, 

7. godkänner de förordade reglerna för tillfällig rekryteringsstimulans 

till företag inom tillverkningsindustrin. 

8. godkänner de förordade riktlinjerna för fackligt inflytande på frågor 

om statligt stöd, 

9. till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1981182 under 

tolfte huvudtiteln utöver i proposition 1980/81: 100 bil. 15 föreslaget reser

vationsanslag anvisar ytterligare 75 000000 kr., 

10. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning för 

budgetåret 1981/82 under tolfte huvudtiteln utöver i proposition 1980/ 

81: I 00 bil. 15 föreslaget reservationsanslag anvisar ytterligare 25 000 000 

kr. 

1 Lagförslaget fogas till betänkandet som hil. I. 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hems!. p. 

125 85 

131 92 

133 93 

78 

67 )(i 

36 

122 81 

99 56 

67. 71. 18. 19 

n 24 

110 72 

87 42 

88 43 

135 102 

98 55 

118 80 
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Proposition 1986/81: 145 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen 

dels antar ett inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till 

lag om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsersättning och utbildningsbi
drag. ~ 

dels 

I. godkänner de förordade riktlinjerna för finansieringen av arbetslös

hetsförsäkringen. det kontanta arbetsmarknadsstödet. arbetsmarknadsut

bildningen och den yrkesinriktade rehabiliteringen, 

2. godkänner de förordade grunderna för användning av behållningen på 

arbetslöshctsfondcn och arbetsm;;.rknadsutbildningsfonden, 

3. medger att riksförsäkringsverket får disponera en rörlig kredit i riks

gäldskontoret om högst IOOOOO<KKI kr., för de ändamål som har angetts i 

det föregående. 

4. till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag för bud

getåret 1981 /82 under tolfte huvudtiteln anvisar .ett reservationsanslag av 

2233300000 kr.. 
5. till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1981/82 under tolfte hu

vudtiteln anvisar ett anslag av I 65 I 400000 kr.. 

6. till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1981/82 under tolfte 

huvudtiteln anvisar ett anslag av 420400000 kr .. 

Dessutom återkallar regeringen anslaget Bidrag till arbetsmarknadsut

bildning, förslagsanslaget Kontant stöd vid arbetslöshet och anslaget Bi

drag till yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1981/82 under tolfte 

huvudtiteln som föreslås i proposition 1980/81: 100 bilaga 15. 

Proposition 1980/81: 150 

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen 

I. till Arhetsmarknad.rnthildninR för budgetåret 1981/82 under tolfte 

huvudtiteln utöver tidigare föreslaget anslag anvisar ytterligare 250000000 

kr.. 

2. till Bidrag till utbildningsbidrag och arbetslöshetsersättning för bud

getåret 1981 /82 under tolfte huvud titeln utöver tidigare föreslaget reserva

tionsanslag anvisar ytterligare 190000000 kr.. 

3. till Syssclsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1981/82 under 

tolfte huvudtiteln utöver tidigare föreslaget reservationsanslag anvisar yt

terligare 640000000 kr. 

2 Lagförslaget fogas till betänkandet som bil. l. 

Aehandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst. p. 

46 4 

46 

46 6 

46 7 

85 41 

82 36 

133 93 

82 36 

85 41 

98 55 
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MOTIONERNA 

Motioner väckta under allmänna motionstidcn 1981 

1980181: 188 av Anna Wohlin-Andersson m.11. (cl 

I motionen yrkas all riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna 

vad som i motionen anförts beträffande val av ledamöter i länsarbets

nämnder. 

1980181 :205 av Lars Werner m. fl. (vpkl 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen med instiimmande i motionen uttalar att den önskvärda 

inriktningen. när det gäller arbetstidens längd. är att den totala omfattning

en av deltidsarbeten minskar till förmån för en allmän arbetstidsförkort

ning. 

2. att riksdagen uttalar som sin mening att sociala förmåner skall utgå 

oavsett arbetstidens längd och att riksdagen härmed hos regeringen begär 

förslag om ändring i tillämpliga lagar. 

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändring i lagen om 

anställningsskydd så att arbetsköpare skall vara skyldig att före nyanställ

ningar erbjuda redan anställd med deltidsarbete förlängd arbetstid. 

4. att riksdagen uttalar att arbeten som är så fysiskt tunga eller skadliga 

för hälsan på annat sätt att de inte kan utföras på heltid skall kompenseras 

med heltidslön. 

1980/81: 277 av Paul Jansson m. Il. (si 

I motionen yrkas 

2. all riksdagen hos regeringen anhåller all länsarbetsnämnden i Skara

borg, genom omfördelning inom befintlig ram. erhåller ytterligare medel 

för att möta den ökande arbetslösheten i liinet. 

Yrkande 1 behandlas i betiinkande AU 1980/81:23. 

1980181:278 av Maj-Lis Landberg m. tl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar 

I. att som sin mening uttala att stödundervisning skall meddelas dem 

som behöver det inom arbetsmarknadsutbildningen. 

2. att anhålla att regeringen utreder behovet av samordnad specialun

dervisning för deltagare med läs-, tal- och skrivsvårigheter i arbetsmark

nadsutbildningen. 

1980181: 280 av Sven-Gösta Signell m. fl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen 

till känna att Skövde kommun bör bli lokaliseringsort för det kommande 

Lkhandlas i 
utskottets 
yttr. s. h.:mst. p. 

143 103 

95 49 

80 34 

132 
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institutet för metodutveckling. forskning och personalutbildning inom den 

yrkesinriktade rehabiliteringen. 

1980181:481 av Filip Johansson (cl och Arne Lindberg (c) 

I motionen yrkas att riksdagen uttalar sig för att även efter år 1982 

tillskjuta arbetsmarknadspolitisk~. medel för att flottningen skall kunna 

fortsätta. 

1980181 :484 av Lars Werner m. tl. (vpk) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begär förslag om obligatorisk plats- och 

arbetsförmedling i enlighet med v;c.d som anförts i motionen. 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en lag som förbjuder 

åsiktsregistrering. personundersökning och svartlistning av arbetande. 

1980181:610 av Wivi-Anne Cederqvist m. tl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

att ersättning från arbetslöshetskassa även bör utgå i sådana fall då de 

arbetssökande är förhindrade ta erbjudet arbete till följd av att kommunal 

barnomsorg inte kan erbjudas. 

1980181 :614 av Nils-Olof Gustafsson m. tl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen b1:slutar begära att regeringen initierar till 

försök under en treårsperiod inom. Jämtlands län med en samordnad och 

långsiktig byggnadsplanering. 

198018/:615 av Nils-Olof Gustafsson m. fl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär att förslag skynd

samt framläggs för att underlätta den s. k. veckopendlingen för byggnads

arbetare. 

1980181 :625 av Bengt Wittbom (m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som i motionen anförts angående kostnadsutveckling och möjliga 

besparingar inom arbetsmarknadsutbildningsverksamheten. 

1980181 :8/0 av Ylva Annerstedt <fp) 

l motionen yrkas att riksdagen heslutar att hos regeringen hemställa att 

en omprövning av PLOG:s förslag rörande förändring av den nuvarande 

organisationen med yrkesvägledare: och arbetsvårdare genomförs. 

1980181 :811 av Ylva Annerstedt (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär att åtgärder vidtas 

för att inom nuvarande resursramar ge arbetstagare och arbetsgivare inom 

systemet med lönebidrag tillgång till arbetspsykologisk service. 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemst. p. 

96 53 

39 

84 39 

63 15 

71 21 

80 35 

54 8 

123 82 
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1980181 :813 av tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson !fp) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som anförts i motionen om åtgärder för att förebygga viltolyckor. 

1980181:822 av Anders Björck (mi 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om en utredning 

med uppgift att utreda möjligheterna att tillåta fristående arbetsförmedling

ar finansierade genom avgifter från de företag som anlitar dessa. 

1980181 :824 av Gullan Lindblad !m) och Margareta Gard (m) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till 

åtgärder i syfte att minska antalet anställda vid Samhällsföretag till förmån 

för anställning med lönebidrag i enlighet med vad som i motionen anförts. 

1980181 :826 av Margit Odelsparr m. Il. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett 

avskaffande avreseersättning till arbetssökande från Finland. 

1980181: /053 av Arne Andersson i Ljung m. Il. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

att omlokaliseringen av arbetsmarknadsstyrelsens arbetsplatser för 

specialanvisad arbetskraft temporärt avbryts och att en utvärdering av 

omlokaliseringens effekter utförs. 

1980181: 1054 av Bertil Danielsson (m) 

I motionen yrkas att riksdagen anhåller att regeringen i enlighet med vad 

som anförts i motionen utreder förutsättningarna för att öka nyföretagan

det och därigenom bereda arbetslös ungdom sysselsättning. 

1980181: /056 av Kurt Hugosson m. Il. (s) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen beslutar att till Göteborg lokalisern ett institut för ar

betsvägledning och rehabilitering i enlighet med förslaget i betänkandet 

från utredningen angående lokalisering av institutet för metodutveckling. 

forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabilitering

en, 

2. att riksdagen beslutar att institutets verksamhet skall finansieras ge

nom en omfördelning av resurserna inom den föreslagna medelsramen på 

11,6 milj. kr. för delprogrammet Metodutveckling, forskning och utbild

ning. 

1980181: 1058 av John Johnsson m. Il. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer att statens 

vägverk ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen utföra 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemst. p. 

95 50 

59 12 

126 88 

n .22 

61 14 

!04 65 

132 94 

95 48 
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ett ökat antal vägarbeten i Skåne med beredskapsmedel i enlighet med vad 

som i motionen anförts. 

1980181: /068 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas att riksdagen hemställer hos regeringen om tillsättan

det av en snabbutredning vars uppgift är att framlägga förslag till åtgärder 

så att det i motionen föreslagna aklionsprogrammet mot utslagning och 

social utstötning kan genomföras. 

1980181: /089 av Lars Werner m. tl. (vpk) 

l motionen yrkas 

I. alt riksdagen uttalar att främjandelagcn bör förses med tillämpnings

föreskrifter som före 1981 års utgång ger ett klart utslag i form av en 

förbättrad arhetsmarknadssituation för äldre och handikappade, varvid en 

målsättning bör vara att varje milnad arbetsplacera 2000 arbetshandikap

pade utöver vad som sker i dag, 

2. att riksdagen med ändring i proposition 1980/81: 100 under arbets

marknadsdepartementet bil. 15 H anvisar ett i förhållande till regeringens 

förslag med 3000000 kr. förhöjt belopp avseende förstärkning med 25 nya 

tjänster för arbete bland handikappade, 

3. att riksdagen hos regeringen hemställer om särskilt program för ak

tiva insatser för unga förtidspensionerade och unga handikappade, varvid 

även frågan om samhällslön utrec's och förslag föreläggs riksdagen. 

Motiveringen till yrkandena ått:rfinns i motion 1980/81: I 088. 

1980181: /097 av Sven Henricsson m. tl. (vpk) 

l motionen yrkas att riksdagen beslutar att anslagshöjningarna under 

punkterna 1-5 intill belopp av 193 900000 kr. skall finansieras genom 

överföring från bil. 15 Arbetsmarknadsdepartementet B 3. Sysselsätt

ningsskapande åtgärder i enlighet med motion 1980/81: I 096. 

1980181: 1421 av Ingvar Eriksson m. Il. (ml 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hegär förslag om en 

översyn av de regler som gäller för Samhällsföretagsgruppens marknadsfö

ring såväl på export- som på den svenska marknaden. 

1980181: 1424 av Hans Gustafsson m. tl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen uttalar att ett arbetsmarknadsinstitut för 

utveckling av metodik och arbetsformer med inriktning på alt förbättra 

invandrarnas möjligheter på arbetsmarknaden förläggs till Olofströms 

kommun. 

1980181: 1426 av Sven Henricsson m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att under bilaga 15, arbetsmark-

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hems!. p. 

117 7~ 

106 68 

65 27 

113 71 

98 55 

128 90 

132 97 

98 55 
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nadsdepartementet, B 3. Sysselsättningsskapande f1tgäder. på statsbudge

ten för 1981/82 uppta ett med 193900000 kr. i förhållande till regeringens 

reservationsanslag reducerat belopp. varvid 193900000 kr. överförs till 

vägväsendets anslag för 1981182. 

1980181: 1428 av Gullan Lindblad (m) och Göthe Knutson (ml 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer om utredning 

rörande möjligheterna att införa ett s. k. rekryteringsstöd för ungdomar 

som gått arbetslösa minst tre månader och där andra möjligheter till arbete 

eller utbildning är uttömda. 

1980181: 1431 av Margit Odelsparr (cl och Sven-Erik Nordin lc) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

att AMS egenrcgiverksamhet skall bedrivas i samma omfattning som hit

tills i avvaktan på att den 'parlamentariska utredningen har presenterat 

eventuella nya förslag och ståndpunkter. 

1980181: 1432 av Margit Odelsparr m. tl. (cl 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som i motionen anförts om kollektivavtalsenliga regler för arbetsmark

nadspolitiska åtgärder i småföretag. 

1980181: 1433 av Olof Palme m. 11. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen godkänner de riktlinjer som förordats i 

motionen beträffande dels arbetsmarknadspolitiken, dels regionalpoliti

ken. 

Motionen har beträffande regionalpolitiken behandlats i betänkandet 

AU 1980/81: 23. 

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

I motionen yrkas att riksdagen 

I. som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts som rikt

linjer för planering och genomförande av sysselsättningsskapande åtgärder 

under år 1981. 

4. utöver regeringens förslag i budgetpropositionen 1981 för budgetåret 

1981182 anvisar 120 milj. kr. under anslaget B 5. Kontant stöd vid arbets

löshet, 

5. utöver regeringens förslag i budgetpropositionen 1981 för budgetåret 

1981/82 anvisar 200 milj. kr. under anslaget B 2. Bidrag till arbetsmark

nadsutbildning, 

6. beslutar att avgiften enligt lagen ( 1973: 372) om arbetsgivaravgift till 

arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs 

fr. o. m. den I juli 1981 med 0,2 procentenheter. 

Yrkandena 2 och 3 har behandlats i betänkande AU 1980/81: 13. 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst. p. 

99 56 

62 14 

137 102 

10. n. 19. 23 

7R. 79. 29. 30. 

I03, 106. 31.61. 

112. 120, 62. 66. 

143 67, 71. 

76. 86, 

104 

40 3 

86 41 
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1980/8/: 1437 av Sture Thun (s) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att hos regeringen hemställa om 

att anslaget B 3. Sysselsättnings~.kapande åtgärder inom arbetsmarknads

departementet fördelas så att igångsättning av byggande av nytt polishus i 

Mjölby kan ske under 1981. 

1980181: 1440 av Bengt Wittbom (m) och Sten Svensson (m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som i motionen anförts rörande nya organisationsformer för arbets

marknads verket. 

1980181: 1441 av Allan Åkerlind (rn) och Görel Bohlin (m) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen uttalar att Stiftelsen Samhällsföretag inte heller genom 

andra åtgärder än varans pris skall bedriva illojal konkurrens gentemot 

andra företag, 

2. att riksdagen hos regeringen begär en utvärdering av Stiftelsen Sam

hällsföretags hittillsvarande verksamhet. 

1980181: 1484 av Johan Olsson m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till försöks

verksamhet med stöd till arbetslösa som vill starta företag. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1980/81: 1483. 

1980/Xl: 1496 av Anna-Greta LeUon m. fl. (s) 

l motionen yrkas att riksdagen 

I. som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om de 

fackliga organisationernas inflytande vid prövning av ansökan om äldre

stöd. 
2. som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om 

behandlingen av äldrestödet i det fortsatta planeringsarbetet för tekoindu

strin. 

Motiveringen till yrkandena återfinns i motion 1980/81: 1494. 

1980181: 1497 av Lars Werner m. Il. (vpk) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om 

ett långsiktigt program för 1980-talet med syfte att lösa ungdomens syssel

sättningsproblem och inträde på arbetsmarknaden. 

2. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag till lag om praktik

platser på företagen i enlighet med vad ~om anförs i motionen. 

3. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag till lag om obliga

torisk platsförmedling, 

4. att riksdagen uttalar att kommunala åtgärdsprogram bör utarbetas 

Behandlas i 
utskollcls 
yttr. s. hemst. p. 

95 51 

58 Il 

128 91 

126 87 

85 40 

91 44 

92 45 

101 57 

104 63 

101 57 

101 57 
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samt att förslag om ekonomiska stödåtgärder bör föreläggas riksdagen i 

enlighet med vad som anförs i motionen. 

1980181: 1802 av Margareta Andren (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär att åtgärder vidtas 

för att aktivera anpassningsgrupperna inom de statliga företagen med 

hänsyn till de svaga gruppernas situation på arbetsmarknaden. 

1980181: 1803 av Margareta Andren (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär att arbetsmarknads

styrelsen riktar större uppmärksamhet mot och visar ökad aktivitet för de 

äldres problem på arbetsmarknaden. 

1980181: 1806 av Ulla Ekelund m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär att reglerna för 

verksamheten inom Samhällsföretag AB prövas utifrån kravet att undvika 

otillbörlig konkurrens med näringslivet i övrigt. 

1980181: 1808 av Kerstin Ekman m. fl. (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att ifrågavarande verksamhet 

inom den yrkesinriktade rehabiliteringen lokaliseras till Göteborg i enlighet 

med vad som anförts i motionen. 

1980181:1814 av Börje Hörnlund (c) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vikten av att 

beredskapsmedel i ökad utsträckning utnyttjas för produktiva investering

ar i enlighet med vad som anförs i motionen, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vikten av att de 

väginvesteringar som genomförs i form av beredskapsarbeten i första hand 

sker i syfte att förbättra de näringspolitiska och sysselsättningsmässiga 

förutsättningarna i de regionalpolitiskt prioriterade kommunerna. 

1980181: 1816 av Börje Hörnlund (c) och Gösta Andersson (c) 

I motionen yrkas att riksdagen begär att regeringen skyndsamt låter 

utreda det förslag till samhällsgaranti som framförs i motionen. 

1980181: 1820 av Kerstin Nilsson (s) och Arne Nygren (s) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till 

känna vad som anförts i motionen angående kommunalt huvudmannaskap 

för markavvattningsprojekt som beredskapsarbete i Norrbotten och Väs

terbotten. 

1980181: 1822 av Johan Olsson m. fl. (c) 

I motionen yrkas 
I. att riksdagen till regeringen uttalar att arbetsmarknadspolitiken bllttre 

bör anpassas till näringslivets behov av arbetskraft. 

Behandlas i 
utskollets 
yttr. s. hcmst. p. 
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102 58 
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2. att riksdagen till regeringen uttalar att enskilda beredskapsarbeten 

hör återinföras. 

3. att riksdagen hos regeringc::n begär förslag till nyrekryteringsstöd för 

långtidsarbetslösa ungdomar. 

1980181: 1825 av Åke Polstam (c) 

l motionen yrkas alt riksdagen beslutar begära alt regeringen om möjligt 

av arbetsmarknadspolitiska skäl startar polishusbygget i Mjölby. 

1980181: 1827 av Rolf Sellgren (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad i motionen anförts om återanpassning av personer som missbrukat 

alkohol eller droger. 

1980181: 1828 av Marianne Stålb1;rg m. Il. (s) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen anhåller att regeringen lägger fram förslag om en utvid

gad försöksvcrksamhct med framtagning och finansiering av pratikplatser 

som stimulerar till icke traditiondla yrkesval. 

2. att riksdagen anhåller hos regeringen om att beredskapsarbete i kom

bination med arbetsmarknadsutbildning. s. k. BAMU-kurser. åter införs 

samt att kurserna skall omfatta alla yrkesområden inom den offentliga 

sektorn. 
3. att riksdagen anhåller att regeringen skyndsamt ser över de medel 

man i dag har till förfogande för att bryta den könsuppdelade arbetsmark

naden och kommer med förslag till att inom befintliga resurser särskilt 

rikta insatserna mot de svaga gntpperna på arbetsmarknadt:n: kvinnorna. 

de unga flickorna. invandrarna och de handikappade. Detta kan exempel-· 

vis ske genom att 

o fördelning av lediga platser mellan flickor och pojkar under 20 år i 

största möjliga utsträckning sker i förhållande till andelen arbetslösa. 

o kvotera till arbetsmarknadsutbildning så att traditionella yrkesval mot

verkas, 

c skärpa kraven och öka kontrollen av jämställdhetsbidraget. 

o öka restriktiviteten med dispens för sysselsättningsstöd och andra regio

nalpolitiska stöd som i dag är !<voterade. 

4. att riksdagen anhåller hos regeringen om vidgning av verksamheten 

med könskvotering i regionalpolitiken till att omfatta andra former för 

statligt stöd till företag och i utbildningssammanhang. 

5. att riksdagen anhåller hos regeringen om vidgade försök att stimulera 

äldre arbetssökande att bl. a. genomgå arbetsmarknadsutbildning. 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemsl. p. 
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1980181: 1829 av Karl-Erik Svartberg m. Il. Is) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till 

känna vad i motionen anförs om överförande av vapenfrisektionen till 

civil förs varsstyrclsen. 

1980181: 1831 av Sten Svensson m. Il. (ml 

I motionen yrkas att riksdagen 

I. avslår förslaget om att tillföra AMS medel motsvarande 15 tjänster 

för fortsatt handläggning av Ami-frågorna, 

2. som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts 

om lokalisering av metodinstitutet för den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

1980181: 1833 av Per Unckcl (m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 

vad som i motionen anförts rörande Samhällsföretags regionalpolitiska 

roll. 

1980181: 1834 av Lars Werner m. Il. (vpkl 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen med ändring i proposition 1980/81: IOO arbetsmarknads

verket bil. 15, B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildningen. anvisar ett i 

förhållande till regeringens förslag med 1 099 718 000 kr. förhöjt belopp, 

2. att riksdagen uttalar sig för och hos regeringen hemställer om en 

översyn av arbetsmarknadsutbildningens målsättning och inriktning i en

lighet med vad som anförs i motionen. 

1980181: 1839 av Bengt Wittbom <ml och Per Unckcl (m) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller att AMS snarast 

genomför den omorganisation av beredskapsarbeten som föreslagits i den 

rapport som AMS den 5 september 1980 överlämnade till regeringen. 

1980181: 1841 av Rune Ångström lfp) 

I motionen yrkas att riksdagen i skrivelse till regeringen begär att nuva

rande regler för kontant arbetsmarknadsstöd ändras så, att det kan om

vandlas till betalt arbete i form av praktikarbete. 

1980181: 1920 av Britta Hammarbacken m. tl. (cl 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att hos regeringen begära utred

ning om överförande av uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken från AMS 

till -regionala och lokala organ. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1980/81: 1917. 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst. p. 
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Med anledning av proposition 11J'80/81: 126 väckta motioner 

1980181:2106 av Olof Palme m.fl. (s) 

I motionen yrkas 

16 

l:khanJlas i 
utskottets 
yttr. s. hems!. p. 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 37 

anförts om den ekonomiska politikens utformning och betydelse för effek-

tiv arbetsmarknadspolitik, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om omedelbara sysselsättningsskapande åtgärder. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om snara förslag i syfte att stärka den solidariska personalpoliti

ken, 

4. att riksdagen beslutar att rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa ung

domar bör utgå med 75 % av lönekostnaden, 

5. att riksdagen beslutar att ri~kryteringsstöd för ungdomar bör utgå för 

18- 20-åringar som har varit arbetslösa i minst tre månader, 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om översyn av tolkningen av gällande regler i lagstiftningen om 

kontant stöd vid arbetslöshet, 

7. att riksdagen avslår regeringens förslag om avskaffande av stödfor

men traktamente vid dubbel bosättning. 

8. att riksdagen beslutar avskaffa kravet på vikande sysselsättning på 

utflyttningsorten som villkor för tlyttningsbidrag till ombytessökande. 

9. all riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om utredning rörande rätt till viss tids tjänstledighet vid byte av 

arbetsgivare. 

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motio

nen anförts om rätt till vilande förtidspension vid försök till inträde på 

arbetsmarknaden. 

11. att riksdagen beslutar att rätten till utbildningsbidrag till permitte

ringshotad personal förbinds med villkor om oförändrad total sysselsätt

ning under bidragsperioden. 

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motio

nen anförts om krav på kollektivavtal som förutsättning för statligt arbets

marknadsstöd. 

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motio

nen anförts om yttrande från berörd facklig organisation vid framställning 

om statligt arbetsmarknadsstöd. 

1980181: 2111 av Bengt Wittbom m. tl. (ml 

I motionen yrkas att riksdagen, som sin mening ger regeringen till känna 

vad i motionen anförts om åtgärder i samverkan mellan företagsledningar 

och anställda i syfte att trygga den framtida sysselsättningen i företagen". 

41 3 

114 73 

99 56 

99 56 

83 37 
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74 26 

112 70 

78 30 

137 102 

137 102 

39 
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198018/:2112 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas 

17 

Behandlas i 
utskollcts 
yllr. s. h.::mst. p. 

I. att riksdagen med ändring i proposition 1980/81: 126 beslutar god- 37 

känna de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som anförs. 

2. att riksdagen uttalar 

a) att främjandelagen bör förses med föreskrifter för en effektivare 

tillämpning. 

b) att en målsättning därvid bör vara att före 1981 års utgång åstadkom

ma ett utfall i form av en förbättrad arbetsmarknadssituation för äldre och 

handikappade med inriktning att varje månad arbetsplacera 2 000 arbets

ha~dikappade utöver vad som sker i dag och att minst 10% av de anställda 

i Samhällsföretag varje år placeras på den reguljära arbetsmarknaden. 

3. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag till lag om pratik

platser på företagen i enlighet med vad som anförs i motionen, 

4. att riksdagen uttalar att kommunala åtgärdsprogram bör utarbetas 

samt att förslag till ekonomiska stödåtgärder bör föreläggas riksdagen i 

enlighet med vad som anförs i motionen. 

5. att riksdagen uttalar att den nuvarande företagsinriktade gymnasie

utbildningen slopas och att den yrkesinriktade gymnasieutbildningen ut-

ökas och ges den inriktning som anförs i motionen. 

6. att riksdagen hemställer hos regeringen om tillsättandet av en snabb

utredning vars uppgift bör vara att framlägga förslag till åtgärder så att det i 

motionen föreslagna aktionsprogrammet mot utslagning och social utstöt-

ning kan genomföras. 

8. att riksdagen beslutar avslå proposition 1980/81: 126 i vad gäller 
förslag om åtgärder för yrkesmässig och geografisk rörlighet. 

I07 

104 

101 

101 

117 

73. 77 

9. att riksdagen uttalar att flyttlasspolitiken måste förhindras genom en 37 

aktiv industri- och sysselsättningspolitik enligt vad som anförs i motionen. 

10. att riksdagen beslutar avslå proposition 1980/81: 126 i vad gäller 

slopande av traktamente vid dubbel bosättning. 

12. att riksdagen avslår proposition 1980/81: 126 i vad avser förslag om 

en tillfällig rekryteringsstimulans till företag inom tillverkningsindustrin, 

68 

90 

13. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag till lag om obliga- 37 

· torisk arbetsförmedling enligt vad som anförs i motionen, 

14. att riksdagen uttalar att fackligt inflytande på frågor om statligt stöd 

till företag bör garanteras genom att berörd facklig organisation skall ge sitt 

godkännande för att stöd skall kunna utgt1. 

1.5. att riksdagen uttalar att en nedtrappning av arbetstiden bör påbörjas 

med sextimmarsdagen som mål. 

Yrkandena 7 och 11 som rör den arbetsrättsliga lagstiftningen kommer 

utskottet att behandla tillsammans med liknande frågor i ett senare sam

månhang under nästa riksmöte. 

2 RiksdaKen 1980181. 18 .l'aml. Nr 21 
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143 

63 

57 

57 

75 

24. 28 

18 

43 
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!980181:2//J av Sven Akcrfcldt tel 

I motionen yrkas 

18 

I. att riksdagen beslutar att h~is regeringen begära att reglerna t'ör tlytt

ningsstöd vidgas så att återilyttning från koncentrationsorter till glesbygds

områden och mindre orter stimuleras i enlighet med det anförda. 

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära att den skattefria 

start hjälpen skall utgå med 2 000 kr. för ensamstående och 4 000 kr. för 

gifta/sammanboende. 

3. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära att kvalificeringsrcg

lerna för arbetslöshetsunderstöd ses över med beaktande av skärpta regler 

att ta anvisat arbete på hemorten. 

Utöver de nämnda motionerna har väckts ytterligare en motion. 2110 av 

Sonja Rembo m. n. (ml om turordningsreglerna i lagen om anställnings

skydd. Utskottet planerar att hehandla den motionen under nästa riksmöte 

tillsammans med andra frågor om samma lag. 

Med anledning av proposition 19H0/81: 145 väckt motion 

1980181: 2094 av Anna~Greta Leijon m. tl. t s) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen beslutar att .'iO % av statens utgifter för bidrag till arbets

löshetskassor. kontant arhetsmarknadsstöd. utbildningsbidrag och arbets

marknadsverkcts förvaltningskostnader för arbctslöshetsförsiikringen 

täcks med avgiftsmedel fran särskilt konto i riksgäldskontoret. 

2. att riksdagen som sin menir,g ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om det framtida behovet av särskilda avgiftsinkomster. 

Med anledning av proposition 19H0/81 :150 väckta motioner 

1980181:2!91 av Olof Palme m.tl. (s) 

I motionen yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om medel för arhetsmarknadsutbildning under hudgetåret 1981/82, 

2. att riksdagen beslutar uppdra åt regeringen att omgående inleda pla

nering för utbyggnad av arbet~marknadsutbildningen under budgetåret 

1981/82 utöver nu aktuell volym, 

3. att riksdagen som sin menir.g ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om utnyttjande av.ledig undervisningskapacitet inom arbetsmark

nadsutbildningen. 

Behandlas i 
utskottets 
yltr. s. hems!. p. 

70 :!O 
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84 38 

49 .'i 
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42 

42 3 



AU 1980/81: 21 19 

4. att riksdagen beslutar höja bidraget för utbildning av personal inom 

tillverkningsindustrin som riskerar permittering eller uppsiigning till 35 kr. 

per timme för utbildning som bedrivs under perioden från den I oktober 

1981 till den 30juni 1982. 

5. att riksdagen beslutar att förhöjt bidrag för utbildning av personal 

inom tillverkningsindustrin som riskerar permittering eller uppsägning får 

utgå för hela stöd perioden. dvs. 960 timmar. 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om behov resp. inriktning av beredskapsarbeten under budgetåret 

1981/82. 

7. att riksdagen beslutar höja tilläggs bidraget för beredskapsarbeten till 

30 % av kostnaden för sådan verksamhet som beslutats fr. o. m. den I juli 

1981 och som upparbetas I. o. m. den 30 juni 1982. 

8. att riksdagen till Sysselsättningsskapande åtgärder under tolvte hu

vudtiteln för budgetåret 1981/82 anvisar ett i förhållande till regeringens 

förslag med 1500000000 kr. förhöjt reservationsanslag. 

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om beredskapsarbeten för ungdom. 

IO. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motio

nen anförts om verksamhet med beredskapsarbeten i kombination med 

yrkesutbildning. 

1980181 :2193 av Lars Werner m. tl. (vpk) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar 

6. att uttala att AMS bör tillföras de medel verket begärt för att kunna 

möta den stundande arbetsmarknadssituationen och att ett regeringsför

slag härom bör underställas riksdagen i oktober 1981. 

Övriga yrkanden i motionen behandlas :~v finans- och skatteutskotten. 

Behandla' i 
uiskuttets 
yttr. s. hemst. p. 

42 

42 

42 3 

98 5'i 

102 

79 32 

43 
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UTSKOTTET 

Inledning 

I detta betänkande behandlar utskottet propositioner och motioner som 

rör arbetsmarknadspolitiken för de kommande åren. En av utgångspunk

terna är proposition 126 om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning. 

I den propositionen anges dels ril<tlinjer för politiken. dels konkreta förslag 

som syftar till en bättre fungenLnde arbetsmarknad. Den andra utgångs

punkten för betänkandet iir regeringens förslag· i budgetpropositionen och 

kompletteringspropositionen om arbetsmarknadspolitikens uppläggning 

och volym under nästa budgetår. I anslutning härtill behandlar utskottet en 

proposition. 145. om finansiering av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgfö·

dcr. Regeringens förslag har föranlett sju motioner. Dessa och ett stort 

antal mera fristående motioner rrfm allmänna rnotionstiden i år behandlas 

också i betänkandet. 

Utskottet inleder sin framställining med en redovisning av utvecklingen 

på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitikens volymmässiga förändring 

redovisas också. I anslutning till proposition 126 kommer utskottet in på 

problem som vi nu står inför på arbetsmarknaden. Utskottet anlägger 

därefter synpunkter på politikem. allmänna inriktning under de kommande 

åren. I ett följande avsnitt gör ut~.kottet i anslutning till komplctteringspro

positionen en allmän bedömning .w behovet av insatser för nästa budgetår. 
Betänkandets senare del ägnas budgetfrågorna och de olika detaljförslagen 

i proposition 126 jämte tillhörande motioner. 

Utvecklingen på arbetsmarkn~1den 

Antalet sysselsatta ökade fortlöpande under 1970-talet. Från en utgångs

punkt på ca 3.8 miljoner under decenniets första år kom en markant 

uppgång under 1973-74 till nära 4.1 miljoner sysselsatta. Under 1979-80 

inträffade en ny expansionsperiod med en topp sommaren 1980. då man 

nådde talet 4,37 miljoner sysselsatta, se diagram I. 

Betecknande för utvecklingen är att antalet sysselsatta fram till det 

senaste året inte visar någon egentlig nedgång under lågkonjunkturår. 

Sysselsättningen har under sådana år stagnerat för att på nytt ta fart då 

konjunkturen pekat uppåt. 
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Diagram I. Arhetskraft och sysselsättning 1975-1981 
Milj. personer. S~isongn:nsadc m;inad,data .. ~ m<inadcrs glidande gc:mun,n1tt 

4.o..-----+------<,___----+--

3.9t----+-----+-

1975 1976 1977 1978 1979 

Anm. För april 19KO saknas uppgifter p.g.a. konllikten. 
Kallor. Konjunkturinstitutet o~h 'tati,tiska central!iyran. 

Diagram 2. Sysselsatta och arbetstimmar 

Index 1960 = I()() 

130 

1980 1981 

----------
120 

110 

100 

90 

80 

,---, 
,,-,- --,' Antal sysselsatta 

Total befolkning 

., 
• Totalantal arbetstimmar '-·, 

• 
'-·~ Ab . • '- r etstrmmar per invånare ·--·--- .............. 

·-·-· 

21 

70 
1960 1970 1980 1990 2000 

Källa: SCH. Information i prognosfrågor 1981: I. 
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Det ökade antakt sysselsatta under 1970-talet innebiir emellertid inte att 

syssclsiittningsvolymen miitt i antalet timmar vuxit p{1 samma siitt. Tvärt

om har som framgår av diagram 2 antalet arbetstimmar totalt sjunkit. 

Hakom denna utveckling ligger dels en ökning av deltidsarbetet. dels 

iikad frånvaro. Detta hänger i sin tur samman med att kvinnor i allt större 

omfattning förviirvsarhetar. I själva verket är det så att antalet män i 

arbetskraften stagnerat under 1970-takt medan antalet kvinnor friin 1970 

till 1980 ökat med ca 400000. Ökningen iir niistan helt att hänföra till 

deltidsarbek mellan 20 och 34 timmar i veckan. Som framgår av diagram 3 

är kvinnorna helt dominerande när det giillcr deltidsarbete. Nästan hälften 

av alla kvinnor arhetar deltid jiimfört med enbart var femtonde man. 

Diagram 3. Heltid och deltid 

Miljoner 
Kvinnor Män 

2,5----------

2,0 

1,5 

1 ,0 

0,5 

- 19 timmar 

20 - 34 timmar 

iill 
0 --19;,;,6;,;,5;.a.;,;1 9""7""0 .... 19""'7""5 .. 1""9""7""9'"-- 1965 1970 1975 1979 

l\ii!!L1: SCR. Information i prognosfritgor 1980: 4. 

En annan faktor av intresse i sammanhanget är frånvaron. Denna visar 

en klar ökning under 1970-talet. Detta hänger samman med olika reformer 

som skapat nya möjligheter till tjänstledighet. Vanligaste orsaken till från

varo från arhetet är egen sjukdom och den skiljer sig inte markant mellan 

män och kvinnor. En grupp med hög frånvaro (21 %) är emellertid kvinnor 

med barn under sju år. En stor del av denna frånvaro är långtidsfrånvaro i 

samband med barns födelse. se diagram 4. Utskottet har inte haft tillgång 

till någon motsvarande statistik för män med små barn. 
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Diagram 4. Framaro för olika i:rupper 

o.-
10 

20--·-

16---

12 
Man 

4 

0 
1970 75 79 

Kvinnor f'lled harn 
under 7 dr 

1970 75 79 

Ovriij franvaro 

ECJen siukdom 

1970 75 79 

Källa: SCH. Information i 1m1gnosfdgor 1980: 4. 

Sverige har internationellt sett en myckt:t stor del av befolkningen i 

arbetskraften. Som framgår av diagram 6 finns det emellertid betydande 

skillnader beroende på kön och ålder. Diagrammet bekräftar vad tidigare 

sagts om kvinnornas ökade förvärvsgrad. En annan tydlig tn:nd är äldre 

mäns minskade deltagande i arbetslivet. Här finns ett samband med den 

ökade förtidspensioneringen som utskottet belyser längn: fram i betänkan

det. 

I>iagram 5. Striimmarna på arbetsmarknaden. k\•innor och män åren 1970/72-
1975/77 

Man 

60 

40 

_Stabilt i .1rbetskraften ----

20 

0 
"10-72 72-74 "/4-76 

71-73 73-75 75-77 
70-72 72·74 74.75 

71-73 73-75 75-77 

l\tilla: SCB. Information i prognosfrilgor 1980: 4. 

Ett studium av strömmarna pii arbetsmarknaden - tlödet in i och ut ur 

arbetslivet - visar att det faller som förvärvsarbetat niigon gång under ett 

år än vad som anges av de relativa arbctskraftstalen. Av diagram 5 framgfir 
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också att andelen miin med stadigvarande arbetsmarknadsanknytning har 

ökat någon medan motsvarande ökning för kvinnorna har varit kraftig. 

Ökningen av den kvinnliga arbetskraften beror både på att \kr kvinnor 

arbetar och att de som arbetar iir mer stabila och stannar längre tid i 

arbetslivet. 

Oiagram 6. Relativa arbetskraftstal 1 med fördelning efter kön och ålder åren 1963-
1979 

Procent 
100~-----.----...,..-----;---------, 

Kvinnor 35-44 år 
Kvinnor 45-54 år 

80 ----t----:)llll~::;jMän55-64år 
Kvinnor 25-34 år 

70 f----- .. ~-···· 

Kvinnor 55-64 år 

o'--~~~----'--~~_..._ ____ _._ __ ~~ 

1963 1967 1971 1975 1979 

1 Relativa arbetskraftstalet =befolkningen i artietskraften i prol'.ent <•V totalbefolk
ningen i respektive åldersklass. 
Kii/la: Artietskraftsundersiikningen (AKU ). SCB Arbetsmarknadsstatistisk årsbok. 

Samtidigt med att antalet personer i arbetskraften ökat har det inträffat 

förskjutningar i sysselsättningen olika näringsgrenar emellan. Den vikti

gaste förändringen är nedgången i industrisysselsättningen och den kraft

iga expansionen av antalet anställd.i i den offentliga sektorn. 
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Diagram 7. Industrins och den offentliga sektorns andelar av totaia sysselsättningen 
1960-1980 
Procent 

30 

10 0 

1960 1965 

Källa: Långtidsutredningen 1980. 

1970 1975 1980 

Offentlig 
sektor 

Industri 

De internationellt sett fördelaktiga arbctskraftstalen har sin motsvarig

het när det gäller arbetslösheten. Antalet arbetslösa har självfallet varierat 

med konjukturcyklarna men det relativa arbetslöshetsantalet enligt ar

betskraftsundersökningen (AKU ). dvs. antalet arbetslösa i procent av 

befolkningen i arbetskraften i åldern 16-74 år. har under 1970-talet inte 

något år legat över 2.5 %. i genomsnitt. Det hindrar inte att arbetslösheten 

under vissa nedgångsperioder berört ett betydande antal människor. och 

framför allt har det under sådana perioder. såsom nedan skall redovisas, 

satts in arbetsmarknadspolitiska åtgärder i stor omfattning. 

Diagram 8. Arbetslösheten säsongsrensat, kvartalsgenomsnitt 

80 
I 
I 

60 ·--- -·-1 

40 __ _J 

I 
20. l 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Kiilla: AMS. Arbetsmarknadsutsikterna våren 1981. 
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Arbetslösheten varierar betydligt med hiinsyn till bl. a. kön. iilder och 

region. För åldersgrupperna 20--64 år har dock arbetslösheten varit pft 

konstant låg nivå även om konjunkturerna viixbt. Ungdomar i åldern 16-

19 år är en grupp som uppvis<ir en annan bild. Arbetslösheten för dem är 

nästan fyra gånger så hög som l"ör den nyssnämnda äldersgruppen och 

fluktuationerna är tämligen kraftiga under konjunturcyklarna. 

Diagram 9. Arbetslösheten i olika åldrar 

% Arbetslösa 
10.---------------------, 

1970 1979 
Kiilla: SCB. Information i prognosfri1gur 1980: 4. 

I diagram IO belyses regionala skillnader i arbetslöshet för män resp. 

kvinnor. Kvinnorna har - utom i storstadslänen - markant högre arbets

löshet än männen. 

Diagram 10. Arbetslösheten i olika lämtyper 

Kiil/a: SCB. Information i prognosfrågor 1980: 4 .. 

---Skogslänen 
---storstadslänen 
••••••••••• övriga 
-Hela riket 
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Av stor betydelse för arbetslöshetstalen är arbctslöshetstidens längd. 

Som framgår av diagram 11 har den tiden ökat kontinuerligt under 1970-

talct. Särskilt framträdande är ökningen för den äldre arbetskraften. 

Diagram 11. Arbetslöshetstid i olika åldrar 

Arbetslöshetstid i veckor 
40.--~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

, 
------.., ,,"' , __ ,, 

~/ 55-64 år 

Kiilla: SCH. Information i prognosfriigor 1980: 4. 

En fråga som diskuterats mycket under senare år är rörligheten inom 

arbetskraften. Antalet personer som byter arbetsgivare under ett år vari

erar med hänsyn till konjunkturläget. Rörligheten är också olika i skilda 

åldrar. Under 1979 var den s. k. rörlighetskvoten endast 31/'r. av de syssel
satta i åldern 55-64 år. Motsvarande tal för ungdomar i åldern 16-19 år 

och 20-24 år var 25 resp. 20%. Som framgår av diagram 12 visar rörlighe

ten en vikande trend. 
Även den geografiska rörligheten har minskat under 1970-talet. Fram till 

mitten av decenniet fluktuerade flyttningarna över länsgrän_serna runt 

200000 per år. De årliga variationerna övercnsstiimde med antalet kvar

stående lediga platser. Detta samband bröts vid decenniets mitt. och 

antalet flyttningar sjönk väsentligt snabbare än antalet kvarstående lediga 

platser. Det har också skett stora regionala förskjutningar i tlyttnings

mönstret. Den stora nettoinflyttningen till storstadslänen under 1960-talet 

med motsvarande förluster för skogslänen har vänts till sin motsats om än 

med lägre tal. 



AU 1980/81: 21 28 

Diagram 12. Antal arbetsgivarbyten I procent av antal sys.wlsatta (rörllghetskvoten) 
Procent 

15 

10 

5 

1966 
I 

70 
Anm. För 1969 och 1971 saknas ol:>servationer. 

Källa: AMS. Meddelande från utredningsenheten 1979: 25. 

Diagram 13. Inrikes Oyttnlngar över länsgräns 

1000-tal personer 

200 

150 

1961 65 10 75 

Kiilla: SOS. Befolkningsföriindringar. 

I 
75 

79Ar 

I 
79 År 



AU 1980/81: 21 29 

Arbetsmarknadspolitiska insatser 

Arbetsmarknadspolitiken har successivt krävt allt större insatser. Det 
gäller självfallet i absoluta tal men även om man ser kostnaderna i relation 
till bruttonationalprodukten (BNP) eller statsbudgeten. Sedan mitten på 
1960-talet då riktlinjer lades fast för arbetsmarknadspolitikens medverkan i 
en politik för full sysselsättning har sålunda utgifterna för arbetsmarknads
politiken fördubblat sin andel av statsbudgeten. 

Diagram 14. Kostnader för arbetsmarknadspolltlken 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

, .. __ .,-.... ,, 

1950 

Kiilla: EFA. 

"•' tt 1 \ ,. av s a s-
("'\ : \, bud9eten 
I \ I 
I \ I 

I ',j ,. .. , 
I 

I 
I 

I 
I 

,..... ,. ·-' 
I \ I ~· av BNP I\) 

I 
I 

-60 -65 -70 -75 -80 

De ökade kostnaderna hänger självfallet samman med att ett allt större 
antal personer berörs av åtgärdsprogrnmmen. Åtgärderna har också ut
vecklats och efter hand har nya typer av insatser prövats. I diagram 15 
redovisas volymen av s. k. individinriktade åtgärder mätt i antal personer 
som genomsnittligt berörts under ett år med början 1963. 
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Diagram 15. Arhetsmarknadspoliföka åtgärder. Antal berörda personer, ärsgenom
snitt I 000-tal. 

1soir-~~~~~~----------------------------::ll'lr""'~ 

100 

50 

/' \ 
I 

I 
I I BerPrlsk aps· 

/' / arbeten 

/ ' I ...• I ,..., .. ···· . '· .. 
I .. · . 

I .·· 
/ .. · ........... · 

__,"""' .. · ,- .. 
I .. ·· 

I .• 
~ ... !~· 

~ .. ·· ,.-
.. 

... 

·' ·" 
..... 

Arhetsmark· 
nadsutb11dning1) 

I,,, ·-·-·--·-..... 
_, ........ ··· 

······ ..-"--· .... 
·"' , . .- Skydd,,t 

arbete rn m21 

·-·-·-·--· .... 
1963 7.0 75 

1 I Exkl. utbildning vid permitterin·:ishot. 
2) Skyddat arbete och hemarbetscE•ntraler, arbet5prövning/arbetstraning, hJlv· 

skyddat arbete samt arkivarbete och musikerh1alp. 

Kä/111: AMS arbetsmarknadsstatistik och SCH:' arbetskraftsundcrsökningar. 

BO 

Diagram 16 har motsvarande uppgifter för budgetåren under 1970-talet. 

Här redovisas emellertid ocks~l storleken av förctagsinrik.tade åtgärder. 

Beträffande dessa åtgärder bör framhållas att de redovisade uppgifterna 

endast ger en grov bild av den syssclsättningsmässiga omfattningen. Bland 

det aktuella slaget av åtgärder ingår regionalpolitiskt stöd. användning av 

investeringsfonder, statliga industribeställningar. bidrag till nedfäggnings

hotade företag med dominerande ställning på orten. syssclsättningsstöd i 

form av det s. k. 75 '!<.·-bidraget, äldrestödet inom tekoindustrin. företagsut

bildning och nyrekryteringsbidrag. 
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Diagram 16. Antal personer sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Antal syssel
satta personer 
i 1000-tal 

Åtgärder riktade till 
personer 

Arbetsmarknadsut· 
bildning (exkl före· 
tagsutbildning) 

Åtgärder for aldre 
och arbetshandi· 
kappade 

Beredskapsarbete 

Åtgärder riktade till 
företag 

70/71 71 /72 72/73 73174 74/75 75/76 76/77 77178 78179 79/80 Budgetår 

Källa: SCB. Arbctsmarknadsstatisfr,k årsbok 1979-80. 

Samtliga diagram i detta avsnitt visar den trappstegseffekt som är 

utmärkande för utvecklingen. De under en lågkonjunktur förstärkta insat

serna har inte följts av någon nedtrappning till tidigare nivå när konjunk

turen svängt. I stället har behovet av insatser fortsatt på en hög nivå under 

den efterföljande högkonjunkturen för att sedan höjas ytterligare ett steg 
under nästa nedgång i konjunkturen. 

Arbetsmarknadspolitiken inför 1980-talet 

Utvecklingstendenser 

I proposition 126 redovisas vad som betecknas som oroande tendenser i 

utvecklingen under senare år på arbetsmarknaden. Denna redovisning, 

som här återges i sammandrag, är en av utgångspunkterna för de riktlinjer 
som presenteras i propositionen. 

Långtidsarbetslösheten ökar. Under den senaste 15-årsperioden har 

arbetslöshetstalen visat en stigande tendens. Det beror emellertid inte på 

att antalet berörda personer ökat utan på att arbetslöshetstiden successivt 
förlängts, se diagram 11. 
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S1·åri1-theter för nytilltriidande ·på arbet.rnwr/.:.naden. Genom kraftiga 

arbetsmarknadspolitiska insats·~r i lågkonjunkturerna och genom trygg

hetslagarnas inverkan har antakt uppsägningar och permitteringar kunnat 

begränsas. Arbetslösheten har främst drabbat grupper som inte haft fot

fäste på arbetsmarknaden. I praktiken har detta i första hand gått ut över 

kvinnor och ungdomar. 

Utsla1-t11i11g av iildre arbetslösa. Risken för äldre att bli arbetslösa har 

visserligen minskat men å andra sidan har. som framgår av diagram 11. 

arbetslöshetstiderna ökat markant. Dessutom har antalet förtidspensione

rade stigit kraftigt, särskilt i de äldre årsgrupperna. Även om det i huvud

sak är andra orsaker än arbetsmarknadsskäl som ligger bakom denna 

utveckling. finns det ett klart samband mellan förtidspensionering å ena 

sidan och regionala skillnader i arbetslöshet och arbetsmarknadens struk

tur å den andra. Svårigheterna för de äldre och även för de arbetshandikap

pade. hänger sa~nolikt också samman med växande krav på effektivitet i 

arbetslivet. 

Ökat heho1• m· arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som framgår av dia

grammen 15 och 16 har de arbetsmarknadspolitiska insatserna successivt 

trappats upp. Antalet berörda personer liksom kostnaderna har följt en 

trappstegsformad kurva. Genom stora insatser på åtgärdssidan har arbets

lösheten kunnat hållas nere i lågkonjunkturer. I efterföljande högkonjunk

turer har åtgärderna inte minskat till tidigare nivå utan legat kvar med en 

stor volym. Ett allt större antal personer har därmed mer eller mindre 

permanent kommit att omfattas av arbetsmarknadspolitiska ätgärder. 

Triighetcn pc1 arhctsmarknadtn iikar. Antalet kvarstående lediga platser 

har långsiktigt ökat i förhållande till antalet nyanmälda. Tillsättningstiden 

för registrerade lediga platser beräknas sedan mitten av 1960-talet ha ökat 

från 2.5 till 3.5 veckor. Den ökade trögheten återspeglas också i industrins 

svårigheter att rekrytera arbetskraft. främst yrkesarbetare. De arbetssö

kandes och arbetsgivarnas önskemål passar inte ihop. Detta leder till det 

paradoxala förhållandet att arbetslösheten ökar samtidigt som bristen pfa 

arbetskraft består i vissa sektor·~r. Dessa förhållanden inträffar samtidigt 

som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har förstärkts. I propositionen 

tolkas detta så att arbetsmarknadens sätt att fungera har förändrats. 

Långtidsutredningens sysselsättningskalkyler 

I propositionen redovisas långtidsutredningens bedömningar av syssel

sättningsutvecklingen fram till år 1985. Ett alternativ I. som beräknas leda 

till full sysselsättning. innebär en ökning av antalet sysselsatta med i 

genomsnitt 40000 per år. Arbetsvolymen i timmar antas dock hli närmast 

oförändrad. Den ekonomiska tillväxten måste komma till stånd genom 

ökad produktivitet som för industrin fram till år 1985 anges till hela 4.2 ~+ 

per år. Alternativet bygger på att tendenser till nedgång i industrins arbets-
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styrka bryts och att antalet industrisysselsatta ökar med 60000 fram till år 

1985. 

Antalet syssel.rntta pa.wncr. I 000-tal 

Alternativ I 

1970 1979 1985 Förändring 1979-1985 
totalt per år 

Näringslivet 3 108 2924 2987 64 Il 
diira1· industri I 055 %8 I 029 60 IO 

Staten 196 274 274 0 0 
Kommunerna 560 934 I 114 180 30 

Totalt 3864 4132 4376 244 41 

Källa: LU 80 

Enligt ett alternativ 2 som långtidsutredningen också ställt upp råder inte 

full sysselsättning 1985. Alternativet bygger på att de senare årens oför

m<°mliga ekonomiska utveckling fortsätter. Produktivitetsökningen i imlu

strin beräknas till 3 '/L Det innebär en långsammare produktionsökning än 

enligt alternativ I och arbetskraftsefterfrågan beräknas öka med endast 

23 000 personer per år. Den totala arbetsvolymen i timmar sjunker med 

2 ';'(.. Näringslivet beräknas minska antalet sysselsatta med 28000 per år 

medan däremot den offentliga sektorn antas öka årligen med ca 50000. Om 

man förutsätter att de arbetssökande är samma till antalet som enligt 

alternativ I leder alternativ 2 enligt långtidsutredningens beräkning till en 

öppen arbetslöshet år 1985 om rn 190000 personer. 

Antalet syssdsattll per.wner. I 000-tal 

Alternativ 2 

1970 1979 1985 Fi\rändring 1979-1985 
totalt per är 

Niiringslivct 3 108 2924 2 75(1 --1(18 -28 
diira1· industri I 055 968 915 -53 -9 

Staten 196 274 285 11 2 
Kommunerna 560 934 1230 296 49 

Totalt 31164 4132 4271 139 23 

Kiilla: LU 80 

Utskottet konstaterar att en avgörande förutsättning för att vi skall 

kunna återställa balansen i vår ekonomi är att vi för tillräcklig tillväxt i 

ekonomin. Detta belyses i de arbetskraftskalkyler som långtidsutredningen 

ställt upp. Mot den bakgrunden är det oroande att den hittillsvarande 

utvecklingen snarast följt alternativet 2. Det innebär bl. a. en fortsatt 

minskning av sysselsättningen i industrisektorn. Antalet sysselsatta i indu

strin har sälunda enligt AKU minskat med 28000. om man jämför första 

kvartalet i år med motsvarande tid 1980. 

3 Riksdagen 1980181. 18 rnml. Nr 21 

Kartong: S. 48. fotnoten Står: lagen om sociala avgifter - - - hilaga I Rättat till: en 
ny la!! om socialavgifter - - - bilaga 2 
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När det gäller långtidsutredningens kalkyler i övrigt kan det noteras att 

det inte förutses någon större förändring av antalet arbetade timmar enligt 

något av alternativen. Att det ändå väntas en betydande ökning av antalet 

sysselsatta främst i den kommunala sektorn beror på antaganden om ökad 

frånvaro och minskade medelarbctstider. Omriiknat till heltidsarbete skul

le sysselsättningen enligt långtidsutredningens alternativ I öka med endast 

23 000 personer fram till år 1985. En fortsatt nyrekrytering av deltidsan

ställda av landsting och kommuner är således en väsentlig förutsättning för 

att man skall nå målet full syssels.ittning enligt detta alternativ. 

I sammanhangd bör också noteras att prognoserna visar att det är 

kvinnorna som till 90 procent kommer att svara för tillviixten av arbets

kraften fram till år 1985. 
Vad här har anförts visar att det även med en gynnsam industriutve<.:k· 

ling kan uppstå svårigheter att upprätthålla full sysselsättning år 1985. 
Enligt utskottets uppfattning är det långt ifrån säkert att de anställdas 

medclarbetstid de närmaste ären kommer att sjunka på det siitt som liing

tidsutredningen antagit. Även mindre förskjutningar i benägenheten att ta 

deltidsarbete kan få direkta utslag i arbetslöshetstalen om inte motåtgärder 

sätts in. 

Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken 

Full sysselsiittning 

I propositionen framhålls att de övergripande målen för den ekonomiska 

politiken utgörs av full sysselsättning. ekonomisk tillviixt. prisstabilitet. 

balans i utbytet med utlandet o<.:h en jämn fönklning av välfarden. 

Av dessa mål har den fulla syssdsättningen en siirskild ställning. Möjlig

heterna att nå detta mål är beroende av uppfyllelsen av iivriga mil!. Inte 

minst obalanserna i utrikeshandeln begriinsar handlingsfriheten vid utfor

mandet av sysselsättningspolitikcn. Målet för politiken blir diirför enligt 

propositionen att inom ramen för de angivna restriktionerna skapa syssel

sättning för alla som vill förvärvsarbeta. 

Utskottet delar den uppfattning som i denna fråga förs fram i propositio

nen. Arbetet ger ekonomisk trygghet för individerna samtidigt som det 

skapas social gemenskap och en miingd positiva dTekter i övrigt. Utskottei 

vill därför stryka under betydelsen av att den höga amhitionen i ~ysselsiitt· 
ningspolitiken bibeh[ills. Likaviil 'iOm arbetet har en mängd positiva effek

ter för den enskilde skapar arbetslösheten svära ekonomiska o<.:h milnsk

liga problem. Arbetslösheten iir e).t slöseri mi;:d nationen-; resurser pi1 både 

det ekonomiska o<.:h mänskliga området. Mot denna bakgrund kan utskot

tet inte acceptera ett synsiitt som innebiir att man medvetet använder 

arbetslösheten som regulator i de11 ekonomiska politiken. 

Den redovisade synen på arbetet leder till slutsatsen att den ekonomiska 

politikens uppgift bör vara att skapa gynnsamma villkor för en ekonomisk 



AU 1980/81: 21 35 

tillväxt, som i sin tur kan ge arbeten i tillräcklig omfattning. En grundliig

gande förutsättning för detta är, som tidigare sagts, att vi på sikt får balans · 

i vår ekonomi. Den generella ekonomiska politiken måste dessutom. för att· 

vi skall nå de sysselsättningspolitiska målen. kompletteras med selektiva 

insatser inom niirings- och regionalpolitiken. En avgörande fråga för att vi 

skall nå framgång med en politik för full sysselsättning är att industrins 

expansion inte hindras av brist på arbetskraft. 

En annan viktig utgångspunkt för politiken är att man genom åtgärder på 

olika områden skapar förutsättningar för människor att ta arbete. Det 

måste ske en ömsesidig anpassning mellan de arbetssökandes önskemål . 

och de krav och förutsättningar arbetsgivarna ställer upp,. Dessutom har 

samhället en viktig uppgift när det gäller att undanröja hii:ider för individer

na att arbeta. Det gäller t. ex. i fråga om utbildning. ba_rnomsorg och 

kommunikationer. 

I propositionen konstateras att den roll arbetsmarknadspolitiken tillqe

lades redan under 1960-talet kvarstår. Politiken skall bidra till att lindra 

konflikterna mellan de centrala ekonomisk-politiska mfilen om full syssel

sättning, tillväxt, prisstabilitet och välfärdsfördclning. Om inte arbcts

marknadspolitiker. medverkar till att underlätta anpassningen p;} arbets

marknaden blir det enligt statsrådet Eliasson betydligt svf1rare att föra en 

expansiv tillväxtfrämjande ekonomisk politik med bevarande av samhälls

ekonomisk balans. Det blir ocksä svårare att inom niiringspolitiken realise

ra en utbyggnad av expansiva industribranscher och att uppml en balan

serad regional struktur. 

I propositionen uttalas den bestämda uppfattningen att trögheterna på 

arbetsmarknaden inte försvinner genom hot om arbetslöshet eller 

otrygghet i anställningen. Skall anpassningen förbättras så krävs föränd

ringar i arbetslivet och betydande offentliga satsningar för att åstadkomma 

detta. Trögheterna måste attackeras genom förstärkta arbetsmarknadspo

litiska insatser på olika omräden. I det sammanhanget nämns den restrik

tion som det begränsade utrymmet för expansion av den offentliga ~.ektorn 

innebär. Det står klart att tillväxten i den sektorn mf1ste diimpas i förhållan

de till utvecklingen under 197.0-talet. 

Utskottet instämmer i vad som anförs i propositionen i nu förevarande 

hänseende. 

Prohleme11 pä 1980-111/ets arhct.mwrk11lU! 

I propositionen går man igenom olika problem som kan förutses på 1980-

talets arbetsmarknad. De utsatta gruppernas situation tas upp. Här nämns 

särskilt ungdomar, äldre. arbetshandikappade och invandrare. För den 

sistnämnda gruppen framhålls speciellt de svårigheter som möter invand

rarungdomar. Andra problem hänger samman med kravet pil ökad jiim

ställdhet mellan kvinnor och män. regionala olikheter i sysselsättningen. 

svårigheterna att besiitta lediga platser i industrin samt betydelsen av 

införande av ny teknik. 
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Utskottet går inte här närman: in på dessa frågor. Åtskilliga av dem 

kommer att behandlas längre fram i betänkandet. Andra har utskottet 

behandlat tidigare i vår i betänkandena AU 1980/81: 22 om invandringspoli

tiken och AU 1980/81: 23 om regionalpolitiken. 

Arbetsmarknadspolitikens h11l'lldi11riktnin1-: under 1980-talet 

I propositionen framhålls att d1!t är nödvändigt att bryta en utveckling 

som innebär att allt fler märiniskOI' behöver sysselsättas utanför den regul

jära arbetsmarknaden. För detta talar statsfinansiella skäl men också orga

nisatoriska och administrativa argument. En permanent stor åtgärds volym 

försämrar arbetsmarknadsmyndi~:heternas flexibilitet och möjligheter till 

tillfälliga extra insatser i lågkonjunkturer. Till detta kommer att insatser 

som ger arbete på den reguljära arbetsmarknaden alltid är att föredra 

framför temporära eller på annat :;ätt speciella åtgärder. Mot bakgrund av 

det anförda presenteras i· proposi::ionens riktlinjer för politikens huvudin

riktning under de kommande åren. Dessa kan sammanfattas på följande 

sätt. 

• Ar~etslöshetsproblemen skall i första hand lösas genom att de arbetssö

kande bereds arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

• De sysselsättningsskapande åtgärderna får inte försämra företagens 

möjligheter att rekrytera arbetskraft. 

• Arbetsgivare och arbetssökamie måste förmås att mer aktivt anpassa 

sina krav och förutsättningar oc:h därmed ta ett större ansvar för arbets

marknadens funktionssätt. Problemen kan inte lösas enbart genom ökad 

arbetsmarknadsservice eller arbetsmarknadsutbildr.ing. 

• Arbetsmarknadspolitiken skall inriktas så att den medverkar till att 

återställa den samhällsekonomiska balansen och motverkar inflationsef

fekter. 

• I konjunkturdämpningar kommer insatser i företagen - den s. k. första 

försvarslinjen - att behövas. Insatserna bör ha en offensiv karaktär och 

får inte göras på ett sådant siitt att de medverkar till att bevara en 

föråldrad näringsstruktur. 

• Uppdelningen av arbetsmarknaden måste motverkas så att inte den 

svårplacerade arbetskraften hamnar utanför den öppna arbetsmarkna

den. 

• Kraven på anpassning får inte :;tällas så högt att de svagaste utestängs 

från arbetsmarknaden. I stället kan ökade uppoffringar krävas av dem 

som har förutsättningar att klara omstiillningar. 

• Trögheten i anpassningsproce:•sen måste övervinnas. Arbetsgivarna 

måste snabbare acceptera den i regionen befintliga arbetskraft som 

yrkesmässigt kan accepteras. Liksf1 måste de arhetssökände snahhare 

acceptera lediga platser. 

• Den offentliga sektorn skall aktivt medverka i konjunkturpolitiken ge

nom att sysselsiittningsökningein i denna sektor tidigareläggs i konjunk-
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turdämpningar och senareläggs i konjunkturuppgångar. Med hänsyn till 

kommunernas stora roll för sysselsättningen är det viktigt att deras 

planering har denna inriktning. 

• Planeringen inom olika områden av sysselsättningspolitiken skall ut

vecklas inom ramen för befintliga planeringsorgan. Länsplaneringen bör 

vara åtgärdsinriktad. 

Med utgångspunkt i de här redovisade riktlinjerna läggs i propositionen 

fram kronkreta förslag till utfo.rmning och inriktning av de arbetsmark

nadspolitiska insatserna. Förslagen, som behandlas under olika delavsnitt ·i 

betänkandet, innebär i korthet: 

tillfällig rekryteringsstiinulans till industriföretag som ökar sin perso

nalstyrka under 1981, 

rekryteringsstöd till företag som anställer lång'tidsarbetslösa ungdomar. 

förhöjda lönebidrag vid övergång från skyddat arbete till arbete på den 

öppna marknaden, 

stöd för att underlätta omställningen vid lokala sysselsättningskriser. 

vidgade möjligheter till vilande förtidspension. 

vidgade mQjligheter till arbetsmarknadsutbildning för l 8- och 19-åring-· 

ar. 

skattebefrielse för flyttningsbidrag som utgår enligt arbetsmarknads

kungörelsen. 

De angivna riktlinjerna behandlas i två parti~otioner. den ena 2106 från 

socialdemokraterna och den andra 2112 från vänsterpartiet kommunister

na. Socialdemokraterna har dessutom under allmänna motionstiden i år 

väckt en motion. 1433, av programkaraktär. Avsikten med den motionen 

var att påverka utformningen av proposition 126. Konkreta frågor som tas 

upp i motionen behandlas under olika avsnitt längre fram i betänkandet. 

I motion 2 I06 riktar socialdem~kraterna ingen direkt kritik mot de 

riktlinjer som statsrådet Eliasson presenterar i proposition 126 men motio

närerna anser att dessa riktlinjer inte står i samklang med regeringens 

ekonomiska politik. Socialdemokraterna tar avstånd från en ordning som 

enligt deras uppfattning innebär att traditionella arbetsmarknadspolitiska 

mål och förutsättningar framstår som inkonsekvenser i den samlade rege

ringspolitiken. Den statsfinansiella grunden för en aktiv arbetsmarknads

politik har enligt motionärerna undergrävts och resurser saknas ..,. som 

framgår av propositionen - att som tidigare möta arbetslösheten i den 

första försvarslinjen genom tillfälliga företagsinriktade åtgärder. 

Socialdemokraterna presenterar ett program i sex punkter för en effektiv 

ekonomisk politik. Förslagen går ut på att 

.. ~, åstadkomma en industriell förnyelse. genom att bygga ut industrins 
produktionskapacitet, förändra dess struktur och återskapa starka före
tag med växtkraft. Kollektiv kapitalbildning under medverkan av de 
anställda samt offensivt statligt företagande är strategiskt viktiga inslag i 
en sådan politik när det privata kapitalet sviktar. 
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c> satsa på teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling, 

.~__, demokratisera det ekonomiska livet. 

38 

o återupprätta den sociala bostadspolitiken, genom att öka bostadsbyg
gandet och ge det en annan sammansättning, 

c föra en kraftfull energipolitik som syftar till ökad hushållning och till att 
ersätta det stora oljeberoendet med andra energislag . 

.-~J reformera skattesystemet, så at1: det bidrar till en rättvisare fördelning. 
motverka inflationen, uppmuntrar arbete och sparande och motverkar 
spekulation och skattesmitande. . · 

1', . 

Motionen mynnar ut i ett yrkande att riksdagen skall ge regeringen till 

känna vad i motionen anförts om den ekoriomiska politikens betydelse för 

en effektiv arbetsmarknadspolitik. 

Utskottet har självfallet inte någon anledning att gå i polemik mot, 

åsikten om den ekonomiska politikens grunqläggande betydelse för syss.el

sättningen och därmed för arbetsmarknadspolitiken. Frågan om regering

ens ekonomiska politik tillhör emellertid finansutskottets beredningsom

råde. Motionärernas kritik faller således utanför ämnet för detta betänkan

de. Med hänsyn därtill och då finansutskottet med anledning av komplet

teringspropositionen inom kort kommer att avge e\I betänkande om den 

ekonomiska politiken. varvid, de i r.10tionen aktualiserade frågest,ällningar

na kan väntas bli behandlade. avst:,rrker utskottet motionsyrkandct·. 

Som tidigare sagts finns det int·~ något socialdemokratiskt motionsyr

kande som direkt tar sikte på grunderna för arbetsmarkr1adspolitiken så

som de redovisas i propositionen. Detta tolkar utskottet ~å att det finns en 

bred enighet om de i propositionen redovisade grundläggande prim:iperna 

och som utskottet alltså för sin del ansluter sig till. förslaget i proposition 

126 på denna punkt bör alltså bifallas av riksdagen. ' 

Vänsterpartiet kommunisterna ti'ar en mot prop~sition 1.26 starkt kritisk 

motion. Vpk kräver i motion 2112 en ny industri- och sysselsättningspolitik 

och en arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning. I motionen samman

fattas principerna för vad som anges som en kamp mot arbetslösheten i 

följande punkter: 

I. Snabbt utarbetande av ett program för 100000 nya samhällsnyttiga 
arbeten. under en period av högst fre år. innefattande ökat bostadsbyggan
de och en påbörjad planmässig utv1:ckling av den offentliga sektorns sam
hällsservice. 

2. Ett statligt industriprogram för 100000 nya· industriarbeten under 
1980-talet. 

~. Kreditväsendet under samhällets ledning och kontroll. Nationalise-
ring av de privata storbankerna oct:· kreditinstituten. · ·· · 

4. Uppbyggnad av samhällsiigda fonder under de arbetandes kontroll. 
5. Stopp för kapitalflykt och industriutflyttning. 
6. Förkortning av arbetsdagen påbör:jas med målet att nå sextimmarsda

gen. 
7. Facklig vetoriitt mot avskedanden och permitteringar. Full lön under 

hela permitteringstiden. 
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8. Ökning av AMS resurser. Ny inriktning på utbildning. och en inrikt
ning som motverkar en regional obalans. 

I motionen framhålls att det är med utgångspunkt i dessa punkter som 

arbetsmarknadspolitiken skall utformas. Målet skall vara ett meningsfullt 

arbete åt alla. vilket i sin tur kräver meningsfull utbildning och goda fysiska 

och psykiska arbetsmiljöer. I motionen uttalar man sig också för att obliga

torisk arbetsförmedling skall införas. Den åtgärden motiveras bl. a. med 

behovet av att undvika utslagning och utsortering på arbetsmarknaden. 

Vpk reste krav på obligatorisk arbetsförmedling även i den under allmänna 

motionstiden väckta motionen 484. I det fallet kombineras kravet med 

förbud mot svartlistning m. m. 

Även beträffande motion 2112 kan anföras att llertalet av kraven faller 

utanför de nu aktuella riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken. Motionen 

innehåller f. ö. så grova vantolkningar av propositionen att det knappast 

ter sig meningsfullt att ta upp en seriös diskussion. Motionärerna påstår 

bl. a. att regeringens förslag inte innebär annat iin ökad arbetslöshet och 

nya flyttlass samt att statsrådet Eliasson formulerat sin egen doktrin: 

minskat samhällsansvar. sköt dig själv. 

När det gäller kravet på obligatorisk arbetsförmedling hänvisar utskottet 

till att riksdagen flera gånger tidigare avvisat detta krav med anledning av 

motioner av samma innehåll som motion 484 (se senast AU 1980/81: 6). Det 

finns inte anledning att inta annan ståndpunkt i dag. Även dessa motions

krav avstyrks därför. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet vpk-motionerna 484 

och 2112 den sistnämnda i detta sammanhang beträffande yrkandena I. 9 

och 13. 

Till sist i detta avsnill tar utskottet upp motion 2111 m· Bengt Witrhom 

m . .fl. (m). Utgångspunkten för motionen är all arbetslösheten i första hand 

skall bekämpas genom åtgärder i företagen och att samhällets möjligheter 

att ge ekonomiskt stöd till sådana åtgärder blir allt mer begränsade. Detta 

lägger ett ökat ansvar på ledningar i företagen och de anställda när det 

gäller att i tider av vikånde efterfrågan bevara arbetskraften i företagen. 

Motionärerna nämner som exempel på åtgärder de tänker sig att de anstiill

da kan låta viss del av lönen stå inne i företaget för att sedan förvandlas till 

aktier. Även andra uppoffringar kan bli aktuella. t. ex. ökade drifttider i 

vissa lägen eller lönestopp. 

Motionen går ut på att regeringen i framtida lagstiftningsarbete och i 

kontakter med arbetsmarknadens parter skall ta initiativ som friimjar en

utveckling av det slag som motionärerna anser önskvärd. 

Utskottet delar i och för sig motionärernas uppfattning att det är ett 

gemensamt intresse för företag och anställda all bevara anställningstrygg

hetcn och hålla sysselsättningen uppe. siirskilt i tider'av nedgång i närings

livet. Att man gemensamt inom företagen arbetar med problemen från 
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denna utgångspunkt är också ett samhällsintresse. Hur ett sådant gemen

samt arbete skall gå till är en sak som hänger samman med hela relationen i 

företagen mellan ledning och anställda. Därvid akt_ualiseras frågor som 

inflytande, ansvar och beslutsfunktioner. De rättsliga_ verktygen för att 

hantera frågor av detta slag finns i den arbetsrättsliga lagstiftningen och då 

främst medbestämmandel_agen. Det måste ankomma på arbetsmarknadens 
parter att ta ställning till om man vill ta upp de här problemen och i vilka 

former det i så fall skall ske. I den mån sådana överväganden ger vid 

handen att t. ex. lagar behöver ändras utgår utskottet från att parterna för 

fram önskemål därom till statsmakterna. 

Med hänvisning till det anförda finner utskottet icke skäl att föreslå 

någon åtgärd på grund av motionr~n. 

Arbetsmarknadspolitikens volym budgetåret 1981/82 

De arbetsmarknadspolitiska anslag som direkt är beroende av det. ak

tuella sysselsättningsläget brukar i budgetpropositionerna i januari anges 

som konjunkturneutralt beräknade. Det har inneburit att, om arbetsmark

nadsläget krävt det, betydande ytterligare medel tillförts anslagen strax 

före eller under det aktuella budgetåret. Det har skett genom komplette

ringspropositionen eller på någon av tilläggsbudgetarna. Å andra sidan har 

anslagen inte varit neutralt beräknade på det sättet att det uppstått bety

dande besparingar då sysselsättningsläget varit gott. Tvärtom har det ofta 

förekommit påslag på anslagen även i sådana lägen. om än i mindre skala. 
Det har varit uttryck för att ambitionerna på arbetsmarknadspolitiken 

successivt höjts. Denna utveckling illustreras tydligt i det inledande avsnit

tet. diagrammen 14-16. 
I en under allmänna motions1:iden i januari i år väckt motion 1434 

betonade socialdemokraterna behovet av en förhöjd. beredskap på det 
arbetsmarknadspolitiska området. Motionärerna begärde att regeringen i 
kompletteringspropositionen skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits 

och planeras för att hålla tillbaka arbetslösheten. Yrkandet skall ses mot 

bakgrund av tecknen på en försämrad konjunktur. som snabbt kan aktuali

sera ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. 

I proposition 126, som är dagtecknad den 12 mars 1981, görs en bedöm

ning av arbetsmarknadsläget och utsikterna för budgetåret 1981/82. I kom

pletteringspropositionen återkommer regeringen till frågan och lägger fram 

förslag om förstärkta insatser i förhållande till budgetpropositionen. 

I proposition 126 framhåller statsrådet Eliasson att det är uppenbart att 

hela år 1981 kommer att präglas av en sämre konjunktur än 1980 men att 

det inte är möjligt att med någon :;äkerhet bedöma hur djup och långvarig 

lågkonjunkturen kommer att bli. Någon påtaglig ökning av efterfrågan på 

arbetskraft i industrin väntar han inte förrän tidigast under andra halvåret 
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1982 eller 1983. Statsrådet anför vidare att de strukturella problemen i 

svensk industri innebär ett latent hot om lokala sysselsättningskriser på ett 

antal orter. Det är därför nödvändigt att under det närmaste året ägna 

särskild uppmärksamhet åt olika lokala och regionala arbetsmarknads

problem. Särskilda problem väntas också till följd av den svaga syssel

sättningsökningen på tjänstesektorn. Uppbromsningen av ökningstakten 

på den offentliga sektorn markerar enligt propositionen ett trendbrott i 

utvecklingen. Detta kommer att medföra svårigheter för nytillträdande på 

arbetsmarknaden och då främst för kvinnor. Statsrådet Eliasson betonar i 

sammanhanget vikten av att kvinnor söker sig även till andra yrken än de 

traditionella. Detta - säger statsrådet vidare - kan inte ske utan avse

värda personliga ansträngningar och vilja till nytänkande hos både kvin

norna själva. arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter. Utskottet vill 

för sin del tillägga att nytänkandet måste inkludera manliga arbetskamrater 

och människor i allmänhet i attityden till olika yrkesroller. Detta är ett 

svårbearbetat område som måste angripas med olika metoder inte minst 

inom utbildningsväsendet. 

I proposition 126 slås vidare fast att konjunkturläget kräver en förhöjd 

beredskap inom arbetsmarknadspolitiken. Utvecklingen kan snabbt för

svagas och ställa krav på ökade insatser. Såsom tidigare framhållits bör 

tyngdpunkten på åtgärdssidan ligga på den egentliga platsförmedlingen. 

Först när möjligheterna till arbete på den öppna arbetsmarknaden uttömts 

skall enligt propositionen arbetsmarknadspolitiska insatser kunna komma i 

fråga. Åtgärder av det slaget skall dessutom ha en kortvarig inriktning. 

Utbildningsinsatser föreslås i första hand bli direkt yrkesinriktade. 

När det gäller företagsinriktade insatser betonas i propositionen att 

utrymmet inte är detsamma som under 1970-talets senare del. Statsrådet 

Eliasson framhåller emellertid de möjligheter som finns att utnyttja bidra
get till företagsutbildning vid hot om permittering. Det dåliga sysselsätt

ningsläget inom byggsektorn pekar på att de under senare år begränsade 

beredskapsarbetena på detta område åter bör öka. Förstärkta insatser 

inom det statliga byggandet aviseras också i proposition 126. 

I den med anledning av proposition 126 väckta socialdemokratiska parti

motionen 2106 kritiseras regeringens ekonomiska politik. I brist på en 

aktivitetsskapande sådan politik räcker det enligt motionen inte med dekla

rationer om höjd beredskap inom arbetsmarknadspolitiken. Motionärerna 

anser att den ökade arbetslösheten under de första månaderna i år kunnat 

förhindras om sysselsättningsskapande åtgärder legat på samma nivå som 

ett år tidigare. De framhåller att vissa grupper särskilt drabbas i det 

rådande arbetsmarknadsläget och nämner invandrarungdomar och kvin

nor. Motionen mynnar i denna del ut i en begäran att de arbetsmarknads

politiska instrumenten omedelbart skall sättas in med full styrka. 

Såsom tidigare nämnts återkommer regeringen i kompletteringsproposi

tionen med konkreta förslag som syftar till att hålla sysselsättningen uppe. 
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Förslagen innebär i korthet följande satsningar utöver vad som föreslås i 

budgetpropositionen. 

- 390 milj. kr. för tidigareläggning av offentliga byggen och 20 milj. kr. till 

samlingslokaler 

- 440 milj. kr. för arbetsmarknadsutbildning jämte 230 milj. kr. finansierat 

via medel från arbetsgivaravgifter 

- 540 milj. kr. för beredskapsarbeten. varav 40 milj. kr. avser finansiering 

av ett särskilt stimulansbidrag t il! ombyggnad av bostäder 

- 100 milj. kr. för industribeställningar 

I kompletteringspropositionen betonas att arbetsmarknad·sutsikterna 

inger oro. Föredragande statsrådet Andersson framhåller att full syssel

sättning är ett centralt mål för regeringens politik och att det är nödvändigt. 

om detta mål skall kunna upprätthållas, att näringslivet tar vara på sina 

utvecklingsmöjligheter. Det innebär bl. a: att utrymme måste skapas för 

industriinvesteringar vilket i sin tur kräver återhållsamhet med nya offent

liga utgiftsåtaganden. 

De föreslagna ytterligare medlen för arbetsmarknadsutbildning är av

sedda att höja utbildningens totala volym till att omfatta ca 130000 elever 

under budgetåret. Denna volym st{tmmer med AMS bedömningar av beho

vet. 

När det gäller medelsbehovet för beredskapsarbeten har AMS beräknat 

detta till 3 850 milj. kr. för hela budgetåret. Detta överstiger vad som 

beräknas i budgetpropositionen med 2 050 milj. kr. I propositionen föreslås 

alltså att höjningen nu skall begränsas till 540 milj. kr. vartill kommer ett 

påslag om 100 milj. kr. till industribeställningar. Sistnämnda belopp över

stiger med 60 milj. kr. vad AMS begärt. föredragande statsrådet har som 

ovan redovisats vid sin beriikning tagit hiinsyn till andra satsningar inom · 

byggsektorn. Därutöver hänvisar !lon till att regeringen med stöd av sin 

begärda finansfullmakt om 2 500 milj. kr. vid behov kan anvisa ytterligare 

medel. 

Socialdemokraterna anser att de insatser som föreslås i kompletterings- · 

propositionen inte är till fyllest. I motion 2191 om omedelbara insatser mot 

arbetslösheten hävdar socialdemokraterna att den försvagning av arbets

marknaden som nu förestår är ett direkt resultat av den tydligt aktivitets

dämpande politik som regeringen inledde förra sommaren. Socialdemokra

terna anser att regeringen till följd av tidigare missgrepp i handhavandet av 

landets ekonomi försatt sig i ett läge där en aktiv konjunkturpolitik för att 

värna sysselsättningen fick överges för en åtstramningspolitik. Enligt soci

aldemokraternas uppfattning inncb;ir detta att regeringen för första gången 

sedan 1930-talet med öppna ögon fört en arbetslöshetsskapande politik. 

Socialdemokraterna hänvisar till att arbetslösheten stiger och att det bak

om den öppna arbetslösheten fortgår en dold försvagning av arbetsmarkna

den. Arbetslösheten bland del tidsarbetande stiger som en följd av förkorta

de arbetstider. Antalet berörda av varsel om permitteringar och uppsäg-
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ningar mångdubblas och antalet ungdomar som står utanför både skola och 

arbetsliv ökar. Dessutom fortsätter förtidspensioneringen av personer i 

arbetsföra åldrar. 

I motionen lägger socialdemokraterna fram en rad förslag som syftar till 

att som motionärerna säger inom arbetsmarknadspolitikens ram så långt 

möjligt begränsa vådorna av den förda politiken. Förutom yrkanden på det 

arbetsmarknadspolitiska området finns i motionen förslag som rör ung

domsutbildningen. De förslagen behandlas av utbildningsutskottet. Mo

tionsyrkandena på det arbetsmarknadspolitiska fältet utgår från den fram

ställning som AMS den I 0 april 1981 gjorde till regeringen och som behand

lats i kompletteringspropositioncn. 

Socialdemokraterna ansluter sig till tanken att man inoin arbetsmark

nadsutbildningen nu skall utgå från ett utbildningsbehov av 130000 elever 

under nästa budgetår. I motionen återspeglas en viss oro för att de av 

regeringen för denna utbildningsvolym föreslagna medlen inte skall räcka 

till. Socialdemokraterna yrkar därför att riksdagen skall uttala att ytterliga

re medel kan behöva tillföras arbetsmarknadsutbildningen för att man skall 

nå det uppställda volymmålet. De ytterligare medlen skall även finansiera 

andra förslag som återfinns i motionen nämligen temporär höjning under 

nio månader från 20 till 35 kr. per timme av bidraget till företag som 

utbildar personal i stället för att permittera. Dess.utom föreslås att sådant 

bidrag, likaså temporärt, skall kunna utgå även under de forsla 40 utbild

ningstimmarna. vilket i dag inte är fallet. 

Socialdemokraterna befarar emellertid att den planerade volymen för 

arbetsmarknadsutbildning skall visa sig vara för liten. De vill därför att 

riksdagen skall uppdra åt regeringen att omgående inleda planeringen av en 

ytterligare utbyggnad av utbildningen om arbetsmarknadsläget så skulle 

kräva. Enligt motionärerna bör dessutom särskilt uppmärksammas möjlig

hett:rna att ta till vara ledig utbildningskapacitct hos företag och offentliga 

förvaltningar. Likaså bör i möjligaste mån ledig utbildningskapacitet kunna 

ställas till ungdomsskolans förfogande. 

Den aktuella motionen innehåller även förslag om ytterligare satsningar 

på beredskapsarbeten. Socialdemokraterna ansluter sig till AMS bedöm

ning av medelsbehovet och begär därför att riksdagen skall anvisa .~ 500 

milj. kr. utöver vad som föreslås i kompletteringspropositioncn. I motio

nen hävdas också att det behövs en ökad satsning på byggnads- och 

anläggningsarbeten för att motverka att arbetslösheten inom byggnadsyr

kena stiger ytterligare. För att stimulera kommunerna till insatser på detta 

område föreslås en höjning av det tilläggsbidrag som utgår för andra 

kostnader än löner från nuvarande 20 till 30?C. 

Även vänsterpartiet kommunisterna underkänner regeringen~ förslag i 

kompletteringspropositionen. I motion 2193 begär vpk att regeringen i 

oktober 1981 skall lägga fram förslag som tillförsäkrar AMS de medel 

styrelsen begärt. Motionärerna framhåller att en sådan åtgärd minskar 
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andra kostnader för samhället. t. ex. ersättningar för arbetslöshet och 

utgifter för sociala ändamål. 

Såvitt utskottet kan finna råder det inga större meningsskiljaktigheter i 

fråga om konjunkturbedömningen. Den nedgångsperiod som bö1jade förra 

sommaren har fortsatt under vintern. Effekterna på sysselsättningen och 

arbetslösheten har dock hittills snarast varit mindre än det funnits anled

ning att befara. Antalet sysselsatta under första kvartalet i år var sålunda 

enligt AKU i nivå med förhållandena under motsvarande kvartal förra 

året. Det relativa arbetslöshetstalet under samma tid var visserligen något 

högre, 2,4 mot 2,0 procent, _men i april i år noterades en sänkning till 2,0 

procent. Det finns emellertid klara tecken på att allvarliga svårigheter 

ligger framför oss efter en säsongsmässig förbättring under sommarmåna

derna. Antalet kvarstående ledi!:a platser har i april gått ned dramatiskt 

och är nu bara hälften mot förra året. Varsel om personalinskränkningar 

har, som framgår av nedanstående uppställning. legat på en hög nivå under 

det senaste halvåret. Erfarenheterna visar också att v_arslen om permitte

ringar och förkortad arbetsvecka i allmänhet vt:rkställs. Så har långt ifrån 

varit fallet i tidigare nedgångsperioder. De höga varselsiffrorna kvarstår 

f. ö. i april. 

Antal personer berörda av varsel om drifisinskränknirig 1979-1981 

1979. 1980 1980 1981 

Kv. I Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. I 

Uppsägningar 24447 31 :;47 6977 6696 7494 10180 12798 
Permitteringar 1892 12 ,,13 .590 60.5 644 10.574 .5489 
Förkortad arbetsvecka I 10.5 27070 123 23 11560 15 362 9.558 

Anm. Varsel om driftsinskränkning ,;kall rapporteras till arbetsmarknadsstyrelsen 
viss tid före verkställighet. Statistiken avser när varslet lagts. inte när driftsin
skränkningen verkställts. 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Det finns alltså från dessa utgångspunkter goda skäl att nu förbereda sig 

för ökade insatser inom arbetsmarknadspolitiken. 

Innan utskottet går in på vilka insatser som nu bör göras tar utskottet 

upp ett påstående som görs i den ~ocialdemokratiska partimotionen. I 

motionen hävdas mot bakgrund av utvecklingen de senaste kvartalen att 

för första gången sedan 1930-talet: en svensk regering med öppna ögon fört 

en arbetslöshetsskapande politik. Utskottet finner det uttalandet anmärk- · 

ningsvärt och utan stöd i det siffermaterial som utskottet redovisat om 

utvecklingen på arbetsmarknaden. Utskottet har för sin del sett det som en 

styrka att det rått en bred politisk enighet att full sysselsättning är ett 

centralt mål för politiken. Att det sedan kan finnas skilda uppfattningar om 

hur man i olika lägen skall nå detta mål är en annan sak. Den omständighe

ten, exempelvis, att den öppna arbetslösheten var högre under lågkonjunk

turen under 1970-talets första del än under den i och för sig djupare och 
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längre lågkonjunkturen 1977-1978 innebär inte att utskottet vill ifrågasätta 

de sysselsättningspolitiska ambitionerna hos den dåvarande socialdemo

kratiska regeringen. Enligt utskottets uppfattning är det en fördel om den 

politiska debatten på ett konstruktivt och öppet sätt kan föras kring den 

viktiga frågan om hur vi skall nå det uppsatta målet om full sysselsättning. 

Att i det sammanhanget ifrågasätta de politiska motståndarnas goda vilja 

gagnar inte en seriös debatt. Det är uppenbart att svårigheterna att föra en 

politik som leder till arbete åt alla ökat under senare år med hänsyn till 

obalanserna i vår ekonomi. I det läget och då många länder i vår omgivning 

accepterar en arbetslöshet som varit otänkbar för ett decennium sedan är 

det särskilt viktigt att vi här i landet håller fast vid vårt gemensamma mål 

om full sysselsättning. 

När det gäller de i kompletteringspropositionen med anslutande motio

ner framlagda förslagen vill utskottet anföra följande. Utskottet anser sig 

kunna godta den nivå på insatserna som nu föreslås i propositionen. Det 

hindrar inte att det längre fram, sedan läget för hösten och vintern lättare 

låter sig överblickas. kan bli aktuellt med ytterligare insatser. Regeringen 

har möjlighet att snabbt föranstalta härom med hjälp av finansfullmakten. 

Det finns också möjligheter att lägga fram nya förslag på tilläggsbudget om 

riksdagen är samlad. Denna teknik med successiva ställningstaganden mot 

bakgrund av konjunkturutvecklingen har tillämpats sedan lång tid och bör 

vara användbar i ett läge där det är svårt att fastställa hur djup och 

långvarig nedgången kan väntas bli. 

Med det anförda avstyrker utskottet de socialdemokratiska motionsyr

kandena om ytterligare höjning av anslagen och om högre bidrag till viss 

företagsutbildning och beredskapsarbeten i byggnads- och anläggningssek

torn. Frågor av det slaget kan bli aktuella om utvecklingen blir sämre än 

vad nu förutses. 
För arbetsmarknadsutbildningens del räknar utskottet med den utbild

ningsvolym som anges i propositionen. Utskottet finner inte heller skäl att 

hifalla yrkandet om ett tillkännagivande av riksdagen när det gäller plane

ring för ytterligare utbildning. Den frågan åligger det regeringen och myn

digheterna att fortlöpande bevaka med hänsyn till sysselsättningsläget och 

utbildningsbehovcn. Allmänt vill utskottet dessutom framhålla att det är 

önskvärt att man utnyttjar de tillgängliga resurserna effektivt och håller sig 

inom budgeterade ramar. 

Utskottet delar den uppfattning som förs fram av socialdemokraterna att 

man i möjligaste mån bör utnyttja ledig uthildningskapacitet hos företag 

och offentliga förvaltningar. Likaså hör man. där det iir lämpligt. kunna 

ställa ledig utbildningskapacitcl till ungdomsskolans förfogande. En ut

veckling med den inriktningen päg;u- sedan hö1jan av innevarande Wsftr. 

Det har sålunda tecknats ett antal avtal genom vilka kommuner får ian

språkta ledig kapacitet hos AMU-centra för utbildning av bl. a. verkstads

mekaniker, plåtslagare och svetsare. Utskottet räknar med att denna ut-
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veckling kommer att fortsätta w:an någon särskild framställning från riks-. 

dagens sida. Motionen behöver alltså inte heller i den delen föranleda 

någon åtgärd. 

De formella ställningstagandena till anslagsfrågorna gör utskottet under 

resp. anslag. I de sammanhangen behandlas också ett par detaljförslag som 

återfinns i den aktuella sociah.h::mokratiska motionen. Övriga i detta av

snitt upptagna socialdemokratiska motioner har genom förslagen i kom

pletteringspropositioncn blivit inaktuella. Även de motionerna avstyrks 

därför. 

När det gäller vpk-motionen:; yrkande om att regeringen skall åter

komma till hösten med förslag som överensstämmer med AMS framställ

ning hänvisar utskottet till vad tidigan: sagts om möjligheten för regeringen 

att vid behov ta upp frågor av det slaget på nytt. Att i dag binda sig för vilka 

åtgärder som skall vidtas i oktober är knappast· tillrådligt med hänsyn till 

att åtgärderna bygger på AMS bedömningar från april och mycket kan 

inträffa därefter. 

Arbetsmarknadspolitiska fonder 

På arbetsmarknadso~råde.t finns tre fonder. som helt eller delvis finansi

eras med arbetsgivaravgifte~, nämligen arbetsmarknadsutbildningsfonden. 

arbetslöshetsfonden och fonden för statlig lönegaranti vid konkurs. I pro

position 1979/80: 150 förordades ·~n sammanslagning av fonderna. Riksda

gen biträdde denna tanke tAU IS'79/80:5 y, hU 1979/80:40) men framhöll 

samtidigt att detta endast var ett principiellt stiillningstagandc. Regeringen 

förutsattes återkomma till riksdagen sedan ett detaljerat förslag utarbetats. 

Ett sådant förslag redovisas nu i proposition 145 om finansiering av vissa 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förslaget omfattar dock inte fonden för 

statlig lönegaranti vid konkurs. Regeringen anser nämligen att frågan om 

lönegarantins finansiering behöver beredas ytterligare. 

Från arhets111arknad.1·11thild11ing.1jil!lde11 finansieras f. n. hela kostnaden 

för arbetsmarknadsutbildni~gen och -.,- sedan I januari 19.80 - iiven kost

naderna för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Fondens intäkter utgörs 

av dels de medel som anvisas pil anslagen Bidrag till arbetsmarknadsut

bildning och Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering, dels intii.kter fr{m en 

arbetsgivaravgift om 0.4 <;; .. på liinesumman enligt en s~irskild lag härom 

tSFS 1975: 335). 

Utgifterna för arbetsmarknadsutbildningen avser i huvudsak följande 

poster: 

- Drift av AMU-centra m. tl. kurser tSÖ-kurserl. 

- Utbildningsbidrag till eleverna. 

- Bidrag till företag för utbildnin:~ av anstiillda. 

- Arbetsmarknadsvcrkets fi.irvallningskoslnader för utbildningen. 
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Utgifterna för den yrkesinriktade rehabiliteringen gäller driften av ar

betsmarknadsinstituten !Ami), utbildningsbidrag till eleverna där samt me

todutveckling. forskning och personalutbildning. 

Arbetsgivaravgiften till arbetsmarknadsutbildningen infördes för att fi
nansiera 1975 års reform av denna utbildning, däribland en väsentlig för

bättring av utbildningsbidragen till eleverna. I motsats till den nedan

nämnda arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsersättningarna går inte avgif

ten till några särskilda ändamål utan är en delfinansiering av de totala 

kostnaderna. Anslagen över budgeten är avpassade så att de täcker skillna

den mellan de beräknade totala utgifterna för arbetsmarknadsutbildningen 

och de beräknade intäkterna av arbetsgivaravgiften lf. n. i runt tal 1000 

milj. kr.I. 

Arbetsmarknadsutbildningsfonden sorterar under AMS som skall place

ra innestående medel hos riksgäldskontoret. Vid ingången av budgetåret 

1980/81 fanns en kassamässig behållning av 146 milj. kr. Samtidigt var 

emellertid vissa utgifter från föregående budgetår obetalda. 

Arhetslöshet.1:fo11clen har en anmrn uppgift än arbetsmarknadsutbild

ningsfonden. Den är avsedd att utgöra en bufferi· vid plötsliga förändringar 

i medelsbehovet för ersättningarna vid arbetslöshet. 

Statens utgifter för arbetslöshetsersiittningarna har följande huvudsakli

ga fördelning: 

- Bidrag till de erkända arbetslöshetskassorna i form av grund bidrar. 

progressivbidrag. förvaltningsbidrag och särskilt stöd. 

- Kontant arbetsmarknadsstöd !KASJ för icke försäkrade. 

- Arbctsmarknadsverkets förvaltningskostnader för verksamheten. 

En arbetsgivaravgift om likaledes 0.4 % på lönesumman tas ut enligt en 

särskild lag 1SFS 1973: 672). De belopp som tas in genom avgiften skall gå 

till bestämda ändamål, nämligen två tredjedelar av kostnaderna för KAS 

och grundbidraget till arbetslöshetskassorna samt en mindre del av kostna

derna för progrcssivbidraget till kassorna. De avgiftsmedel som inte för

brukats förs över till arbetslöshctsfonden. Den iir inrättad hos riksförsiik

ringsverket som placerar medlen hos riksgäldskontoret. Det har hittills inte 

varit aktuellt att ta några fondmedel i anspräk. De outnyttjade arbetsgivar

avgiftsmedel som samlats i fonden efter dess tillkomst i1r 1974 beriiknas nu 

uppgå till ca I 850 milj. kr. 

ÅterståcmJc kostnader för KAS samt för grund- och prngrcssivbidraget 

till kassorna betalas fr{m anslaget Kontant stöd vid arbetslöshet. Anslaget 

täcker vidare hela kostnaden för f"örvaltningsbidragct och annat stöd till 

kassorrn.1 liksom arbetsmarknadsverkets forvaltningskostnader. 

Regeringen föreslår följande förändringar betriiffande arbetsmarknads

utbildnings- och arbetslöshetsfonderna och diirtill knulna arhehgivaravgif

ter att gälla från den I juli 1981: 

I. De två skilda arbetsgivaravgifterna om vardera 0.4'111 pa löncsumman 

sammans!ås till en avgift om 0.8 C.-{. De håda särskilua lagarna om nu varan-
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de avgifter (1973: 372 resp. 1975: 335) upphävs och ersätts med en ny lag 

om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 1
• 

2. Intäkterna från den nya arbetsgivaravgiften skall i fortsättningen 

täcka en del av kostnaden för utbildningsbidragen till eleverna inom ar

betsmarknadsutbildningen och de:n yrkesinriktade rehabiliteringen. Övriga 

kostnader för dessa verksamheter skall finansieras av budgetmedel. 

I fråga om kontantstödet vid arbetslöshet förordas att arbetsgivaravgif

ten skall svara för en del av utgifterna för KAS. grund- och progressivbi

drag till kassorna men också förvaltningsbidragct och annat stöd till kas

sorna samt arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. 

3. Den andel av utgifterna för arbctslöshetsersättningarna m. m. och 

utbildningsbidragcn som skall täckas av arbetsgivaravgiften föreslås utgö

ra 55%. 

4. Arbetsmarknadsutbildnings- och arbetslöshctsfondcrna upplöses den 

30 juni i år och ersätts från den I juli av ett konto hos riksgäldskontoret. 

Kontot disponeras av riksförsäkringsverket. Verket skall föra över erfor

derliga medel dels till AMS som liksom hittills betalar ut bidragen till 

arbctslöshctskassorna. dels till de allmänna försäkringskassorna. De sist

nämnda kassorna svarar redan nu för utbetalning av KAS och utbildnings

bidrag. 

5. Riksförsäkringsverkets konto hos riksgäldskontoret skall den I juli 

1981 tillgodoföras beh:illningarna på de båda nuvarande fonderna. dvs. 

främst den betydande behållningen på arhctslöshetsfonden. sedan från 

denna betalats ut 600 milj. kr. till förstärkning av anslaget till arbetsmark

nadsutbildning. Kontot kommer sedan att löpande tillföras intäkterna från 

den nya arbetsgivaravgiften. För att klara tillfälliga svängningar i inkoms

ter och utgifter föreslås riksförsäkringsvcrket rå disponera en rörlig kredit 

hos riksgiildskonwret. Storleken HV denna kredit anges i propositiom:n till 

HJO milj. kr. 

6. De ovan redovisade förslagen får betydande anslagstekniska konse

kvenser. De nuvarande anslagcli Bidrag till arbetsmarknadsutbildning, 

Kontant stöd vid arbetslöshet och Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering 

föreslås utgå ur budgeten och bli ersatta av tre nya anslag med ändrade 

ändamål. 

I följande tablå sammanfattas regeringens förslag. 

Som inledningsvis nämnts tog riksdagen förra året i princip ställning för 

en sammanslagning av nuvarande arbetsmarknadsfonder. Att en av dessa 

fonder. lönegarantifonden, t.v. undantas från den nyordning som nu före

slås godtar utskottet. Utskottet har inte något att erinra mot att den 

tilltänkta arbetsmarknadsfonden får formen av ett hos riksgäldskontoret 

inrättat konto till vilket man för inllytande arbetsgivaravgifter. 

1 Bestämmelserna i lagen iir avsedda all ingi\ i en ny lag om socialavgifter. Se fotnot 
till bilaga 2. · 
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Nuvarande anslag och utgiftsändamål 

BIDRAG TILL ARBETS- KONTANT STÖD BIDRAG TILL YRKES-
MARKNADS- VID ARBETS- INRIKTAD REHA-
UTBILDNING LÖSHET BILITERING 

Finansiering med Finansiering med Finansiering med 
arbetsgivaravgift arbetsgivaravgift anslagsmedel 
och anslagsmedel och anslagsmedel 

SÖ-kurser Ut bild- KAS Utbild- Arbetsmark-
ningsbi- ningsbi- nadsinstitu-

Bidrag drag Bidrag till arbets- drag ten 
till fö- löshetskassorna 
retagsut- Metod-
bildning utveck-

lingm.m. 

AMV:s för- AMV:s förvaltnings- AMV:s för-
valtnings- kostnader valtnings-
kostnader kostnader 

+ ---------... + _._---- + 
ARBETSMARKNADS- BIDRAG TILL ARBETS- YRKESINRIKTAD 
UTBILDNING LÖSHETSERSÄ ITNING REHABILITERING 

OCH UTBILDNINGS-
BIDRAG 

Utgifterna finan- Utgifterna betalas Utgifterna finan-
sieras helt av till 55% av den nya sieras helt av 
anslagsmedel arbetsgivaravgiften anslagsmedel 

och i övrigt från 
detta anslag 

De nya anslagen 

Utskottet tillstyrker vidare att. som regeringen föreslagit. AMS får föra 

över 600 milj. kr. från arbet'.>ilöshetsfonden till innevarande eller nästa års 

anslag till arbetsmarknadsutbildning för att tiicka merutgifter som har 

uppkommit under budgetåret 1980/81. Dessa mcrutgifter faller till den 

övervägande delen på SÖ-kurserna. 

Regeringens förslag leder till ganska omfattande förändringar av nuva

rande anslagskonstruktioner. De synes emellertid innebära en förenkling 

och effektivisering av sättet att finansiera arbetsmarknadsutbildningen. 

arbetslöshetsersättningarna och den yrkesinriktade rehabiliteringen. Det 

blir möjligt att klart redovisa de betydande tillskotten av medlen från 

arbetsgivaravgiften varigenom man får en bättre bild än f. n. av statens 

totala insatser på det arbetsmarknadspolitiska området. 

Förslagen i proposition 145 har föranlett endast en motion. 2094 av 

Anna-Greta Leijon m. tl. (s). Motionärerna godtar förslaget i stort men vill 

modifiera det på en punkt som de anser viktig. 

Statens kostnader för arbctslöshctsersättningarna och utbildningsbidra

gen skall med regeringens förslag till 55% täckas av medel från arbetsgi-

4 Riksda.i:en 1980181. 18 .10111/. Nr 21 
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varavgiften. Motionärerna vill sänka andelen till 5!~'1<:. De vill därigenom 

uppnå att den nuvarande behållningen på arbetslöshetsfonden bevaras 

efter överföringen till riksförsäkringsverkets särskilda konto hos riksgälds

kontoret. Motionärerna anser nämlige.n att behållningen skall tjäna som en 

grund för framtida förstärkningar av arbetslöshetsersättningarna och ut

bildningsbidragen. Dessutom vill motionärerna att riksdagen skall uttala 

att arbetsgivaravgiften bör höjas om det visar sig att utgifterna från det 

särskilda kontot övers.tiger intäkterna av avgiften även om kostnadsdelen 

sänks på det sätt motionärerna har föreslagit. 

Som tidigare nämnts har medel från den nuvarande arbetslöshetsfonden 

aldrig behövt användas. Efter fondens tillkomst vid mitten av 1970-talet 

har i stället samlats ett outnyttjat belopp om närmare 2000 milj. kr. 

Reglerna för användningen av avgiftsmedlen bör utformas så. att man inte 

får en fortsatt ackumulering av medel vid en normal utveckling av arbets

marknadsläget. Det är mot den bakgrunden man skall se regeringens för

slag att avgifts medlen skall täcka 55 % av kostnaderna för arbetslöshetser

sättningar och utbildningsbidrag. Utskottet biträder det förslaget och av

styrker därmed motionsförslaget om en sänkning av andelen till 50%. Det 

ligger i sakens natur att det kan vara svårt att fullt ut överblicka konse

kvenserna av de nu behandlade linansieringsreglerna i ett radikalt annor

lunda arbetsmarknadsläge. Det finns därför anledning erinra om vad som 

sägs i propositionen att man kan behöva ompröva arbetsgivaravgiftens 

storlek och den andel av utgifterna som skall bekostas av avgiftsmedel om 

utgifterna för utbildningsbidrag ·Jch arbetslöshetsersättningar skulle öka 

kraftigt under de närmaste åren. Det kan i ett sådant läge också bli aktuellt 

att öka den rörliga krediten hos riksgäldskontoret. Regeringen bör vara 

beredd att vid behov återkomma till riksdagen i dessa frågor. Utskottet 

ansluter sig till dessa uttalanden i propositionen och anser att det därför 

inte finns skäl för riksdagen att göra det i motionen begärda uttalandet om 

framtida höjningar av arbetsgivaravgiften. 

Det ovan anförda innebär att utskottet med avstyrkande av motion 2094 

biträder proposition 145 i de nu redovisade delarna. Till frågorna om 

anvisande av medel på det nya anslaget återkommer utskottet i senare 

avsnitt. 

Arbetsmarknadsverket 

Verkets organisation 

Inom arbetsmarknadsverket är AMS central förvaltningsmyndighet för 

allmänna arbctsmarknadsfrågor. 

AMS iir även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och arbetsför

medlingen. I styrelsens uppgifter ingt!r att leda planläggning av och själv 
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vidta åtgärder som betingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft. 

Styrelsen skall leda verksamheten i fråga om regionalpolitiskt stöd och 

bedriva rådgivning och upplysning rörande näringslivets lokalisering. Sty

relsen handlägger ärenden om investeringsfonder. ersättning vid arbetslös

het och utlänningars deltagande i det svenska arbetslivet. Styrelsen skall 

också ha överinseende över den offentliga arbetsförmedlingen samt öva 

tillsyn över annan arbetsförmedling än den offentliga och över de erkända 

arbetslöshetskassorna. Ärenden rörande utnyttjande av landets arbets

kraft vid krig eller krigsfara. uppskov eller anstånd med militärtjänstgöring 

samt vapenfria tjänstepliktiga handläggs också av AMS. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställföre

trädare. Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen avdelningen för 

arbetsmarknadsservice. avdelningen för sysselsättningsplanering och av

delningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för arbets

marknadsservice och sysselsättningsplanering linns vardera sex enheter 

och inom avdelningen för ekonomi och administration finns fem enheter. 

Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna ar

betsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i länen. De har ålagts 

vissa uppgifter enligt lagen ( 1974: 13) om vissa anställningsfrämjande åtgär

der och ärenden om ersättning vid arbetslöshet. De skall biträda AMS vid 

planering för försvarsberedskap. 

Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förmedlings

avdclning, en planeringsavdelning och en administrativ avdelning. Arbetet 

hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör. 

Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor är arbetsförmed

lingen. Den skall inom sitt område utöva den offentliga arbetsförmedlings

verksamheten. vari ingår yrkesvägledning och arbetsvård. Den skall där

vid pröva frågor rörande enskilda personers arbetsmarknadsutbildning. 

arbetsvård och hjälp vid arbetslöshet samt stöd vid flyttning och andra 

åtgärder som vidtas av sysselsättningsskiil. i den mån sildana frågor ej skall 

prövas av AMS eller länsarbetsnämnden. 

Landet är indelat i 79 arbetsförmedlingsdistrikt. I vai:je distrikt finns en 

arbetsförmedling, som bestär av ett distrikhkontor och ett antal lokal kon-. 

tor samt en distriktsarbetsnämnd. Förmedlingsarhetet i ett distrikt leds av 

distriktskontorschefen. Större förmedlingskontor är uppdelade i kundmot

tagning samt förmedlings- och utredningssektioner med vardera ett tiotal 

handläggare. 

Arbetsmarknadsinstituten - Ami - började sin verksamhet den I janua

ri 1980. De ersätter tidigare verksamheter som bedrevs av främst lands

tingskommunala huvudmän vid arbetsvårdsinstitut. vissa förberedande 

och orienterande kurser inom arbetsmarknadsutbildningen samt arbets

psykologiska insatser som i huvudsak privata institut tillhandahöll på 

konsultbasis för arbetsförmedlingens sökande. 

Verkets organisation kan illustreras på följande sätt. 
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Länsarbetsnamnderna (24) 

1 958 t1anster 

Distnktskontor (79) 

-. 
5 168 tjanster 

[ 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

953 t1änster --
Styrelserna ~ör arbets
marknadsin~;tituten {24) 

122 tänster 

Arbet~ marknadsinstitut 
och fil aler till des-
sa (ca 801 

2313 tjänster 

Regionkontoren for be
redskapsarbeten i egen 
regi (71 o. arbetsplatser 

968 tjanster 

'---L-ok_a_lko-n-to-r-(1-8-6)~~~~~~~~~ Ambulatorisk förmedling 

52 

FOrlaggningar for flyktingar 
14 permanenta - tillfälliga) m. m. 

281 tjänster 

Antalet tjänster inom verket uppgick den I juli 1980 till 11 755. I summan 

ingår I 000 anställda med lönebidrag. Dessa kallades tidigare arkivarbeta

re. Verket har under 1970-talet t. o. m. budgetåret 1980/81 tillförts ca 2 200 

tjänster. Utöver de ovan nämnda tillkommer ca 7000 personer. varav 

flertalet lärare anställda av skolöverstyrelsen vid AMU-centra (uppgiften 

avser november 1979) samt I 150 personer anställda vid Samhällsföretag 

och dess regionala huvudkontor. 

Arbetsmarknadsverkets framtida inriktning 

Platsfiirmed/ing m. m. 

I proposition 126 redovisas på s. 117-137 vissa synpunkter på arbets

marknadsverkets uppgifter. Inledningsvis framhåller statsrådet Eliasson 

att ph1t.1:fiirmed/ingen i ännu högre grad än hittills måste sättas i centrum 

för det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Frågan om effektiviteten i den 

rena förmedlingsverksamheten blir därför central. 

I takt med att de arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen har 

byggts ut har arbetsförmedlingarna fått ökade administrativa uppgifter. 

vilket fått negativa följder för det ;;om skulle kunna betecknas som normal 

förmedlingsverksamhet. Att effektivisera och avdela tillräckliga resurser 

för platsförmedlingen och återge den dess centrala plats i det arbetsmark

nadspolitiska arbetet är därför enligt propositionen en förstahandsuppgift i 
ett program som syftar till att underlätta anpassningen på arbetsmarkna

den. 
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Arbetsförmedlingen är alltså basen i en arbetsmarknadspolitisk organi

sation vars huvuduppgift är att främja anpassningen på arbetsmarknaden. 

Det räcker inte att inhämta, registrera och informera om de önskemål som 

arbetsgivare resp. arbetstagare har. eftersom önskemålen många gånger 

inte stämmer överens. Det framhålls därför att det är sammankopplingen 

av lediga platser och arbetssökande som är yttersta syftet med arbetsför

medlingsarbetet. För denna uppgift krävs en mera offensiv arbetsförmed

ling som ingående informerar, bearbetar och påverkar de agerande på 

arbetsmarknaden. För arbetsförmedlarna gäller dels att pröva de sökandes 

utbud och söka uppnå en anpassning av de personliga förutsättningarna till 

arbetsmarknadens krav. dels att pröva företagens utbud av lediga platser 

och medverka till att arbetsplatserna anpassas till de sökandes förutsätt

ningar. I sammanhanget fra111håller statsrådet Eliasson att arbetsgivarna i 

ökad utsträckning måste förmås att välja bland den arbetskraft som fak

tiskt finns tillgänglig och de arbetssökande måste välja bland de lediga 

platser som finns. 

Inom arbetsmarknadsverket har sedan lång tid pågått 11/l'eckling.rnrhete 

i sxfte att ejfi,kth·i.1·era plat.1:fårmedli111:e11. Bl. a. redovisas de olika former 

för det direkta förmedlingsa.rbetet som tillämpats. Sedan år 1979 har s. k. 

fasta arbetsformer för individuell platsförmedling införts vid samtliga kon

tor. Syftet är att ge alla arbetssökande en individuellt anpassad service. 

stärka kontakterna med arbetsgivarna och systematisera olika arbetsmo

ment som tidigare har utförts på olika sätt vid olika kontor och av olika 

förmedlare. 

I proposition 126 framhålls i sammanhanget även betydelsen av den 

allmänna platsanmälan och utnyttjandet av den moderna datatekniken 

CADB) inom arbetsförmedlingen. Statsrådet Eliasson framhåller bl. a. att 

det på sikt bör vara möjligt att åstadkomma en genomgripande effektivise

ring av alla platsförmedlingsrutiner med hjälp av ADB. Därigenom kan 

man förbättra och öka kvaliteten på servicen i betydande utsträckning. Det 

bedöms emellertid dröja länge innan de potentiella effektivitetsvinsterna 

och kvalitetshöjningarna i platsförmedlingsarbetct som en följd av ADB är 

genomförda i hela förmedlingssystemet. ADB-platslistor framställs sedan 

länge i hela landet och försöken med terminalbaserad sökning och bevak

ningsmatchning har utvidgats till ett stort antal förmedlingskontor. Jämsi

des med en utbyggnad av detta system har en försöksverksamhet meds. k. 

modellkontor startat under år 1980 i Södermanlands län. Syftet är att pröva 

en mer genomgripande användning av ADB-teknik inom platsförmedling

en. 

Slutligen redovisas i avsnittet om utvecklingsarbetet inom verket resul

tatet av den rapport om platsförmedlingcns organisation ( PLOGJ som en 

särskild arbetsgrupp presenterade år 1980. AMS. som till alla delar ställt 

sig bakom förslagen. har överlämnat rapporten till regeringen. 

Det övergripande syftet med PLOG:s förslag är att ge ökat utrymme för 
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individuell platsförmedling. Förslaget innebär främst att arbetsfördelning

en bland den handläggande personalen vid arbetsförmedlingen bör ändras 

på så sätt att minst 50<;{ av förmedlingskontorens· handläggare avdelas för 

platsförmedling och benämns platsformedlare. 

Den övriga handläggande personalen skall avdelas för arbetsförbere

dande och sysselsättningsskapande uppgifter och benämnas arbetsvägle~ 

dare. Enligt förslaget skall vidare var:ie platsförmedlare fullfölja sina egna 

ärenden och ta reda på resultaten. Platsförmedlarna skall också avsätta 

mera tid än vad som nu är fallet för företagskontakter. Den centrala 

ordermottagningen av lediga plat:;er föreslås försvinna och denna funktion 

skall ingå som en naturlig del i varje platsförmcdlares företagskontakter 

och i enlighet med PLOG:s förslag inkludera besök på företagen. 

I propositionen framhålls att AMS förslag om arbetsfördelning och ar

betsmetoder i PLOG-utredningen är viktiga. eftersom de lägger tyngd

punkten på den egentliga platsförmedlingen och därmed bidrar till en 

ytterligare effektivisering av platsförmedlingsarbetet. I budgetproposi

tionen framhåller också departementschefcn att det är angeläget att försla

gen genomförs så långt som möjligt inom ?e medelsramar som anvisas. 

Ett av PLOG:s delförslag tas upp i Ylva Annerstedts (fp) motion 810. · 

Som nyss nämnts kommer enligt PLOG arbetsförmedlingens personal att 

delas in i plats förmedlare och arhetsviixledarc. I den semire personalkate

gorins arbetsområde skall ingå uppgifter som i dagTullgörs av yrkesvägle

dare och arbetsvårdare. Ylva Annerstedt befarar att den specialisering 

dessa tjänstemän representerar kommer att gå förlorad i den nya organisa

tionen med en utarmning av kunskaper och därmed en sämre service som 

följd. Hon föreslår därför att man skall ompröva PLOG:s förslag be'träffan

de förändring av den nuvarande organisationen med yrkesvägledare och 

arbetsvårdare. 

Förslaget att arbetsvägledarna som en sammanhållen personalkategori 

skall handlägga ärenden oavsett om de faller inom arbetsvårds- eller yrkes

vägledningsområdena motiveras av PLOG bl. a. med att det är en anpass

ning till att många vägledningssökande har behov av insatser av båda 

slagen. För att de nya arbetsuppgifterna skall klaras kommer det att 

behövas särskilda utbildningsinsatser för de arbetsvårdare. yrkesvägledare 

och allmänna platsförmedlare som rekryteras som arbetsvägledare. Men 

PLOG räknar också med att det för handläggning av mer komplicerade 

vägledningsfall kommer att behöv~1s specialkunskaper som går utöver dem 

som kommer att ges i den för arbetsvägledarna gemensamma utbildningen. 

Vissa arbetsvägledare kommer därför att tilldelas s. k. bevakningsuppdrag 

med uppgift att följa utvecklingen inom de fält som arbetsvårdarna och 

yrkesvägledarna i dag är speciellt inriktade på. 

Det allmänna målet för PLOG är att med bibehållen kvalitet öka såväl 

omfattningen som bredden av de •;ägledande insatserna. Ett kollektivavtal 

har f. ö. träffats mellan AMS och arbetstagarorganisationerna inom verket 
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om genomförandet av PLOG. När det gäller att föra ut reformen i prakti

ken räknar utskottet med att det skall ske i samverkan med de olika 

berörda personalkategorierna och att man skall finna former som tillvara

tar de olika gruppernas speciella kunskaper. Med hänvisning härtill bör 

motion 8!0 inte föranleda någon åtgärd. 

Parlamentarisk utredning om AMS 

I proposition 126 framhålls vidare att förstärkningar av den platsförmed

lande funktionen med hänsyn till det ekonomiska läget i huvudsak bör 

åstadkommas genom omfördelningar och effektiviseringar inom givna me

delsramar. Mot denna bakgrund anmäler statsrådet Eliasson sin avsikt att 

senare föreslå regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning som · 

skall undersöka förutsättningarna for att frigöra resurser för platsförmed

lingen genom att göra avgränsningar och omprioriteringar när det gäller 

arbetsmarknadsverkets totala arbetsuppgifter. 

I sammanhanget erinras om arbetsmarknadsutskottets uttalande våren 

1979 (AU 1978179: 20 s. 43) om behovet på något längre sikt av en mer 

ingående parlamentarisk utredning om arbetsmarknadsverkets organisa

tion och arbetsformer. Utskottet ansåg också att det kunde vara anledning 

att närmare överväga detta sedan sysselsättningsutredningen slutfört sitt 

arbete och remissyttrandena över utredningen bearbetats. 

AMS har påtalat alt vissa verksamheter som verket i dag bedriver med 

fördel borde kunna överföras till annan huvudman. Mot bakgrund av bl. a. 

AMS synpunkter har statsrådet Eliasson tidigare i år i budgetpropositionen 

anfört att översynen av arbetsmarknadsverket huvudsakligen borde inrik

tas på verkets framtida ansvarsområde och organisation. 

Direktiv för den parlamentariska ufredningen är f. n. under utarbetande. 

I propositionen lämnas emellertid en redovisning av en rad frågeställningar 

som avses ingå i utredningens arbetsuppgifter. Bl. a. framhålls vikten· av 

att arbetsmarknadsverkets primära ansvarsområde klarläggs. Med ut

gångspunkt från en närmare precisering av verkets huvuduppgifter bör 

utredningen därvid ingående undersöka om det finns några arbetsuppgifter 

som helt eller delvis kan skäras bort eller överföras till annan huvudman. I 

detta sammanhang bör ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknadsmyn

digheterna och andra myndigheter närmare klarläggas. Vilka konsekven

ser olika gränsdragningar i ansvarsfördelningen får för arbetsförmedling

ens arbetsuppgifter bör också studeras. 

Det kan enligt propositionen finnas anledning att ändra statsmakternas 

föreskrifter om arbetsförmedlingens uppgifter och förmedlingsarbetets in

riktning. Utredningen förutsätts lägga förslag härom. Utredningen· bör 

även analysera arbetsförmedlingens uppgifter och resursåtgången för olika 

aktiviteter. I det sammanhanget bör särskilt samspelet med andra myndig

heter belysas. Bl. a. bör undersökas om inte förenklingar kan vidtas som 

underlättar den administrativa hanteringen. En viktig uppgift för utred-
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ningen blir att analysera olika gränsdragningsfrågor mellan arbetsmark

nadsmyndigheterna och utbildningsväsendet och föreslå riktlinjer för ar

betsmarknadsverkets ansvar på utbildningsområdet. Även inom det soci

ala området föreligger behov av ett klarläggande av ansvarsfördelningen 

och nya samarbetsformer som bt:höver skapas. 

AMS har i sina petita för budgetåret 1981/82 efterlyst en klarare ansvars

fördelning mellan arbetsmarknadspolitiken och andra politikområden. 

AMS ifrågasätter bl. a. om vissa delar av verksamheten över huvud taget 

skall finnas kvar inom arbetsmarknadsverket. AMS nämner som exempel 

härpå flyktingverksamheten. utplacering av vapenfria tjänstepliktiga i ut

bildning, anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsoriente

rande verksamhet samt h,aml\äggningen av ärenden om investeringsfonder. 

Beträffandejlykting1·erksamheten anser AMS att arbetsmarknadsverket 

borde träda till först när det blir aktuellt att arbetsplacera flyktingarna. 

Uttagningen av flyktingar. deras omhändertagande i förläggningar efter 

ankomsten till landet etc. anser AMS inte vara en arbetsmarknadspolitisk 

angelägenhet. I propositionen anmäls att statsrådet Andersson tillsatt en 

arbetsgrupp med uppgift att pröva frågan om huvudmannaskap för över

föring och omhändertagande av flyktingar i Sverige .. 

AMS har vidare för flera år st:dan föreslagit att l'llpenfril'erksamheten 

borde administreras av en anna;1 myndighet. Regeringen har tillsatt en 

utredning om vapenfriorganisationen (A 1979: 5) som bl. a. skall se över 

frågan om huvudmannaskap för verksamheten. Utredningen pågår och 

beräknas slutföra sitt arbete i vår. 

Den sist nämnda utredningens arbete behandlas i motion 1829 av Karl

Erik Svartberg m. fl. (Sl. Enligt motionärerna bör nämligen utredningen 

undersöka möjligheterna att låta vapenfrisektionen inom AMS understäl

las civilförsvarsstyrelsen. 

Enligt vad utskottet inhämtat <irbetar man inom utredningen med olika 

alternativ, när det gäller huvudmannaskapet för vapenfrisektionen. Det 

finns anledning räkna med att alternativet med civilförsvarsstyrelsen som 

huvudman diskuteras i det sammanhanget. Motionärernas önskemål kan 

därmed anses vara tillgodosett ocl1 motionen behöver således inte föranle

da någon åtgärd. 

När det gäller verkets ansvarsområde räknar statsrådet Eliasson vidare 

med att frågor som rör investeringsfonderna och näringshjälpen skall prö

vas av utredningen. Den bör också överväga om den nuvarande arbetsför

delningen inom närings- och regionalpolitiken är den mest rationella. 

Allmänt skall översynen a_v verkets ansvarsområde enligt propositionen 

syfta till att skapa en mer rationell ansvarsfördelning mellan verket och 

andra myndigheter och ge verket ökade möjligheter att koncentrera sina 

resurser på platsförmedling och de: instrument i direkt anslutning till denna 

som är nödvändiga för att främja anpassningen på arbetsmarknaden. En 

utgångspunkt skall enligt propositionen därvid vara att den parlamenta-
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riska utredningens förslag skall kunna genomföras inom ramen för oför

ändrade resurser. 

Sedan arbetsmarknads verkets ansvarsområde preciserats bör utredning

en enligt propositionen gå vidare med en allmän genomgång av det arbets

marknadspolitiska åtgärdsprogrammet i syfte att uppnå effektiviseringar. 

Avsikten är vidare att den parlamentariska utredningen skall diskutera 

fördelningen av resurserna inom arbetsmarknadspolitiken på olika slag av 

åtgärder. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det därvid viktigt att för

medlingsinsatserna sätts in på rätt nivå. Utredningen bör enligt propositio

nen belysa hur en resursomfördelning kan åstadkommas och vilka konse

kvenser den kan få för insatserna på arbetsmarknadspolitikens område och 

för de människor som berörs av dessa. Även själva systemet för resursför

delning bör tas upp till prövning. 

Arbetsmarknadsverkets uppgifter varierar kraftigt med konjunktursitua

tionen. Medelstilldelningen till arbetsmarknadsutbildning och sysselsätt

ningsskapande åtgärder är i hög grad konjunkturanpassad och kan i bety

dande utsträckning utökas i ett svagt konjunkturläge. I propositionen 

framhålls emellertid att de personalmässiga resurserna inte utmärks av en 

sådan flexibilitet och inte är dimensionerade för att klara extrema belast

ningar i en djup lågkonjunktur., Utredningen bör därför pröva hur en ökad 

flexibilitet skall kunna åstadkommas även inom detta område. Härvid bör 

enligt statsrådet Eliasson även förutsättningarna för att tillfälligt förbättra 

arbetsmarknadsverkets personalresurser studeras. 

Slutligen avser utredningen studera vilka krav de föreslagna förändring

arna ställer på organisationen. Utredningen bör ange huvudprinciperna för 

en organsationsförändring. Utöver vissa smärre organisatoriska föränd

ringar som AMS föreslagit anser statsrådet Eliasson att frågan om mera 

omfattande förändringar i AMS organisation bör anstå till dess den parla

mentariska utredningen är färdig med sitt arbete. Departementschefen 

räknar emellertid med att eventuella förändringar beträffande AMS verk

samhet med vapenfrifrågor samt överföring och omhändertagande av flyk

tingar kan genomföras utan att utredningens förslag avvaktas. I detta 

avsnitt redovisas även förslag avseende administrationen och organisatio

nen av beredskapsarbeten i AMS egen regi. Vad som anförs i den senare 

frågan återkommer utskottet till längre fram i framställningen i anslutning 

till behandling av motioner i ämnet. 

Som framgår av redovisningen blir den parlamentariska utredningens 

uppgifter mycket omfattande. Utskottet har för sin del inget att invända 

mot vad som anförs om det kommande utredningsarbetet. men vill betona 

att det bör bedrivas med öppen inställning och med en beredskap att finna 

nya lösningar. 
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Kra\' på en mer decentraliserad 11rgarrisatio11 ll\' arhetsmarknads\'erket 

I anslutning till redovisningen av den parlamentariska utredningens ar

betsuppgifter behandlar utskottet fyra motioner som väckts under den · 

allmänna motions tiden. 

I motion 1920 av Britta Hammarbacken m. tl. (cl t'örordas att 11ppg{fier 

inom arbetsmarknadspolitiken fi.irs ,'i!'er till ko11111111ner och li"in.wrgw1. I 

motiveringen, som återfinns i m~Jtion 1917. anförs bl. a. att AMS främst 

bör ha det övergripande ansvare:: för genomförandet av arbetsmarknads

politiken. När det gäller uppgifter som har en direkt anknytning till län eller 

kommuner bör det vara möjligt all överföra dem till kommunala organ eller 

länsorgan. På det lokala planet har man nämligen den bästa överblicken 

över den lokala arbetsmarknaden· och över behovet av insatser. Regering

en bör mot denna bakgrund utreda nya former för arbetsmarknadspolitiken 

med denna inriktning. 

Frågan om decentralisering av arbetsmarknadsverkets uppgifter tas 

även upp i motion 1440 av Bengt Wittbom (m) och Sten Svensson !m) om 

direktiven till utredningen. I motionen presenteras.förs/ag till en decentra

liserad orf?(lflisation ji'ir arhetsmarknad.n·erket. Enligt motionärerna krävs 

en omprioritering av resurserna inom verket som innebär en effektivisering 

och utbyggnad av de arbetsförm~dlande funktionerna. Motionärerna re

dovisar i punktform vad de anser bör ingå i utredningsdirektiven. Utred

ningen bör enligt dessa punkter bl. a. överväga en överföring av resurser 

från AMS centralt till den regionala och lokala verksamheten: Även frågan 

om en förändring av huvudmannaskapet för den regionala och lokala 

förmedlingsverksamheten och överförande av korttidsutbildningen till stif
telser ägda av stat. kommu·n och arbetsmarknadens parter bör prövas. En 

annan fråga som enligt motionärerna bör studeras är det s. k. arbetsför

medlingsmonopolet liksom möjligheterna till alternativa huvudmannaskap 

för arbetsförmedlingen. Motionärerna anser vidare att utredningen bör ta 

upp frågan om ett överförande av den långtidsutbildning som bedrivs inom 

ramen för arbetsmarknadsutbildningen till skolöverstyrelsen. Motionärer

na ifrågasätter dessutom om inte länsstyrelsernas regionalekonomiska en

heter bör få ett samordnat ansvar för sysselsättningsskapande åtgärder och 

regionalpolitiskt stöd. Av de olika förslagen kan slutligen nämnas frågan 

om ändrat huvudmannaskap för bl. a. totalförsvaret. kulturarbetsförmed

lingen och flyktingverksamheten. 

Enligt utskottets uppfattning bör det vara en naturlig utgångspunkt i 

utredningsarbetet att i möjligastt: mån föra ned beslut från central till 

regional och lokal nivå.' Som framgått av redovisningen ovan kommer 

vidare en uppgift för den parlamentariska utredningen att bli att studera 

frågan om huvudmannaskapet för vissa delar av verkets nuvarande an

svarsområde. Med hänsyn härtill och då utredningen bör ha frihet att 

pröva olika lösningar finner utskottet inte skäl att föreslå någon åtgärd på 

grund av de aktuella delarna av motionerna. 
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I detta sammanhang tar utskottet upp frågan om det s. /.;. arhet.1:/i'irmed

lingsmonopolet som aktualiseras av A'.nders Björck (m) i motion 822. I 

motionen uttalas stöd för ett system med fristående arbetsförmedlingar vid 

sidan av den offentliga. Motionärerna tänker sig att de fristående förmed

lingarna svarar för rekryteringen av yrkesutbild<id arbetskraft medan den 

offentliga förmedlingen får ta hand om de mer svårplacerade arbetssökan

dena. Även i den ovan nämnda motionen 1440 kommer. som tidigare 

redovisats. motionärerna in på frågan om arbetsförmedlingsmonopolet. 

Enligt lagen ( 1935: 113) ined vissa bestämmelser om arbetsförmedling är 

det förbjudet att utan tillstånd bedriva arbetsförmedling mot avgift. Till

stånd kan endast lämnas till förmedlingar som bedriver verksamheten mot 

självkostnadsersättning. I princip lämnas sådant tillstånd endast till organi

sationer. Att bedriva arbetsförmedling utan att kräva avgifter är tillåtet 

men AMS skall underrättas om verksamheten. Vad här har redovisats 

innebär att privatpersoner - med ett speciellt undantag - i praktiken inte 

kan bedriva arbetsförmedlings verksamhet. S. k. organisationsförmedling 

förekommer endast på två yrkesområden, kontorsservice och artist- och 

musikerområdet. När det gäller förmedlingsverksamhetcn på dessa båda 

områden pågår sedan en tid en offentlig utredning. 

Utskottet tar bestämt avstånd från att man skall göra avsteg från den 

princip som i dag gäller för arbetsförmedlingsverksamhcten här i landet 

och som bygger på Sveriges anslutning till ILO:s konventioner 1933: 34 

och 1949: 96. En uppdelning av arbetsmarknaden på det sätt Anders 

Björck (m) tänker sig är olycklig på många sätt och är en av de saker som 

man vill undvika med vår nuvarande ordning. Med hänvisning till det 

anförda avstyrker utskottet motion 822. 

Länsarbetsnämndernas sammansättning 

Utskottet tar i detta sammanhang även upp frågan om l~nsarbetsnämn

dernas sammansättning. Som tidigare nämnts finns i varje län en länsar

betsnämnd som är länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor. 

Nämnden leder arbetsförmedlingen i länet. Chefstjänsteman är länsarbets

direktören. En länsarbetsnämnd består av tio ledamöter. En av dessa är 

länsarbetsdirektören. Ordföranden, i regel landshövdingen. och vice ord

föranden utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av AMS. sex av 

dessa på förslag av de stora centrala organisationerna på arbetsmarkna

den. Två ledamöter representerar SAF, två LO, en TCO och en SACO/ 

SR. Övriga ledamöter skall företräda kvinnor.jordbrukare eller kommuner 

i länet. 

Anna Wohlin-Andersson m. fl. (c) föreslår i motion 188 en annan ordning 

för länsarbetsnämndernas sammansättning. Enligt motionärernas förslag 

bör sammansättningen återspegla de skilda politiska riktningarna i länet. 

Utskottet avstyrkte ett likalydande yrkande förra året med hänvisning 

bl. a. till det pågående utredningsarbetet om en ny länsdemokratireform 

<AU 1979/80:21). 
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Enligt vad utskottet inhämtat diskuteras f. n. inom länsdemokratiutred

ningen olika tänkbara modeller - däribland den av motionärerna förorda

de - för länsarbetsnamndernas sammansättning. Med hänsyn härtill samt 

till att den parlamentariska utredningen om arbetsmarknadsverkets organi

sation m. m. också kan komma in på frågor av detta slag avstyrker utskot

tet motionen. 

Beredskapsarbeten i AMS ef(ell regi 

AMS bedriver sedan länge viss2. beredskapsarbeten i egen regi. Arrange

manget motiveras främst av behovet att sysselsätta vissa grupper av handi

kappade, som är svåra att passa in i reguljära arbetsförhållanden. Huvud

sakligen gäller det alkoholskadade men till någon del även patienter från 

kriminalvård och mentalvård. De brukar betecknas som "specialanvi

sade" och man talar om specialarbetsplatser. Vid dessa arbetsplatser finns 

ofta särskilda förläggningar. där de anvisade får bostad och mat samt 

kurativ service. 

Efter noggranna studier och kontakter med sociala myndigheter är man 

nu i färd med att lägga ned förläggningarna och inkvartera de specialanvi

sade i vanliga bostäder. Behovet av sociala insatser avses bli tillgodosett 

genom vederbörande kommun. Enligt befintliga planer skall samtliga för

läggningar vara nedlagda före 1982 års utgång. Antalet platser på sådana 

förläggningar uppgår f. n. till ca 450. 

l viss utsträckning driver AMS i egen regi även andra beredskapsarbeten . 

än de nu redovisade. I sak innebär det att AMS tar hand om de funktioner 

som kommuner eller entreprenörer på den öppna marknaden annars utför. 
Detta kan vara motiverat för att ~tödja en kommun som har otillräckliga 

ledningsresurser - vilket dock numera är mindre vanligt - eller för att 

snabbt få i gång ett projekt utan tidskrävande upphandling. Den sist

nämnda situationen förutsätter att normal planering saknas och att AMS i 

det läget råkar ha ledig kapacitet att sätta in. 

F. n. sysselsätts ca I 000 person•!r .vid AMS egenregiverksamhet. Totalt 

under året beräknas antalet sysselsatta uppgå till 2 000- 3 000. Verksamhe

ten är organiserad på sju regioner i landet. 

r de tre nordligaste regionerna är endast 50-60% av dem som arbetar i 

AMS egenregiverksamhet specialanvisade. Motsvarande andel i övriga 

regioner är 90-100%. Enligt AMS föreligger stora svårigheter att uppehål

la volymen på arbeten i egen regi i norra Sverige. Detta medför problem att 

effektivt sysselsätta de 120 arbetsledarna i den delen av landet. I södra 

Sverige däremot är det brist på arbetsledare. Verket har därför sedan en tid 

eftersträvat en viss neddragning av verksamheten i egen regi i de nordli

gaste länen och en överföring av arbetsledare till övriga regioner. Denna 

omfördelning berör dock inte de specialanvisade. 

Den totala volymen beredskapsarbeten i de nordligaste regionerna skall 

enligt AMS inte heller påverkas av de åtgärder som planeras. 
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Utskottet behandlade förra året egenregiverksamheten (AU 1979/ 

80: 21 J. Utskottet slog bl. a. fast att omfattningen av AMS verksamhet med 

beredskapsarbeten i egen regi bör bestämmas av dels det behov som finns 

att bereda den specialanvisade arbetskraften arbete. dels möjligheterna att 

få fram objekt som lämpar sig att bedrivas i denna form. Ut:;kottel ställde 

sig avvisande till att riksdagen skulle låsa fast organisationen för bered

skapsarbeten i AMS regi vid en viss nivå. vilket kunde bli följden av ett 

bifall till den då aktuella motionen. Utskottet ansåg emellertid att det fanns 

skäl att iaktta viss försiktighet vid neddragning av verksamheten i norr 

med hänsyn till de särskilda problem som finns på arbetsmarknaden där. 

Utskottet utgick också ifrån att det i de nordligaste länen vid bedömning av 

behovet av beredskapsarbeten i AMS regi kunde vara berättigat att med 

den specialanvisade arbetskraften jämställa vissa äldre arbetslösa. som var 

ortsbundna och saknade full arbetsförmåga. 

Frågan om egenregiverksamheten inom AMS behandlas i proposition 

126. I propositionen anmäls att AMS i samråd med statskontoret och i 

kontakt med berörda personalorganisationer sett över administrationen 

och organisationen av denna typ av beredskapsarbeten. Översynen tar 

sikte på regionkontorens ställning i arbetsmarknadsverkets organisation. 

En särskild arbetsgrupp har genomfört översynen och AMS har i skrivelse 

till regeringen anslutit sig till förslagen och överlämnat rapporten till rege

ringen. Enligt förslaget skall regionkontoret i Umeå läggas ner och verk

samheten vid regionkontoret i Härnösand utvidgas till att även omfatta 

Västerbottens län. Antalet regionkontor minskas därigenom från sju till 

sex. Vidare föreslås en förändring i arbetsplatsorganisationen som ger en 

inte obetydlig inbesparing av huvudsakligen biträdestjänster och förråds

män. Ett genomförande av förslagen skulle ge en besparingseffekt av 10 

milj. kr. per år. 

Statskontoret har ställt sig bakom förslagen i rapporten. I översynsupp

draget ingick inte att utvärdera AMS egenregiverksamhet som sådan. 

Statskontoret föreslår dock i sitt yttrande all regeringen låter ut värdera 

omfattningen av och formerna för den aktuella verksamheten. 

Statsrådet Eliasson upprepar i proposition 126 vad han tidigare sagt i 

budgetpropositionen om att de frågor som tas upp i AMS rapport bör 

behandlas av den parlamentariska utredningen. Utredningen förutsätts 

därvid förutsättningslöst pröva omfattningen och formerna för AMS egen

regiverksamhet. Departementschefen förutsätter i budgetpropositionen att 

AMS i avvaktan härpå inte vidtar någon åtgiird som inncbiir en mera 

väsentlig iindring i den nuvarande organisationen och administrationen av 

beredskapsarbeten. 

Frågan om egenregiverksamhetcn behandlas i tre motioner. 

I motion· 1053 av Arne Andersson i Ljung m.11. (m) yrkas att den 

pågående omlokaliseringen av AMS arbetsplatser för specialanvisade till 

större tätorter avbryts temporärt i avvaktan på en utvärdering av de 
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förändringar av verksamheten som hittills skett. Enligt motionärerna har 

så många arbetsplatser (förläggningar) lagts ned att det bör vara möjligt att 

studera effekterna av de specialanvisades rehabilitering i den nya situa

tionen. 

Margit Odelsparr (c) och Sven-Erik Nordin (c) begär i motion 1431 att 

verksamheten skall bedrivas i samma omfattning som hittills i avvaktan på 

att den parlamentariska utredningen har behandlat .verksamheten och pre

senterat eventuella förslag till åtgärder. 

Bengt Wittbom (m) och Sten.Svensson (m) har en annan inriktning på sin 

motion 1839. De begär att AMS snarast skall få genomföra den omorgani

sation av beredskapsarbeten i egen regi som verket förordat. Enligt motio

närerna får den omständigheten att arbetsmarknadsverket skall bli föremål 

för översyn inte innebära att man avvisar vardagsrationaliseringar av detta 

slag. Att under den tid utredningen pågår avstå från besparingsinitiativ 

måste vara fel och om inte annat få en nedslående effekt på myndighetens 

och de an<>tälldas motivation att föreslå besparingar, slutar motionärerna. 

Utskottet delar statsrådet Eliassons uppfattning att frågan om AMS 

verksamhet med beredskapsarbeten i egen regi bör tas upp i den parlamen

tariska utredningen. I avvaktan på det utredningsarbetet bör inte något 

större ingrepp göras i den nuvarande organisatoriska ramen för verksam

heten. Å andra sidan får inte utredningsarbetet på detta område - lika litet 

som inom andra delar av AMS verksamhet - medföra att man under utred

ningstiden underlåter att ta till vara de besparings- och rationaliseringsmöj

ligheter som föreligger. Det gäller exempelvis sammanförande till region

kontoren av vissa administrativa uppgifter som för niirvarande ligger ute 

på arbetsplatserna. Det förslag till omorganisation som AMS med stöd av 

statskontoret lagt fram bör i nuvarande läge inte genomföras i fråga om 

sammanläggningar av de två distrikten i Norrland. Däremot är det angeHi

get att man genomför andra delar av förslaget som - enligt vad utskottet 

inhämtat - hör kunna ge betydande hcsparingseffekter. 

Beträffande verksamheten för ,Je spe<.:ialanvisade i övrigt hiinvisar ut

skottet till den uppfattning som utskottet redovisade förra året. En viss 

försiktighet när det gäller minskningen i Norrland kan alltså vara moti

verad. Likaså bör vissa äldre ar bel slösa som är ortshundna eller saknar full 

arbetsförmåga kunna jämställas. med spe<.:ialanvisade om det i något fall 

kan medverka till att ett beredskapsarbete bibehålls. 

Som tidigare nämnts pägår f. n. en su<.:<.:cssiv avveckling av verkets 

förliiggningar för de specialanvisade. A vsiktcn iir att bostadsfrägan for 

spe<.:ialanvisadc fr. o. rn. år 1983 ~kall lösas inom ramen för det ordinarie 

bostadsbeståndet. Kommunerna skall därvid ansvara fiir att bostadsfrågan 

löses antingen i form av en hyreslägenhet. inackorderingshem eller över

gångshem. Ansvaret för den sociala servicen förs även över pil kom

munen. I några kommuner arbetar man sedan en tid enligt dessa prin<.:iper. 

Utskottet har inte anledning att i förevarande sammanhang ta upp själva 
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principen med integrerat boende. Det har emellertid visat sig att det finns 

problem med denna boendeform. En del arbetstagare söker sig rent av till 

de förläggningar som återstår. Bl. a. mot denna bakgrund kan det finnas 

anledning att inte forcera nedläggningen av de förläggningar som finns 

kvar. Även det faktum att den parlamentariska utredningen skall överväga 

inriktningen och omfattningen av verksamheten med specialanvisade talar 

för en sådan uppläggning. 

Vad utskottet anfört i anslutning till motionerna 1053, 1431och1839 om 

AMS verksamhet med beredskapsarbeten i egen regi bör regeringen under

rättas om. 

Planering av byggarbets marknaden 

Utskottet behandlar i detta avsnitt motion 614 av Nils-Olof Gustafsson 

m. fl. (s) om en förbättrad planering av byggarbetsmarknaden. 

Det åligger byggarbetsnämnderna, som är knutna till länsarbetsnämn

derna, att rekommendera lämplig.starttid för sådana byggen som omfattas 

av anmälningsplikt, dvs. i princip alla projekt med en byggnadskostnad av 

lägst 100000 kr. Avsikten är att man genom denna reglering.skall åstad

komma en lämplig säsongutjämning. Det är i huvudsak två problem som är 

förenade med det nuvarande systemet. .Dels faller vissa objekt utanför 

anmälningsplikten, dels inkommer anmälningarna stundom för sent för att 

man på ett ändamålsenligt sätt skall kunna styra byggstarten. 

Mot den angivna bakgrunden föreslår motionärerna att man i Jämtlands 

län på försök skall införa anmälningsplikt för samtliga investeringar, alltså 

även för de objekt som i dag är undantagna. Anmälan bör ske mellan sex 

månader och ett år före byggstart beroende på objekkts storlek. Motionä

rerna begär också att planeringsavdclningen på länsarbetsnämnden skall 

tillföras personal för administration. kontroll och uppföljning av försöks

verksamheten. Särskilda medel för den föreslagna personalförstärkningen 

begärs dock inte. 

Utskottet har tidigare i anslutning till liknande motio.n uttalat (AU 1979/ 

80: 21 J att det behövs en bättre planehng av byggnads verksam beten niir 

det gäller arbets kraftsfrågorna. Det har nu tillsatts en utredning ( A 

1980: 06) för att se över den arbetsmarknadspolitiska styrningen av bygg

nads verksamheten. Utskottet utgår från att det inom ramen för det arbetet 

prövas uppslag av den typ som förs fram i motionen. Med hänvisning 

härtill bör denna inte föranleda någon åtgärd. 

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader budgetåret 1981/82 

Arbetsmarknadsverkct får sina anslag i form av program. Antalet pro

gram är f. n. tio. I den följande framställningen redovisas åtta. nämligen 

arbetsmarknadsinformation. yrkesmässig och geografisk .rörlighet. syssel-
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sättningsskapande åtgärder. särskilda åtgärder för arbetsanpassning och 

sysselsättning. yrkesinriktad rehabilitering. kontant stöd vid arbetslöshet, 

totalförsvarsverksamhet och förvaltning av utrustning. 

Av de två återstående programmen har åtg~rder för flyktingar behand

lats i AU 1980/81: 22 och regionalpolitiska åtgärder i AU 1980/81: 23. 

Arbetsmarknads verkets förvaltningskostnader påförs vart och· ett av 

programmen. Medel för att täcka dessa kostnader tas alltså upp under 

samma anslag som övriga kostnader för resp. program. I likhet med tidi

gare görs dock en särredovisning av de totala förvaltningskostnaderna. 

Av den följande sammanställningen framgår att förvaltningskostnaderna 

under nästa budgetår beräknas till i runt tal 900 milj. kr. Kostnaderna avser 

i huvudsak löner och andra omkcstnader för personalen vid AMS. länsar

betsnämnderna och arbetsförmedlingen samt lokaler och automatisk data

behandling !ADB). dvs. AMS adminstrativa datasystem till skillnad från 

ADB-verksamheten inom arbetsförmedlingen som bekostas av särskilda 

medel på anslaget Arbetsmarknadsservice. Utanför särredovisningen av 

förvaltningskostnaderna faller vidare utgifterna för löner. lokaler m. m. vid 

arbetsmarknadsinstituten. Dessa utgifter redovisas i stället under program

anslaget. 

Personal 

l:fandläggande personal 
Ovrig personal 

Utgiftsposter 

Lönekostnader 
Personalutbildning 
Reseersällningar 
Expenser 
ADB. administration 
Lokalkostnader 

aJ AMS 
b) Länsarbetsnämnderna 

och arbetsförmed
lingen 

Arvoden 
Sjuk vårdskostnader 
Postavgifter 
Kapitalkostnader 

1980/81 

4324 
I 3M1 

5690 

6 ! I 625 000 
12 069000 
:;4 975 000 
:15 834000 

7 075 000 

:7 642 000 

\19114 000 
4629000 
2 045000 

842000 
2 100000 

8(17950000 

1 Inkl. byråassistenter och assistenter. 

Beräknad ändring 1981/82 

AMS 

+I 000 
+ 350 

+1350 

+207 127000 
+ 16 256000 
+ _'i690000 
+ 24926000 
+ 2 625000 

+ I 358000 

-+- 44 766000 
+ 2471000 
+ 65 000 
+ 361 000 
+ 3 150000 

+3011795000 

före
draganden 

+65 027 000 
+ 966000 
+ 750000 
+ I 071 000 
+ 570000 

+ I 358 000 

+21766000 

+ 60000 
+ 202000 

+91770000 

Utskottet har i den föregående framställningen redovisat de frågor om 

arbetsmarknads verkets organisati11n som antingen är aktuella för genomfö

rande på kort sikt (däribland PLOG-utredningens förslag) eller avses först 
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bli närmare belysta genom ett kommande utredningsarbete. De ställnings

taganden utskottet har att göra i detta avsnitt kan därför begränsas till 

budgetpropositionens beräkningar av förvaltningskostnaderna. 

Den tyngsta posten i förvaltningskostnaderna är löner och andra följd

kostnader för personalen. AMS har för nästa budgetär föreslagit en per

sonalförstärkning med I 350 tjänster. Regeringen föreslår för sin del en 

oförändrad personaltilldelning. 

Regeringens ställningstagande har motionsvägen inte föranlett någon 

invändning i annan mån än att vpk i motion 1089 föreslår en utökning av 

verkets personal med 25 nya tjänster för handikappspecialister med uppgift 

att arbeta bland särskilt utsatta grupper. Kostnaden anges till 3 milj. kr. 

Den föreslagna personalförstärkningen är ett led i det åtgärdsprogram 

för handikappade som vpk lagt fram i motion 1088. Utskottet är i rådande 

budgetläge inte berett att tillmötesgå vpk:s yrkande. I sammanhanget kan 

påminnas om den pågående uppbyggnaden av arbetsmarknadsinstitut'en 

vari ingår särskilda institut för olika handikappgrupper. Utskottet kommer 

i det följande med anslutning till regeringens förslag att förorda att verk

samheten vid instituten liksom de sysselsättningsskapande insatserna för 

handikappade nästa budgetår tilldelas anslagsförstärkningar med betydan

de belopp. 

Det aktuella yrkandet i motion 1089 avstyrks av utskottet i hemställan 

om anvisande av medel till anslaget Arbetsmarknadsservice. 

Regeringens förslag till höjning av förvaltningskostnaderna innefattar i 

huvudsak enbart kompensation för löne- och prisökningar. Utskottet god

tar beräkningen. Det bör noteras att det för arbetsmarknads verkets del inte 

begärs att kostnaderna skall minskas med 2 % "i reala termer" såsom sker 

för andra myndigheter. 

AMS svarar i dag för lokalförsörjningen för liinsarbetsnämnderna och 

arbetsförmedlingen. I budgetpropositionen anmäls att man inom regerings

kansliet prövar möjligheten att uppdra ät byggnadsstyrelsen att överta 

lokalförsötjningen. 

Arbetsmarknadsservice 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

997024000 

955913000 

I 055 873 000 

Som framgår av följande sammanställning finansieras frän ans1aget Ar

betsmarknadsservice programmet Arbetsmarknadsinformation samt de 

under programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet upptagna delpro

grammen Flyttningsbidrag och Inlösen av egna hem m. m. 

5 Riksdagen 1980181. 18 sam/. Nr 21 



AU 1980/81: 21 66 

1979/80 1980/81 1981/82 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS 

Pr<J>:rammet Arbet.I'-
marknadsinforma-
tion 831746000 . 801712000 +295928000 

ProRrammet Yrke.I'-
miissiR och Reo-
wafisk riirliRhet 165278000 154201000 + 39535 000 

Flyllningsbidrag 163 568000 152 600000 + 38900000 
Inlösen av egna 

hem m.m. 9000 I 000 
Förvaltningskost-

nader I 701000 1600000 + 635000 

997024000 955913000 +335463000 

Regeringens förslag till medelsanvisning redovisas i budgetproposi

tionen under punkten B I (s. 54-·62). De förändringar i reglerna för fiytt

ningsbidrag som förordas i proposition 126 och som utskottet strax åter

kommer till anses av regeringen kunna rymmas inom den i budgetproposi

tionen föreslagna medclsberäkningen för dessa bidrag. 

Arbetsmarknadsinformation 

Medelsbehovet under programmet avser till större delen löner och andra 

utgifter för arbetsförmedlingens personal och lokaler. Dessa utgifter har 

redan behandlats i det föregilende avsnittet om arbetsmarknadsverkets 

förvaltningskostnader. 

De utgifter för arbetsförmedlirgen som därutöver ingår i programmet 

avser främst produktionen av platslistor och försöksverksamheten med 

ADB i förmedlingsarbetet. 

Allmän platsanmälan. dvs. arb·~tsgivarnas skyldighet att anmäla lediga 

platser till arbetsförmedlingen har successivt införts i olika län och är 

sedan hösten 1980 genomförd i hela landet. Detta påverkar kostnaderna för 

arbetsförmedlingens ADB-platslistor då fler anmälningar om lediga platser 

ökar listornas omfång. Genom begränsningar i utgivningen av ADB-lis

torna och andra platslistor räknar regeringen likviil med vissa kostnads

minskningar. något som f. ö. förutskickades i proposition 1980/81: 20 

( besparingspropositionen). 

För de fortsatta försöken med ADB-baserad sökning och bevaknings

matchning av lediga platser får arbetsförmedlingen f. n. disponera 202 

terminaler. För nästa budgetår ber~iknar regeringen medel för ytterligare 

21 terminaler avsedda att användas inom sjömansförmedlingcn. 

Utskottet godtar regeringens beräkningar av medclsbehovet under pro

grammet Arbetsmarknadsinformation. 

Föredraganden 

-t,80834000 

+ 19126000 
+18926000 

+ 200000 

+99960000 
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Flyttningsbidrag 

I proposition 126 (s. 94-100) lägger regeringen fram förslag till ändrade 

regler för tlyttningsbidragen inkl. sk~ttefrihet för de typer av tlyttnin.gsbi

drag som hittills räknats som skattepliktig inkomst för m()ttagarna. 

De allmänna villkoren för tlyttningsbidrag är att bidragen utgår till de·n 

som är eller riskerar att bli arbetslös och endast kan få nytt arbete på annan 

ort än hemorten. Det nya arbetet skall anvisas genom arbetsförmedlingen 

och det förutsätts att det på intlyttningsorten behövs arbetskraft. Av dessa 

tre villkor kan arbetslöshetsvillkoret efterges i vissa fall. Den som byter 

arbete (ombytessökande) kan sålunda få bidrag om flyttningen sker från en 

ort med vikande sysselsättning. 

Flyttningsbidragen utgörs f. n. av 

- respenning 

- traktamente vid dubbel bosättning 

- starthjälp 

RespenninRen inkluderar ersättning för kostnader för olika slag av resor 

samt för flyttning av bohag. Ersättning för reskostnaderna samt trakta

mente enligt statliga normer ges s<ilunda vid reso;. för att söka resp. 

tillträda ett arbete. Kan arbetstagaren pe'ndla mellan hemorten och den nya 

arbetsorten utgår bidrag till kostnaderna för dagliga resor under sex måna-. 

der. Ett annat slag av respenning är bidrag till månadsresor. Bidraget utgår 

under den tid som arbetstagaren uppbär traktamente vid dubbel bosättning 

och täcker kostnaden för två hemresor per månad. 

Traktamente 1·id d11bhel bosiittning utgår till arbetstagare som i samband 

med tillträdet av en ny anställning på annan ort får kostnader för egen 

bostad it vå orter. Bidraget är f. n. 50 kr. per dag under högst fem dagar per 

kalendervecka. Bidragstiden är som regel högst sex månader men kan 

förlängas till nio månader. 

Starth}iilp beviljas vid tilllräde av en ny anställning som beriiknas vara 

minst sex månader. Bidraget utgår med 6000 kr. till arbetstagare vars 

hushåll består av två eller flera pci·soner som följer med vid tlyttningen m;h 

i övriga fall med 3 000 kr. 

Av de olika tlyllningsbidragen räknas följande som sbtlepliktig intäkt 

av tjänst: respcnning i form av bidrag till dagliga resor vi(! pendling, bidrag 

till månadsrcsor samt traktamente vid dubbel bosiittning och starthjälp. 

Övriga tlyttningsbidrag. dvs. rcsekostnadsersättning och traktamente vid 

sökande- och tillträdesresor samt bidrag till kostnaden för bohagstransport 

är redan nu skattefria. 

Regeringen förcsW.r. som nämnts. i proposition 126 att alla Jimner m· 

jly!!ningshidra1-: enligt arhet.rn111r/.:.11ad.1'/.:.1111gi>rdren gi>rs skattefria, med 

tillämpning första gången inlrnmstiiret 1982. Skattefriheten hör samtidigt 

medföra att avdrag inte medges för sådana kostnader för vilka skallefria 

bidrag har utgftll. Även tlyttningsstöd enligt förnrdningen Lllll regionalpoli

tiskt stöd föreslfts bli skattefritt. flyttningsstödel inrymmer samma former 

av bidrag som tlyttningsbidragcn. 
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Att flyttningsbidragen undant:is från skatteplikt motiveras av arbets

marknadsministern framför allt med att det är fråga o_m flyttningar som 

sker under arbetsförmedlingens medverkan. Arbetsmarknadskungörelsens 

villkor måste vara uppfyllda. Som framgår av propositionen ingår också 

som en allmän motivering att bidragen bör bättre än f. n. motsvara de 

verkliga kostnaderna för den enskilde som flyttar till en annan ort. De 

utvärderingar som gjorts av flyttningsbidragens effekter visar att flyttning

arna är mer lönsamma för samhtdlet. som helhet än för flyttarna själva. Å 
andra sidan. påpekar arbetsmarknadsministern. bör flyttningsbidragen inte 

göras så förmånliga att _de i sig blir en stimulans för människor att flytta. 

Det kan här inflikas att det ingår i regeringens förslag beträffande flytt

ningsbidragen att traktamentena vid dubbel bosättning skall upphöra. 

Skatteutskottet har i sitt yttrande i denna fråga tillstyrkt regeringens 

förslag. Också arbetsmarknadsutskottet ansluter sig till detsamma. Det till 

propositionen fogade förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen 

( 1928: 370) bör således antas av riksdagen. 

Någon invändning mot skattefriheten för flyttningsbidragen har inte 

gjorts i de med anledning av proposition 126 väckta motionerna. Däremot 

yrkar Sven Eric Åkerfeldt (c) i motion 2113 att startl!iälpshe/oppen redu

ceras från 6000 och 3 000 kr. till 4000 resp. 2 000 kr. Motionären motiverar 

sitt förslag med att skattefriheten automatiskt innebär en kraftigt ökad 

stimulans för flyttning och att denna effekt måste neutraliseras. 

Utskottet delar inte denna uppfattning. Det är många faktorer som 

påverkar människors flyttningsbcnägenhet. Generellt sett är. flyttning of

tast förenad med stora uppoffringar av både personligt och ekonomiskt 

slag. De nu föreslagna ändringarna i systemet innebär enligt utskottets 

uppfattning inte att man når en sådan nivå att den i sig stimulerar till 

flyttning i någon nämnvärd utsträckning. Förslaget innebär i realiteten 

endast att de arbetstagare som för sin utkomst nödgas flytta frftn hemorten 

får en något förbättrad kompensation för de merkostnader flyttningen 

medför. Sänker man starthjälpsbeloppen uteblir kompensationseffckten. 

Delta är inte önskvärt varken friin sociala eller arbetsmarknadspolitiska 

utgångspunkter. Utskottet avstyrker motionsyrkandet. 

Som redan nämnts anser regeringen att man i samband med införandet 

av skattefrihet för tlyttningsbidragen bör slopa hidra1:.~fimnen traktamente 

l'id d11hhel hosiittning. Bidraget till de s. k. månadsresorna som f. n. är 

knutet till det nämnda traktamentsbidraget föreslås dock bestå som en 

självständig bidragsform. F. n. kan bidragen utgä till två hemresor per 

månad. Det föreslås all regering·~n vid behov får medge bidrag for ller 

resor per månad. 

Socialdemokraterna t motion 2106) och vpk (motion 2112) anser att trak

tamentena vid dubbel bosättning bör behållas och yrkar avslag på regering

ens förslag i denna del. Socialdemokraterna anser att förslaget är illa un

derbyggt m:h att det kommer att leda till väsentligt ökade merkostnader för 
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dem som flyttar. De befarar att frivilliga flyttningar i många fall kommer att 

·förs våras. 

Vpk som i ett särskilt yrkande begär att riksdagen skall uttala sig mot 

"flyttlasspolitiken·· menar att kombinationen av skattefrihet och bortta

gandet av traktamentet bara kan syfta till att göra denna politik mera 

effektiv. 

Under budgetåret 1979/80 beviljades starthjälp i drygt 2.HlOO fall och 

traktamente vid dubbel bosättning i ca 5 400 fall. Utskottet vill framhålla 

att de av regeringen föreslagna inte oväsentliga förbättringarna av flytt

ningsbidragen skall ses som en helhet. Det är mot den bakgrunden man bör 

överväga avskaffandet av den aktuella traktamentsförmånen. Det är också 

så att det i princip föreligger rätt till avdrag vid beskattningen för kostnader 

för dubbel bosättning. Utskottet ansluter sig med det anförda till regerings

förslaget och avstyrker motionerna 2106 och 2112 i de aktuella delarna. 

Propositionens förslag i övrigt beträffande flyttningshidragen gäller de 

s. k. ombytessökandena. ordningen för utbetalande av starthjälpen och 

stöd vid återtlyttning till hemorten. Vissa ytterligare bidragsförbättringar 

som föreslagits av AMS har regeringen inte tagit upp. 

I den inledningsvis lämnade. redogörelsen för arbetsmarknadskungörel

sens bestämmelser om flyttningsbidrag framhölls som en huvudregel att 

bidragen endast beviljas dem som är arbetslösa eller riskerar att bli arbets

lösa. Bidrag till omhytessiikande. dvs. till personer som flyttar på grund av 

byte av anställning. kan eme!lertid i vissa fall beviljas utan hinder av 

arbetslöshetsvillkoret. Förutsättningen är att flyttningen sker från en ort 

med vikande sysselsättning med särskilda svårigheter för den lokalt 

bundna arbetskraften att få arbete. Det skall vidare kunna skäligen antas 

att den plats som blir ledig kan besättas med en lokalt bunden arbetslös. 

Övriga allmänna villkor är tillämpliga, dvs. flyttningen skall ske under 

arbetsförmedlingens medverkan och behov av arhetskraft inom yrkesom

rådet skall föreligga på intlyttningsorten. 

Bidragen till ombytessökande har försökskaraktär och har endast omfat

tat ca 500 person.er per år; AMS har i en utvärderingsrapport föreslagit att 

kravet på vikande sysselsättning skall slopas i en ny försöksperiod. I 

gengäld förutsätter AMS att arbetsförmedlingen skall få direkt eller indi

rekt besätta den plats som lämnas av den ombytes sökande. I övrigt före

slås ingen ändring i gällai;ide villkor. 

Arbetsmarknadsministern säger sig dela AMS uppfattning att bidragen 

till ombytessökande bör .ske på försök och att bestämmelserna bör vidgas 

för att uppnå en ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden. Han anser 

emellertid att man inte hdt kan frångå kriteriet att det skall gälla ort med 

vikande sysselsättning. Eftersom det kriteriet i praktiken varit svårt att 

tillämpa tänker han sig att regeringen efter förslag av AMS skall faststiilla 

vilka orter som avses. Vidare avvisar arbetsmarknadsministern AMS för

slag om att den lediga platsen skall besättas med en arbetslös som anvisas 
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av arbetsförmedlingen. Detta skulle nämligen kunna leda till att den om

bytessökande vid flyttningen inte vet om bidrag kommer att utgå. Arbets

marknadsministern anser att den nuvarande regeln om arbetsförmedling

ens bedömning av möjligheterna att besätta den lediga platsen på avflytt

ningsorten bör behållas med vissa omformuleringar. 

Socialdemokraterna ansluter sig i motion 2106 till AMS förslag som de 

finner väl motiverade. De föreslår sålunda att kravet på vikande sysselsätt

ning på utflyttningsorten generellt slopas under den nya tvååriga försöks

perioden. Dessutom förespråkar de i den tidigare väckta motionen 1433 att 

man närmare utreder en bidragskonstruktion som bl. a. skulle ge stöd till 

flyttningar "i alla geografiska riktningar". Det förutsätts att 'den nya ar

betsplatsen ligger på ett visst minsta avstånd från utflyttningsorten och att 

den nya anställningen har anvisa1s av arbetsförmedlingen. 

Utskottet kan inte finna det befogat att som socialdemokraterna föreslår 

införa en allmän flyttningsstimul:rns för ombytessökande som skulle om

fatta även orter och regioner med god sysselsättning. Liksom hittills bör de 

fortsatta försöken syfta till att genom en ökad frivillig-rörlighet i de mest 

utsatta regionerna förbättra möjligheterna för lokalt bundna·arbetssökande 

att där få arbete. Med avstyrkande av det socialdemokratiska förslaget 

ställer sig utskottet bakom regeringens förslag om villkoren för bidrag till 

· ombytessökande. Utskottet biträder inte heller förslaget i motion 1433 om 

en utredning efter där skisserade linjer. Det kan f. ö. konstateras att de· 

flyttningar till vilka arbetsförmedlingen beviljar bidrag i pi·aktiken ·sker 

utan geografiska begränsningar. 

Starthjälpen betalas i dag ut med halva beloppet vid tillträdet av anstiili- · 

ningen. Återstående del betalas ut vid llyttningen. I propositionen förordas 

att denna ordning iindras såtillvida att start hjälpen till ensamstående <f. n. 

3000 kr.) betalas ut med hela beloppet i anslutning till att anställningen· 

tillträddes. Den föreslagna förändringen kan biträdas åv·utskottet. 

Flyttningsbidrag i form av resekostnadscrsättning och ersättning för 

bohagstransport kan på vissa villkor medges för ätt:rtlyttning till hemorten 

om arbetstagaren får eller söker c..rbete i hemorten. Det är dock i dag inte· · · 

möjligt för ensamstående att få bidrag till återflyttning. Utskottet tillstyr

ker propositionens förslag att även sådana arbetstagare skall kumia få 
bidrag till återflyttning på de villkor som gäller i övrigt. 

I anslutning härtill tar utskottet upp ett yrkande i Sven Eric Åkerfeldts 

(c) motion 211.3 omfi"irstiirkta hidraf: 1·id clte1:flytt11i11~. Motionären fram

håller att ett tillskott av kunnande och specialistkompetens många gånger 

är en viktig förutsättning för före1agsetableringar på mindre orter. Många 

arbetstagare sägs vilja flytta tillbaka till hemorten om det kan ske på 

rimliga villkor. Därmed skulle man kunna få det nödvändigä kunskapstill

skottet och yrkeskunnandet vid er .. etablering. Motionäre1rnnser att samtli

ga former av flyttningsbidrag· skall kunna beviljas ·ut<in hänsyn till den 

enskildes arbetssituation vid rekrytering till företag som nyetableras eller 
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utvidgar sin verksamhet med regionalpolitiskt stöd. Detta bör skyndsamt 

prövas av regeringen. 

Som ovan återgivits ger arbetsmarknadskungörelsen endast ett begrän

sat stöd vid återflyttning. De arbetstagare som motionären .åsyftar. dvs. 

sådana med yrkeskunnande eller "specialistkompetens". kan i stället få 
tlyttningsstöd enligt förordningen om regionalpolitiskt stöd om det är fråga 

om anställning hos ett industriföretag eller ett företag som bedriver indu

striliknande verksamhet. Flyttningsstödet omfattar samtliga former av 

tlyttningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen. Det kan beviljas ar

betstagare som redan har en fast anställning och har just till syfte att 

underlätta för företagen inom stödområdena att rekrytera den kvalificera

de arbetskraft de behöver. Rekryteringen behöver inte ens ske i samband 

med utvidgning eller nyetablering. Någon koppling av tlyttningsstödet till 

annat regionalpolitiskt stöd finns nämligen inte. Vad som skall förstås med 

"kvalificerad arbetskraft" prövas utifrån det enskilda företagets behov 

och möjligheter att rekrytera på etableringsorten. Vanliga yrkeskategorier 

i sammanhanget är svarvare, fräsare och svetsare. · 

Såvitt utskottet kan finna är motionärens önskemål redan tillgodosett 

genom det regionalpolitiska tlyttningsstödet. Motionen påkallar sålunda 

inte någon åtgärd i den föreliggande delen. 

Frågor som rör bidraget till dagliga resor.vid pendling behandlas i både . 

budgetpropositionen och proposition 126. Bidragsbestämmclserna ·förut-· 

sätter att arbetstagaren själv skall svara för ett belopp om f. n. 70 kr. per 

månad. I propositionerna aviseras att regeringen ämnar höja det beloppet 

till 90 kr. Högsta bidragsbelopp iir f. n. JOO kr. per månad och bidraget kan 

utgå under längst sex månader. Av A MS föreslagna förb~ittringar beträL 

fande bidraget till pendel resor i sistnämnda hänseenden liksom beträffande 

tlyttningsbidragen i övrigt avvisas i proposition 126. 

I två under den allmänna motionstiden väckta motioner framstiills yr

kanden om tlyttningsbidragen. Den första av dem. 61."i av Nils-Olof Gus

tafsson m. tl. (S). gäller stiid till h.\'f.:R!Wd.rnrhctare .for 1·eckope11d/i11g. 

Motionärerna hänvisar bl. a. till en av parterna på byggarbetsmarknaden 

gemensamt gjord skrivebe den 9 juli 1980 till arbetsmarknadsministern. I 

denna föreslås en snabb översyn av flyttnings- och rc.~ebidragcn och skat

tekonsekvenserna av dem. Vidare borde prövning ske av möjligheterna till 

fria hemresor vid veckosluten med snabbaste fiinlsiitt for byggnadsarbeta

re. Motionärerna anser det vara ange I ägd att ta till vara den vilja till 

rörlighet som parterna på byggarbetsmarknaden har visat och begär att 

regeringen skall få i uppdrag att skyndsamt l~igga fram förslag till iilgiirder 

som underlättar veckopendlingen för byggnadsarbetarna. 

Den i motionen åberopade skrivelsen omniimns iivcn i proposition 126 

(S. 98). Utskottet konstaterar att önskem~tlet om llyttningsbidragens be

handling i skattchiinseenden tillgodosetts genom förslaget om skattefrihet 

som utskottet stfillt sig bakom. Utskottet har också tillstyrkt all regeringen 
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bemyndigas att vid behov medge att hidrag får utgå till fler än två resor per 

månad. Det förefaller utskottet naturligt att utnyttja detta bemyndigande 

för byggnadsarbetare. som ofta arbetar i stora men tidsbegränsade projekt. 

i tider då arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är hög i vissa regioner 

samtidigt som det finns en uttalad brist på byggarbetskraft i andra regioner. 

I de åtgärdsförslag som begär:; i motionen ingår även att hemresorna 

skall kunna ske med "snabbaste färdmedel". Om härmed avses flyg kan 

påpekas att det enligt reglerna för månadsresor. som här blir tillämpliga. 

redan nu är möjligt att ge. ersättning för flygresor. Sådana resor ersätts om 

reseavståndet överstiger 50 mil eller det är fråga om resor mellan Gotland 

och fastlandet. 

Med de i proposition 126 framlugda förslagen och utskottets ovan gjorda 

klarlägganden får motion 615 i allt väsentligt anses vara tillgodosedd och 

den behöver med hänsyn härtill inte föranleda någon åtgärd. 

l den andra motionen. 826. hemställer Margit Odelsparr m. tl. · (c) om 

förslag som innebär att rescersiitt.01i11garna till arhetssiikwule ji-ån Finland 

avskaffas. Motionärerna anser det vara principiellt oriktigt att man på den 

gemensamma nordiska arbetsmarknaden har förmfrner som gäller endast 

vissa nordiska medborgare. 

Den i motionen kritiserade hidragsgivningen är ett led i försöken att 

kanalisera den till resande finska a;~betskraften över arbetsförmedlingarna i 

Finland och Sverige. Tanken är al': den finska arbetsförmedlingen skall ges 

möjlighet att redovisa för de arbet~;sökande vad arbetsmarknaden i Finland 

kan erbjuda. Bidrags verksamheten drivs på försök. AMS har fått i uppdrag 

att i höstens anslagsframställning redovisa en utvärdering som sedan pre

senteras i 1982 års budgetproposition. Mot denna bakgrund anser utskottet 

att man inte nu hör gå in på en sakprövning av frågan om fortsatt bidrags

verksamhet och avstyrker därför motion 826. 

En mer allmän fråga som anknyter till tlyttningshidragen är hehovct av 

åtgärder för att underlätta de .flyttande.1· w1pas.111ing till fi'irhällandc11a ptl 

i11Jlytt11i11gsorte11. Frågan tas upp i socialdemokraternas partimotion 1433 

där man menar att det h~ir gäller ett hittills försummat omräde. Kommuner. 

arbetsgivare. de fackliga organisationerna. arbetsförmedlingen och den 

lokala föreningsverksamheten bör samarbeta för att de nyinflyttade skall 

finna sig till rätta på den nya hemorten. Motionärerna anser att de åtgärder 

som vidtogs på intlyttningsorterna vid utlokaliseringen av statlig verksam

het från Stockholm kan tjäna som en god förehild för de insatser som 

åsyftas. 

Problemet observeras även i proposition 126 mot bakgrund av den 

omfattande återflyttningen till her.1orten hland arhetstagarc som tidigare 

flyttat därifrån och då fått starthfilp. Det handlar om ca 35 ':·( av start

hjälpsmottagarna. I propositionen görs ett allm~int uttalande om att den 

stora andelen återtlyttare talar för att det iir motiverat att avsätta ökade 

resurser at att stödja och underlätta flyttarnas anpassning.på intlyttnings

orten. 
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När arbetsförmedlingen medverkar till tlyttning genom att bevilja tlytt

ningsbidrag skall förmedlingen informera om arbetsförhållanden. arbets

krav m. m. på intlyttningsorten och dessutom lämna det bistiind som 

underHittar en god anpassning för de intlyttade till förhällandena pf1 den 

nya orten. På det sättet har man sökt tillgodose informations- och service

behov av det slag motionärerna tar upp i de fall samhället direkt tar initiativ 

till flyttningar. Men för alla dem som flyttar utan förmedlingens medverkan 

måste man söka andra utvägar. I de fallen är man. som motionärerna 

säger. hänvisad till ambitionerna hos kommuner. arbetsgivare. fackliga 

organisationer m. tl. att stödja de nyinflyttade. I många kommuner görs 

redan särskilda informationsinsatscr som riktar sig till nyinflyttade. Motio

närerna anser att åtgärderna vid den statliga utlokaliseringen kan vara en 

förebild för nya insatser. Dessa åtgärder kan givetvis ge en viss vägled

ning. Men man måste samtidigt hålla i minnet att dessa åtgärder var ett led 

i en organiserad. kollektiv utflyttning som genomfördes efter år av förbere

delser. Och en hel del av de personalpolitiska åtgärderna var motiverade 

av de spel:itika anställningsförhållandena i statstjänsten. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att på 

olika sätt stödja de människor som i samband med byte av arbete <Kkså 

byter bostadsort. Som ovan konstaterats är arbetsförmedlingen ålagd att i 

vissa fall lämna sådant stöd. Hur man skall gå till väga for att generellt öka 

informations- ol:h serviceinsatserna har utskottet inte med utgångspunkt i 

motionen kunnat bilda sig en uppfattning om. Utskottet är därför inte 

berett att förorda något initiativ från riksdagens sida med anledning av 

motionen i den nu behandlade delen. 

Från vpk:s sida föreligger i motion 2112 ett yrkande om ars/ag pä 

.fi'irs/agen i pmposition 126 till åtgärder.får geow<~fisk riirlighet. Yrkandet 

får ses som ett utflöde av partiets krav i samma motion att "flyttlasspoliti

ken måste förhindras". 

Utskottet konstaterar att vpk inte yrkat avslag på propositionens förslag 

om skattebefrielse för tlyttningsbidragen. Däremot motsätter sig partiet att 

traktamentet vid dubbel bosättning slopas. Avslagsyrkandet omfattar såle

des de återstående förslagen. försatta försök med bidrag till ombytessö

kande för att öka möjligheterna för lokalt bundna arbetslösa att fä anstiill

ning, justering av ordningen för att utbetala starthjiilp ol:h möjlighet för 

ensamstående att få ersättning för resekostnader vid återflyttning till hem

orten. Utskottet har för sin del ställt sig positivt till dessa förslag och 

avstyrker följaktligen motionsyrkandet. 

När tlyttningsbidragen introducerades på försök i slutet av 1950-talet 

fanns begreppet starthjälp redan inskrivet i en författning. nämligen 1950 

års kungörelse angående histånd åt 11tla11d.1·s1·c11skar som åtc1Tii11da till 

S1·erige 111. m. Förutom start hjälp vid tillträde av en anställning kan även 

lån lämnas för start av en rörelse. 

Stöd enligt kungörelsen lämnas fortfarande. l budgetpropositionen före-
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slås att de speciella stödformerna för utlandssvenskar avskaffas från den I 

januari 1982. Hjälpbehovet bör numera kunna tillgodoses med socialbi

drag. flyttningsbidrag och näringshjälp. Utskottet biträder förslaget som 

när det gäller tlyttningsbidrageti medför en ändring i nuvarande tillämp

ning. 

Kostnaderna för tlyttningsbidragen beräknas i budgetpropositionen 

komma att uppgå till 171.6 milj. kr. under nästa budgetår. De förändringar 

av bidragen som föreslagits i proposition 126 hedömer arbetsmarknadsmi

nistern inte behöva leda till ändring av den tidigare beriikningen. Detta 

godtas av utskottet. 

I anslutning till detta avsnitt om tlyttriingsbidrag t<ir utskottet upp en i 

proposition 126 (s. 100-101) aktualiserad fråga om fjiinstledighct .fi"ir att 

priii·a ny a11stiil/11i11g. Möjlighet till sådan ledighet finns för statsanställda. 

Om en motsvarande rätt till ledighet infördes i det privata näringslivet 

skulle den främja rörligheten på arbetsmarknaden och öka möjligheterna 

för arhetslösa att få arbete. Arbetsmarknadsministern finner uppslaget 

intressant men förenat med nackdelar. Han anser det vara en mer fram

komlig väg att ge den som vill pröva ett nytt arbete företräde till ny 

anställning (återanställning) hos den tidigare arbetsgivaren. Den frågan 

skall utredas. 

Socialdemokraterna finner i motion 2106 i motsats till arbetsmarknads

ministern tjänstledighetsfrägan viil värd att närmare övervägas. och de 

yrkar att den frågan skall utreda~. 

Arbetsmarknadsministern anrör som skäl för sin ståndpunkt att en all

miin rätt till tjänstledighet för att pröva nytt arbete leder till olägenheter för 

både arbetsgivarna och de vikarier som ersätter tjänstlediga arbetstagare. 

Utskottet delar i princip denna uppfattning men vill inte utesluta att tjänst

ledighet i vissa lägen kan vara en användbar metod. Utskottet tänker på. 

situationer då arbetsgivare avve.:klar en del av sin verksamhet. I sådana 

fall har man inom vissa företag ·med framgång prövat ett system som 

innebär att tjänstledighet kan beviljas under tid då en anställd i företaget 

får pröva en ny anställning. Enligt utskottets uppfattning bör frågor av· 

detta slag lösas avtals vägen. Med hänsyn hiirtill finns det inte anledning att 

i det aviserade utredningsarbetel ta upp denna frf1ga. Utskottet avstyrker 

därför del aktuella motions yrkandet. 

Inlösen av egnahem m. m. 

Såsom sker i budgetpropösitionen bör för ändamålet heräknas endast ett 

formellt belopp av I 000 kr. 
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Medelshehovet under anslaget Arbetsmarknadsservice 

Utskottet har i det föregående godtagit regeringens beriikningar av me

delsbehovet för programmet Arbetsmarknadsinformation och för delpro

grammen Flyttningsbidrag och Inlösen av egendom m. m. Anslaget bör 

sålunda föras upp med det av regeringen i budgetpropositionen begiirda 

beloppet. I 055 873 000 kr. 

Arbetsmarknadsutbildning 

1979/80 Utgift 3714478000 1 

1980/81 Anslag 2231400000~ 

1981/82 Förslag 19014000003 

1 Anslaget Hidrag till arbetsmarknndsutbildning. Av utgiften har ~ 877 688 000 kr. 
täckts av anslagsmedel och återstoden av arbetsgivaravgifter. 
~ Anslaget Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 
'Det nya anslaget Arbetsmarknadsutbildning enligt förslagen i prop. 1980/81: 14.'i 
och 1980/81: 150. 

Beträffande de nya formerna för finansiering av arbetsm·arknadsutbild

ningen hänvisas till avsnittet om arbetsmarknadspolitiska fonder. Utskot

tet tar också upp vissa utbildningsfrågor i avsnittet om sysselsättning för 

ungdomen. 

Arbetsmarknadsutbildningens former och inriktning 

Numrande j("irlullla11de11 

Arbetsmarknadsutbildning bedrivs vid AMU-centra och andra av skol

överstyrelsen (SÖ) särskilt anordnade kurser. Deltagarna får studiesocialt 

stöd i form av utbildningsbidrag som utbetalas av de allmänna försiikrings

kassorna . 

. Arbetsmarknadsutbildning kan också ordnas så att deltagare hänvisas 

till det reguljära utbildningsviisendet eller till kurser i regi av t. ex. studie

förbunden. I dessa fall svarar kursanordnaren för utbildningskostnaderna 

medan deltagarna får utbildningsbidrag. Är kursen avgiftsbelagd får delta

garnu ersättning härför genom tilliigg till utbildningsbidraget. 

Slutligen kan urbetsmarknudsutbildning förläggus till företag. I sädanu 

fall skall deltagaren vara anstiilld hos företaget och uppbiira avtalsenlig lön 

under utbildningstiden. Företaget skall vidare svara för utbildningskostna

derna men uppbär i gengäld bidrag med belopp som varierar med utbild

ningens inriktning och syfte. 

Arbetsmarknadsutbildningen var till en början förbehållen arbetslösa. 

men efter hand har även vissa grupper icke arbetslösa fått möjlighet att 

delta. Bristyrkesutbildning och utbildning av permitteringshotad personal 

är exempel på detta. 
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Ansvaret för arbi:tsmarknadsutbildningen ligger på två myndigheter. 

AMS och SÖ. Arbetsmarknadsvt:rket bedömer utbildningsbehov och fast

stiiller inriktning och lokalisering av utbildningen medan SÖ har det peda

gogiska, tekniska och ekonomiska ansvaret för verksamheten vid AMU

centra och övriga av SÖ anordnade särskilda kurser. Utbetalningen av 

utbildningsbidrag till eleverna görs. som redan nämnts. av de allmänna 

försäkringskassorna. 

Nuvarande mål och inriktning för arbetsmarknadsutbildningen fast

ställdes av riksdagen år 1975 <prop. 1975:45. lnU 1975: 14). År 1980 till

sattes kommitten för översyn av arbetsmarknadsutbildning och utbildning 

i företag ( KAFU ). Den har till uppgift att pröva i vad mån den nuvarande 

inriktningen av utbildningen svarar mot de fastställda målen eller bi:höver 

ändras. Kommitten skall analysera vilka åtgärder som behövs för 'att 

säkerställa en sådan nexibilitet att resursinsatserna kan anpassas efter 

rådande konjunkturläge. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet personer i arbetsmark

nadsutbildning under budgetåret 1979/80 fördelat sig på skilda kursanord

nare. 

Antal kurs- Pro.:. för- Antal ut-
deltagare delning bildnings-

veckor 

SÖ-kurser 78 000 65.0 I 248000 
Företagsutbildning vid 

permitteringshot 4600 3.8 33000 
Annan företagsutbildning 2400 2.0 27 750 
Utbildning inom det re-
.. guljära skolväsendet 32000 26.7 532 000 
Ovriga kurser (korrespon-

denskurser. kurser i regi 
av studieforhund m. m. I 3 000 2.5 28000 

Summa 120000 100,0 1868 750 

Aktuella förslaR 

Arbetsmarknadsutbildningens inriktning är. som redan sagts. f. n. under 

utredning genom KAFU. Frågor om inriktningen tas emellertid upp både i 

budgetpropositionen och proposition 126. 

I budgetpropositionen framhåll~; bl. a. att arbetsmarknadsutbildningen i 

högre grad än hittills måste inriktas mot arbetsmarknadens och i synnerhet 

näringslivets behov av personal. Huvuddelen av utbildningen bör förläggas 

till de särskilda AMU-kurserna. En följd av det sagda är att individuella 

önskemål som går liingre än som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat 

skall tillgodoses genom samhällets övriga vuxenutbildning och med ordina

rie studiestöd. Reguljär ungdomsutbildning bör som regel inte beviljas som 

arbetsmarknadsutbildning. 

Behovet av att så långt möjligt anpassa arbetsmarknadsutbildningen till 

Genomsnittlig 
utbildnings-
tid i veckor 

16 

7 
11 

17 

. 9 
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arbetsmarknadens behov understryks på nytt i proposition 126 (avsnittet 

Åtgärder för att underlätta yrkesmässig rörlighets. 88-94). Anpassningen 

anses kunna främjas genom en nära samverkan med olika företag med 

syfte att täcka deras behov av yrkeskunnig arbetskraft. En nära samverkan 

mellan arbetsförmedlingen och företagen sägs också kunna öka förutsätt

ningarna för en smidig inslussning av de arbetssökande efter utbildningens 

slut. Bristyrkesutbildningen är ett sätt att kunna komma till rätta med brist 

på yrkesutbildad arbetskraft. och den bör enligt propositionen kunna få en 

vidgad användning för att t. ex. underlätta rekryteringen av arbetskraft till 

industrin. 

Budgetåren 1976/77 och 1977/78 hade arbetsmarknadsutbildning i form 

av utbildning i företag en mycket stor omfattning. Under de åren sattes den 

s. k. 25-kronan in för att motverka permitteringar och uppsiigningar. Nor

malt får emellertid huvuddelen av eleverna sin utbildning vid SÖ:s AMU

centra och filialer till dessa centra. I proposition 126 påtalas att denna form 

av utbildning efter ett dynamiskt uppbyggnadsskede har blivit alltmer 

institutionaliserad. Omfattande investeringar har gjorts i lokaler och ma

skiner och även i övrigt har kraven på läroplaner. utrustning och organisa

tion alltmer kommit att likna det ordinarie utbildningsväsendet. För att 

återlT1 den flexibilitet inom systemet som håller på att gå förlorad pekar 

arbetsmarknadsministern på möjligheterna att köpa ledig utbildningskapa

citet hos företag och förvaltningar. särskilt i svaga konjunkturliigen. En 

permanent organisation för arbetsmarknadsutbildningen siigs dock vara 

nödviindig. 

I övrigt anläggs i det aktuella avsnittet av proposition 126 synpunkter pf1 

avviigningen mellan korta och li:\nga utbildningar inom ramen för arbets

marknadsutbildningen och denna utbildnings möjligheter att friimja jiim

stiilldhcten p;°1 arbet'imarknadcn. Avsnittet avslutas med en redovisning för 

innebörden av förra ftrets beslut om ansvarsfördelningen mellan arbeh

marknadsverkct och skolan när det giiller utbildning av ungdomar samt en 

anmiilan om att möjligheterna för ungdomar i äldern 18-19 iir att ffi 
arbetsmarknadsutbildning kommer att vidgas. 

Vpk yrkar i motion 2112 avslag pä proposition 126 vad giiller förslag om 

I'11giirder för yrkesmiissig rörlighet och hiinvisar till vad som föreslagits i 

partimotion 1834 om en ii1·t'rs\"11 a1· arhet.1111ark11lllf.111thifd11i11g1·11.1 111id1iitt-

11i11g och i11ri/..111i11g. Översynen biir syfta till all giira utbildningen till ett 

instrument för att stiirka de arbetandes o;t:il.lning i arbetslivet. Dl'n biir 

enligt motionen ge gedigna yrkeskunskaper. en hred och intriingandc 

hranschkunskap. kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker och miij

lighet att hitta riitt i den ··snf1rskog Sllm arhctsriittcn utgör··. i\fotioniirerna 

understryker vidare att arbetarklassens intressen ot.:h faåfiireningsrörel

scns viirderingar hör priigla arbetsmarknadsutbildningen pj alla omrfalen. 

De synpunkter p{i arbetsmarknadsutbildningens bedrivande sllm redLwi

sas i proposition I ~6 kan utskottet allmiint ansluta sig till. Med hiinsyn 
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härtill och till den redan pågående översynen av arbetsmarknadsutbild

ningen genom KAFU avstyrker utskottet de båda vpk-yrkandena. 

Socialdemokraterna återkommer till frågan om arbetsmarknadsutbild

ningens inriktning i flera avsnitt av partimotion 1433. Motionärerna är 

oroade av institutionalisering och tendenser till tröghet inom denna utbild

ning. De understryker behovet av en ökad bristyrkesutbildning och föror

dar att former för att köpa ledig u.tbildningskapacitet i företag och förvalt

ningar utvecklas för att öka utbildningens flexibilitet. De förordar vidare 

åtgärder som gör att elever som utbildas i industriyrken kan påräkna 

arbetserbjudanden efter utbildningens slut. Som framgår av den tidigare 

redovisningen återiinns synpunkt.~r av liknande slag i det aktuella avsnittet 

i proposition 126. 

Därutöver behandlar motion 1433 två frågor som berör den företagsför

lagda utbildningen. 

Den ena frågan gäller 11thild11i11g.1:fi111der ifi"irctage11. Motionärerna påpe

kar att kravet på sådana fonder ursprungligen motiverades med behovet av 

fler stabiliseringspolitiska instrurr:ent. Fondsystemet bör emellertid kunna 

tillföras nya uppgil'ter och användas för att ge de anställda en fördjupad 

yrkesutbildning eller utbildning kir nya arbetsuppgifter. Fonderna skulic 

också kunna utnyttjas för att underlätta introduktion och anpassning i 

arbetet av nyanställda. 

Det är en av KAfU:s huvuduopgifter att överväga företagens interna 

utbildning och lägga fram förslag som syftar till att inom personalutbild

ningens ram stärka den enskilde arbetstagarens ställning pii arhetsmarkna

dcn. På förslag av utskottet har KAFU vidare fått ett direkt urrJrag att 

utreda frågan om utbildningsfondcr i fön:tagrn. Med hänsyn till detta 

utredningsarbete finns inte skiil all nu vidta någon ätg~ird med anledning av 

motionen som avstyrks i denna del. 

Den andra fragan i motion 14_lJ giiller villkoren för bidrag till arbets

marknadsutbildning i företag. 

AMS har studerat användning~n av den s. k. 25-krnnan (numera 20-

kronan) som i slutet av 1970-talel sattes in i stor omfattning vid permitte

ringshot i företagen. I sin utviird·~ringsrapport ifrt1gasiitter AMS om inte 

bidraget bör llirbindas med vill ko:: om ofdrii11dre1d syssl'isiitt11i11g. Företa

get skall också förbinda sig att ers;Hta personal som p[1 egen begiiran slutar 

vid företaget under bidragsperioden. 

Arhetsmarknadsministern godtar inte (klia förslag i proposition 126 ( s. 

I U-114) med htinvisning till att villkoret skulle hegriinsa möjligheterna att 

anviinda bidraget och diirmed mol verka upps~igningar och korttidspermit

teringar vid tillfälliga ncJg;\ngar i företagens produktion. 

Socialdemokraterna anser diiremot i motion 1433 all man bör införa ett 

villkor om oföriindrad S\'ssclsiitlni11g och de upprepar kravet i motion 2106. 

De tilliigger att företagens möjligheter att uppfylla kravet ökas om utbild

ningsstödel tilläts omfatta iiven den personal slim nyanstiills fiir att ersiitla 

de anstiillda som lämnar företaget. 
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Utskottet delar arbetsmarknadsministerns farhågor att det föreslagna 

villkoret i betydande mån kommer att inskränka möjligheterna att använda 

20-kronan och det även i fall då det av sysselsättningsskäl är högst önsk

värt att kunna tillgripa bidragsformen. På grund härav avstyrker utskottet 

de socialdemokratiska förslagen. 

I anslutning härtill påminner utskottet om att utskottet i avsnittet om 

arbetsma1knadspolitikens volym under nästa budgetår har tagit ställning 

till socialdemoi<.rntiska motionsyrkanden att det under en niomånaderspe

riod från den I oktober i år skall gälla förmånligare regler för utbildning vid 

permitteringshot. 

Motion 1433 innehåller ett ytterligare förslag beträffande arbetsmark

nadsutbildningens inriktning. I motionen erinras om de försök som gjorts 

med särskilda utbildninf?sinsatser för medelålders och äldre hinnor. 

Verksamheten bör utvecklas och föras vidare till delar av landet med låg 

kvinnlig yrkesverksamhetsgrad. 

Ett annat förslag av socialdemokraterna med syfte att förbättra syssel

sättningen främst för kvinncr läggs fram i motion 2191. Motionärerna 

föreslår att de s. k. BAMU-kurserna återupptas, varvid man bör eftersträ

va enklare administrativa rutiner än tidigare varit fallet. 

Motsvarande yrkanden om utbildningsinsatser för medelålders och äldre 

kvinnor och om BAMU-kurserna finns också i motion 1828 om åt,:iirder 

för ökad jiimstiilldhet i arhetsli1•et av Marianne Stålberg m. fl. (s). Motio

närerna lägger dessutom fram andra förslag avsedda att öka jämställdheten 

i arbetslivet, såsom praktikplatser. som stimulerar till icke traditionella 

yrkes val, fördelning av lediga platser mellan pojkar och flickor under 20 år 

i förhållande till andelen arbetslösa, kvotering inom arbetsmarknadsutbild

ningen för att motverka traditionella yrkesval samt införande av regler om 

könskvotering av det slag som finns för det regionalpolitiska stödet även i 

andra former av statligt stöd till företag. 

Förslag om vidgade försök med särskilda utbildningsinsatser för medel

ålders och äldre kvinnor har tidigare prövats av utskottet som hänvisat till 

att önskemålen kan tillgodoses inom ramen för gällande ordning. Utskottet 

vidhåller denna uppfattning och avstyrker de motsvarande förslagen i 

motionerna 1433 och 1828. 

De s. k. BAMU-kurscrna, dvs. utbildning av anställda inom kommuner 

och landsting i kombination med beredskapsarbete för dem som ersätter 

dt:n personal som utbildas, skall enligt regeringens beslut avvei:klas under 

innevarande budgetår. Verksamheten skall utvärderas av KAFU som ett 

li:d i kommittens uppgift att studera gränsdragningen mellan arbetsmark

nadsutbildning och intern personalutbildning. Med hänsyn till denna utvär

dt:ring bör det anstå med en fortsättning av kurs verksamheten och utskot

tet avstyrker därl'ör de föreliggande yrkandena i motionerna 1828 och 2149. 

Några av de övriga åtgärder som förordas i motion 1828 behandlas även i 

proposition 126. Arbetsmarknadsministern framhåller sålunda att arbets-
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marknadsutbildningen i ökad utsträckning bör användas för att främja 

jämställdheten på arbetsmarknaden. Det kan ske bl. a. genom att prioritera 

ett underrepresenterat kön vid intagningen till olika kurser. Speciella, 

korta kurser anordnas just för att stimulera till otraditionella yrkes val. Det 

framhålls vidare i propositionen att otraditionella val av praktikplatser bör 

eftersträvas. när praktik ingår i utbildningen. 

Jämställdhetskommitten har föreslagit att den könskvotering som kan 

föreskrivas vid beviljande av regionalpolitiskt stöd bör utvidgas att gälla 

även andra former av statligt stöd till företag. Frågan redovisas i regering

ens skrivelse 1979/80: 168 om riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbe

tet. Statsrådet Karin Andersson anför i skrivelsen att det bör vara en 

uppgift för jämställdhetsombudsrnannen att särskilt följa de företag som får 

någon form av statligt stöd så att de aktivt arbetar för att främja en jämn 

fördelning av kvinnor och män :i skilda typer av arbeten och inom olika 

kategorier av arbetstagare. 

Med hänsyn till det ovan anförda vill utskottet inte föreslå någon åtgärd 

med anledning av motion 1828 i de nu redovisade delarna. 

På vissa AMU-centra har förekommit stödunderl'isning åt svagpreste

rande elever liksom försök med varvad undervisning för invandrare. I 

motion 278 av Maj-Lis Landberg m. tl. (si sägs att SÖ stoppat denna 

undervisning. Om sparåtgärder måste sättas in bör tillgängliga resurser 

omfördelas till förmån för dem som har det största behovet av hjälp. 

Motionärerna vill dels att riksdagen skall uttala att stödundervisning skall 

meddelas dem som behöver det. dels att behovet av samordnad specialun

dervisning för elever med läs-. ta:- och skrivsvårighcter utreds. 

Enligt SÖ ökar andelen svagprcsterande elever inom arbetsmarknadsut

bildningen. Antalet invandrare i utbildningen är stort !ca 20%). Utskottet 

förutsätter att SÖ med ledning av erfarenheterna från de försök som gjorts 

med de i motionen nämnda specidla insatserna vidtar möjliga åtgärder till 

stöd för elever med särskilda svilrigheter. I anslutning till motionärernas 

utredningsyrkande kan tilläggas att det kontinuerligt pågår ett uppfölj

nings- och utvärderingsarbete inom dels SÖ, dels projektet Forskning 

inom AMU ( FAMU I för att utveckla och förbättra undervisningen. Vidare 

kan hänvisas till den övergripande utrednings verksamheten inom KAFU. 

Med hänsyn till det ovan anfö1·da anser sig utskottet inte böra föreslå 

någon åtgärd med anledning av motion 278. 

I motion 625 av Bengt Wittbom (ml påtalas kostnadsutrcck/ingen Fir 

dr{tten m· AAIU-ce/lfra. Mellan budgetåren 1976/77 och 1979/80 mer iin 

fördubblades kostnaderna samtidigt som kapacitetsutnyttjandet sjönk. 

Motionärerna finner det särskilt anmärkningsvärt att antalet liiran: mellan 

budgetåren 1977/78 och 1979/80 ~;teg med 1276 eller 391.1· samtidigt som 

beläggningen av elevplatserna sjönk med 12 c,r. Han anser att regeringen 

omedelbart måste se till att kostnadsutvecklingen inom arbetsmarknadsut

bildningen bringas under kontroll. 
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Det är riktigt att SÖ:s kostnader för AMU-centra och övriga särskilda 

kurser stigit kraftigt samtidigt som elevbeläggningen sjunkit. Åtgärder har 

dock vidtagits eller förbereds för att bemästra utvecklingen. KAFU har 

sålunda med förtur utrett frågan om ett nytt budgetsystem för AMU-centra 
och presenterade ett betänkande i ämnet i bö1jan av året <Ds A 1981:3). 

Inom SÖ:s enhet för arbetsmarknadsutbildningen (byrå V 3) har ett omfat

tande arbete f. ö. redan lagts ned på att förbereda en internbudgetering för 

hela AMU-organisationen. Vidare anmäler arbetsmarknadsministern att 

medelsramar kommer att anges för vissa utgiftsposter inom arbetsmark

nadsutbildningen. Föreskrifter kommer att utfärdas för att alla möjligheter 

till besparingar skall tillvaratas i läropfansarbctet. då kostnaderna vid 

AMU-c(;!ntra i hög grad styrs av de läroplaner som fastställs för utbildning

arna, 

Som framgår av det anförda har den av motionären påtalade kostnadsut

vecklingcn redan uppmärksammats både av regeringen och den ansvariga 

myndigheten, och åtgärder har satts in för att komma till rätta med pro

blemen. På grund härav synes inte behövligt med något initiativ från 

riksdagens sida med anledning av motionen. 

Anslagsfrågor 

Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att det hittillsvarande 

anslaget Bidrag till arbetsmarknadsutbildning för nästa budgetår uppförs 

med 2 195 182 000 kr. Under den allmänna motions tiden väcktes två motio

ner i anslagsfrågan. Socialdemokraterna yrkar i motion 1434 att anslaget 

skall räknas upp med 200 milj. kr. i förhållande till budgetpropositionens 

förslag för att bekosta en höjning av utbildningsbidragen. Vpk yrkar i 
motion 1834 på en anslagshöjning med I 099 718 000 kr. för att möjli.ggöra 

en större utbildningsvolym än budgetpropositionens anslagsberäkning ut

går från. 

I avsnittet Arbetsmarknadspolitiska fonder har utskottet tagit ställning 

till regeringens genom proposition 145 framlagda förslag till en ny ordning 

för att finansiera bl. a. arbetsmarknadsutbildningen och därtill knutna ut

bildningsbidrag. Den nya ordningen innebiir att de egentliga utbildnings

kostnaderna samt bidrag till företag för utbildning av anställda fr. o. m .. 

nästa budgetår finansieras från ett nytt anslag benämnt Arbetsmarknadsut

bildning. Kostnaderna för utbildningsbidrag skall betalas till en del av det i 

samma proposition föreslagna nya anslaget Bidrag till arbetslöshetser

sättning och utbildningsbidrag och i övrigt av arbetsgivaravgiftsmedel. 

Som en följd av denna anslagsombildning har regeringen samtidigt återkal

lat sitt förslag i budgetpropositionen om anslag för nästa budgetår till 

Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. Denna återkallelse har emellertid 

inte skett i den ordning som föreskrivs i tilläggsbestämmelsen till 3 kap. 

6 RiksdaRen /1)80181. 18 sam/. Nr 21 
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19* riksdagsordningcn. Riksdagen bör därför av formella skäl avslå det 
aktuella förslaget i budgetpropositionen. 

I proposition 145 föreslås att det nya anslaget Arbetsmarknadsutbildning 

förs upp med I 651 400 000 kr. Därefter har regeringen i proposition 150 

föreslagit att anslaget räknas upp med 250 milj. kr. 

Frågan om arbetsmarknadsu;tbildningens volym och därmed anslagets 

storlek har behandlats i det tidigare avsnittet Arbetsmarknadspolitikens 

volym budgetåret 1981/82. Med hänvisning till det ställningstagandet bör 

anslaget föras upp med 1901400000 kr. Det bör anvisas som reservations

anslag. Samtidigt avstyrker utskottet vpk:s i motion 1834 framställda yr

kande om ytterligare medel till arbetsmarknadsutbildningen. . 

Socialdemokraternas yrkande i motion 1434 är beroende av bifall till 

deras till betänkandet AU 1980181: 13 fogade reservationer. Eftersom re

servationerna inte vann riksdagens bifall har ändamålet med yrkandet fallit 

och utskottet föreslår därför att yrkandet avslås. 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

Nytt anslag 2423300000 1 

1 Varav 2233300()(KI kr. föreslås i prop. 1980/81: 145 och 190000000 kr. i prop. 
1980/81: 150bil. 3 

Utskottet har i det tidigare avsnittet Arbetsmarknadspolitiska fonder 

tillstyrkt regeringens förslag i proposition 145 om ändrade finansierings
former för arbetsmarknadsutbildningen. ersättningarna vid arbetslöshet 

och yrkesinriktad rehabilitering. Förändringarna innebär att det föreva

rande nya anslaget skall finansiera en bestämd andel av kostnaderna för 

dels ersättningarna vid arbetslöshet. dels utbildningsbidrag till eleverna i 

arbetsmarknadsutbildning och vid arbetsmarknadsinstituten. Kostnaderna 

skall i övrigt täckas av medel från arbetsgivaravgifter. 

Förändringarna får till följd att regeringens framställning i budgetpropo

sitionen (punkt B 4 s. 91-94) om anvisande av medel på nuvarande anslag 

Kontant stöd vid arbetslöshet inte längre är aktuell. 

Arbetslöshetsersättning 

Frågorna om arbetslöshetsersättningarnas storlek har tidigare i år be

handlats i betänkandet AU 1980.'81: 13 med anledning av proposition 1980/ 

81: 85 och motioner i ämnet. 

Utskottet tar i detta sammanhang upp några frågor om tillämpningen av 

reglerna om ersättningarna vid arbetslöshet. 

I proposition 126 (s. 87-88) finns ett avsnitt med rubriken Reglerna för 

ersättning vid arbetslöshet. I det avsnittet aviseras en över.l'yn m· tolkning-
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en m· reglerna om lä111pligt arhete. Bakgrunden är att en arbetslös kan 

avstängas från rätten till arbetslöshetsersättning om han eller hon avvisar 

ett lämpligt arbete som arbetsförmedlingen erbjuder. Arbetsmarknadsmi

nistern säger i propositionen att reglerna i lagen om arbetslöshetsförsiik

ring m:h lagen om kontant arbetsmarknadsstöd ger en god grund för fasta 

tillämpningsnormer. Från arbetsgivarhåll har hiivdats att en alltför vid 

tolkning av bestämmelserna är en orsak till de rekryteringsproblem som 

uppstår vid företage.n. Arbetsmarknadsministern invänder häremot att det 

är svårt att statistiskt visa att det föreligger ett sådant orsakssamband. Han 

anser emellertid att det kan finnas anledning att pröva problemet i ett 

vidare sammanhang. Tanken är att den kommande utredningen om arbets

förmedlingskontrakt m. m. skall göra denna prövning. Syftet med över

synen skall vara att skapa bättre förutsättningar för en i hela landet enhet

lig tillämpning av reglerna om lämpligt arbete. 

Socialdemokraterna noterar i motion 2106 att det inte framgår av det 

aktuella avsnittet i pn>positionen om arbetsmarknadsministern inhämtat 

synpunkter p;I frågan från de fackliga organisationerna eller från arbetslös

hetskassornas samorganisation. Det har däremot motionärerna gjort. och 

det har därvid framkommit att inga särskilda svårigheter föreligger vid 

tillämpningen av gällande regler och att arbetslöshetskassorna finner ytter

ligare klarliiggandcn överflödiga. De anställdas syn på behovet av över

synen bör enligt motionärerna delges regeringen. 

Om det system med arbetsförmedlingskontrakt som behandlats i ett 

föregående avsnitt blir genomfört. kommer det att ändra förutsättningarna 

för arbetsförmedlingen vid anvisande av arbetslösa till lediga platser. Bl. a. 

av det skälet bör den utredning som skall behandla kontraktssystcmet även 

se över tillämpningen av reglerna om lämpligt arbete. I övrigt anser utskot

tet att man inte kan blunda för det faktum att det i olika sammanhang 

påstås att arbetslösa stundom beviljas ersättningarna alltför generöst. Det

ta kan kasta en skugga över ersättningssystemet och. vad värre är. över 

dem som uppbär ersättningarna. Visar det sig genom översynen att påstå

endena är grundlösa och att tillämpningen överensstämmer med lagstift

ningens intentioner är det bara en fördel att fä det fastslaget genom en 

offentlig utredning. Med tillägget att det är en självklarhet att översynen 

görs i samarbete med företrädare för arbetslöshctskassorna avstyrker ut

skottet det socialdemokratiska motionsyrkandct. 

En arbetslös som inte uppfyller villkoren för att få dagpenning enligt 

arbetslöshetsförsäkringens regler kan i stället beviljas kontant arbetsmark

nadsstöd <KAS), f. n. 75 kr. om dagen under högst fem dagar per vecka. 

För detta stöd gäller liksom för arbetslöshetsförsäkringen ett arbetsvillkor. 

Den arbetslöse skall under den senast förflutna tolvmånadersperioden ha 

arbetat minst fem månader. Arbetslösa som nyss avslutat en utbildning - i 

praktiken är det mest fråga om ungdomar - behöver inte uppfylla arbets

villkoret. De kan beviljas KAS om de anmäler sig som arbetssökande hos 
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arbetsförmedlingen inom fem mftnader från utbildningens slut och har varit 

arbetslösa under tre månader. 

Sven Eric Åkerfeldt (<:)anser i motion 2113 att arhcts- och 11thildni111ts

\'illkore11 försätter många ungdomar i en ohållbar situation. Han anser att 

det bör vara möjligt att mildra kvalificeringsrcglerna om man samtidigt 

skärper kraven att den arbetslöse skall ta ett anvisat arbete på hemorten. 

De i motionen niimnda villkoren övervägdes av utredningen om en 

allmän arbetslöshetsförsäkring (ALF-utredningen) som dock kom fram till 

att det inte fanns anledning att ändra på dem. Med hänvisning härtill och 

till vad nyss anförts om översynen av tillämpningen av reglerna om lämp

ligt arbete avstyrker utskottet motionen. 

En arbetslös som inte kan ta ett erbjudet arbete eller genomgå utbildning 

på grund av .n•åriRheter fiir hemk:>mmunen att ordna plats i den kommuna

la barntillsynen går miste om ersättning från arbetslöshetskassan eller 

KAS. Detta kritiseras i motion 610 av Wivi-Anne Cederqvist m. fl. (S). 

Motionärerna yrkar att kassaersättning skall kunna utgå även då en arbets

sökande är förhindrad att ta ett erbjudet arbete därför. att kommunal 

barnomsorg inte står till fö1fogande. 

Lagstiftningen om arbetslöshetsersättning bygger på principen att rätt 

till ersättning förutsätter att sökanden står till arbetsmarknadens förfogan

de. dvs. sökanden skall vara oförhindrad att ta ett arbete om det erbjuds. 

För en sökande som har vård om barn är huvudregeln att barntillsynen 

skall vara ordnad för elt normalt dagtidsarbete för att sökanden skall anses 

stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Denna regel har i praxis mjukats upp i två avseenden. Den som är 

arbetslös behöver inte ha barntillsynen ordnad genom någon utomstående 

under arbetslöshetstiden. Men tillsynen skall vara så förberedd att den kan 

ordnas utan längre dröjsmål när ett arbete erbjuds. Det andra undantaget 

gäller deltids- och skiftarbetare som erbjuds ett riytt arbete med ändrade 

arbetstider. 

Liknande motionsyrkanden har framställts tidigare. Den första motio

nen i ämnet, 1975: 184. rcmissbchandlades. Endast en av rcmissinstanser

na. SACO/SR. tillstyrkte motionen. LO och TCO ansåg att frågan borde 

behandlas inom ramen för ALF-utredningens arbete. Direkta avstyrkan

den kom från övriga instanser. AMS. Arbetslöshetskassornas samorgani

sation och Svenska arbetsgivareföreningen. Motionen avslogs av riksda

gen enligt förslag i betänkandet lnU 1975/76:6. 

Frågan har därefter prövats av ALF-utredningen som inte såg den som 

ett arbetsmarknadspolitiskt problem som skall lösas inom ramen för en 

arbetslöshetsförsäkring. Utredningen föreslog i stället att en regel om 

förtur till barndaghemsplats skulle införas i lagen om barnomsorg och att 

en rätt till arbetslöshetsersättning skulle knytas till denna förtur. 

Arbetslöshetsförsäkringens uppgift är att kompensera för en utebliven 

inkomst för dem som inte kan få en anställning trots att de både vill och 
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kan ta ett arbete. Utskottet delar därför ALF-utredningens uppfattning att 

det här är fråga om ett problem som inte bör lösas inom ramen för för

säkringen. Det är i och för sig riktigt att den otillriickliga tillgången på 

platser inom barnomsorgen kan få otillfredsstiillande konsekvenser för 

bl. a. arbetssökande som har vårdnad om barn. Detta problem kan endast 

lösas genom en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Med hänsyn till det 

anförda är utskottet inte berett att gå motionärerna till mötes utan av

styrker motion 610. 

Johan Olsson m. fl. (C) framför i motion 1484 förslaget att ge stiid till 

arhetsfiisa ji'ir start m· eget f("iretag. Motionären vill att regeringen skall 

låta utforma ett förslag till sådan verksamhet som avses bli bedriven på 

försök. 

Frågan berörs även i proposition 126 (s. 117). Liksom motionärerna 

åberopar arbetsmarknadsministern att man i Frankrike som dl alternativ 

till andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder på försök gett arbetslösa stöd 

att starta en egen rörelse. Verksamheten torde komma att permanentas. 

Arbetsmarknadsministern finner åtgärden intressant och avser att i samråd 

med industriministern närmare undersöka förutsättningarna för en liknan

de verksamhet i Sverige. Utskottet kan tillägga att Trygghetsrådet bedriver 

viss verksamhet av den här karaktären. Som framgår av det anförda för 

motionen redan anses tillgodosedd. m:h den bör inte leda till någon åtgärd. 

Utbildningsbidrag 

Liksom nivån för arbetslöshetsersättningarna har utbildningsbidragens 

belopp behandlats i utskottets tidigare i år avgivna betänkande AU 1980/ 

81: 13. 

I budgetpropositionen (s. 71) anmäls att regeringen avser att göra vissa 

ändringar i bidragsbestiimmelserna. Sedan 1960-talet kan ensamstående 

föräldrar som uppbär studiemedel dessutom fä utbildningsbidrag i form av 

ett hyresbidrag. Denna speciella bidragsform infördes av regeringen samti

digt som föreskrifter utfärdades som hindrade att utbildningsbidrag i full 

utsträckning beviljades vid högre uthildning. t. ex. universitetsstudier. m:h 

därmed ersatte eljest utgående studiemedel. l enlighet med förslag av AMS 

kommer hyresbidraget att slopas. 

Vidare avser regeringen att skärpa reglerna om reseersättning och trak

tamente vid studieresor. 

Medelsbehovet 

Regeringen heräknar proposition 145 (s. 11) medelsbehovet under 

anslaget till 2233.3 milj. kr. I proposition 150 föreslås anslaget bli uppriik

nat med 190 milj. kr. för ökade kostnader för utbildningshidrag genom att 

arbetsmarknadsutbildningens volym ökas fran 98 000 elever till 13000 ele-
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ver. Den totala bidragskostnadcn för volymökningen anges i proposition 

150 till 420 milj. kr. Skillnaden. 230 milj. kr.. kommer med det nya finan

sieringssystcmct att täckas av drbc:tsgivaravgiftsmedcl. 

Utskottet har i det tidigare avsnittet Arbetsmarknadspolitikcns volym 

budgetåret 1981/82 förklarat sig godta regeringens förslag hetriiffandc ar

betsmarknadsutbildningens omfattning. Utskottet godtar också med hän

visning till vad som anförts i det tidigare åberopade avsnittet de i proposi

tionerna gjorda medelsberäkningama. 

Som inledningsvis i detta avsnitt n~imnts är regeringens förslag i budget

propositionen om anslag till Kontant stöd vid arbetslöshet inte längre 

aktuellt. Förslaget är i och för sig återkallat i proposition 145. men av 

samma skäl som åberopats i avsnittet Arbetsmarknadsutbildning bör riks

dagen formellt avslå den aktuella punkten i budgetpropositionen. 

Socialdemokraterna yrkar i motion 1434 att anslaget Kontant stöd vid 

arbetslöshet räknas upp med 120 milj; kr. utöver vad regeringen begiirt i 

budgetpropositionen. Vidare yrkas i samma motion att arbetsgivaravgiften 

till arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs 

med 0.20L Yrkandena är beroende av bifall till de socialdemokratiska 

reservationerna i betänkandet AU 13. Då riksdagen avslagit reservationer

na har syftet med motionsyrkamkna fallit och de hör nu också formellt 

avslås. 

Sysselsättningsskapande åtgärder 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

3 290 441 000 

2 125 000 000 

2 908 900 000 1 

Reservation I 567 693 000 

1 Prop. 1980/81: l<JO hil. 15 p. 13 3. 1980/81: 145 och 1980/81: 150 bil..~. 

Frän anslaget bekostas utgifterna for programmet Syssclsiittningsska

pande åtgiirdcr. Indelningen i delprogram framgår av följande samman

ställning som också visar regeringens förslag till medelsberäkning enligt 

budgetpropositionen !punkt B 3 s. 74-90). 

19i9/80 1980/81 1981/82 
Utgift Anslag Hn;iknad ändring 

AMS 

Beredskapsarbeten 3 I :10 583 000 2 050 000 000 - 5000000 
Industribeställningar H7 704000 10000000 -'-10000000 
Detaljplaneringsbidrag 45 783 000 40000000 + IOOOOOOO 
Fiirvultningskostnader :~6 371 000 2.'i 000000 + 2920000 

3 2!10 .WI 000 2125000000 +17920000 

fiiredraganden 

+ 70 000 000 I 

·- 4000000 
+ 2900000 

+68900000 

1 I propositionerna 145 och 150 bil. 3 föreslås posten bli uppräknad med yllerligare 75 resp. 540 milj. kr. eller 
med sammanlagt 685 milj. kr. 

~ I proposition 150 bil. 3 föreslås poster,. bli uppräknad med 100 milj. kr. 
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Utskottet tar först upp två förslag i proposition 126 till nya åtgärder som 

föreslås bli bekostade från det förevarande anslaget. 

Omställningsbidrag 

I proposition 126 (s. 106-112) behandlas arbetsmarknadspolitikens upp

gifter vid lokala sysselsättningskriser. Arbetsmarknadsministern anser 

bl. a. att den samhällsekonomiska utvecklingen minskat det finansiella 

utrymmet för åtgärder av den typ som sattes in under den förra lågkon

junkturen. Med ledning av de tidigare erfarenheterna. fortsätter han. bör 

man nu dra upp riktlinjer som är generellt tillämpbara vid lokala sysselsätt

ningskriser. Förslag till näringspolitiskt motiverade insatser i sådana sam

manhang har presenterats i proposition 1980/81: 130 om industripolitikens 

inriktning. 

Arbetsmarknadspolitikens uppgift vid lokala sysselsättningskriser är en

ligt arbetsmarknadsministern främst att förbereda de berörda arbetstagar

na för övergången till annan verksamhet och i övrigt främja denna över

gång. Rådrum kan behöva skapas för arbetsförmedlingen. Däremot är det 

inte en arbetsmarknadspolitisk uppgift att upprätthålla verksamheten i 

företag som inte är kommersiellt bärkraftiga. 

Det är inte heller den enskildes situation som i första hand motiverar 

särskilda insatser vid lokala sysselsättningskriser. Det vore orimligt. säger 

arbetsmarknadsministern, om samhället skulle garantera avsevärt mer 

långtgående insatser för att skydda sysselsättningen för anställda i stora 

företag än i små företag. Anledningen till att särskilda insatser måste göras 

vid lokala sysselsättningskriser är att arbetsförmedlingen inte är dimensio

nerad för att effektivt klara den toppbelastning som blir följden av en snabb 

avveckling av ett för orten dominerande företag. 

Det är från dessa utgångspunkter arbetsmarknadsministern lägger fram 

förslag till mnstiil/11i11gsbidrag l'id lokala sy.Helsiitt11i11gskriser. Enligt för

slaget skall bidraget kunna utgå vid sådana driftsinskränkningar som på ett 

avgörande sätt påverkar den lokala arbetsmarknaden och där sysselsätt

ningsproblemen inte kan lösas med normala arbetsmarknadspolitiska åt

gärder och tillgängliga lokala arbetsförmedlingsresurser. Bidraget skall 

utgå när den aktuella driftsinskränkningen berör fler än 300 personer och 

där antalet berörda samtidigt utgör minst 20% av företagets hela personal

styrka. I de fall driftsinskränkningen gäller företag som har en helt domine

rande ställning på en mindre ort skall bidrag kunna beviljas om fler än 100 

personer berörs. Beslut om bidrag skall fattas av AMS. I de fall den 

aktuella driftsinskränkningen avser färre än 300 personer fattar regeringen 

besluten. 

Omställningsbidraget skall utgå i relation till lönekostnaderna för den 

övertaliga arbetsstyrka som berörs av driftsinskränkningen under en peri

od som förlänger den lagstadgade uppsägningstiden. 
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Bidraget föreslås bli konstruerat så att det kompenserar 75 <)(;. av löne

kostnaderna inkl. sociala avgifter under sex månader som förläggs till den 
första delen av den på detta sätt förlängCla uppsägningstiden. Bidraget 

förutsätter alltså att den berörda personalen sagts upp. För att främja 
rörligheten föreslås dessutom att personer i den särskilda arbetsstyrkan 

som under bidragsperioden erhålkr fast anställning hos annan arbetsgivare 

skall få behålla 50 % av lönen från den ursp~ungliga anställningen under 

hela bidragsperioden. Det avvecklande företaget får för egen del behålla 
resterande del av bidraget (25 C)(; av ,lönesumman) bidragsperioden ut. 

Omställningsbidraget avses bli prövat i första hand under budgetåren 

1981/82 och 1982/83. Därefter bör finnas tillräckligt underlag för att ta 

ställning till behovet av eventuella förändringar. 

Den nya stödformen är snävare utformad än det tidigare sysselsättnings

bidraget till företag med dominerande ställning på orten. Det betonas 

särskilt i propositionen att omställ ningsbidraget inte är av set\ a\t u\nyttjas 

för rekonstruktioner eller insatser av industripolitisk karaktär. Syftet är att 

skapa rådrum för arbetsförmedlin~:en att finna nya anställningar åt arbets

tagarna när behovet av den permanenta personalreduktionen är klart fast

ställt. Aktiva insatser från arbetsförmedlingen kommer i de sammanhang

en att vara av stor betydelse, och det bör kunna begäras att företaget 

medverkar i sådana insatser. Som förutskickats i det tidigare avgivna 

betänkandet AU 1980/81: 17 om sysselsättningsfrågorna vid varven kan 

utskottet för sin del ansluta sig till att man prövar den föreslagna stödfor
men efter de i propositionen uppdragna riktlinjerna. I det sammanhanget 

vill utskottet erinra om att utskott•!t uttalat sig för att det vid varven bör 
finnas möjlighet att dispensera från villkoret om uppsägning för att bidrag 
skall utgå. I de i propositionen uppdragna riktlinjerna ingår att beslut om 
beviljande av stöd skall fattas av AMS. Utskottet vill med anledning härav 
tillägga att det i inledningsskedet k<:n tänkas uppkomma frågor om tillämp

ningen mm kräver en prövning av regeringen från fall till fall. 

I propositionen föreslås att omställningsbidraget bekostas av medel från 

det förevarande anslaget. De utgiftt:r bidraget medför motsvaras av mins

kade utgifter för andra insatser. inte minst sådana som bekostas av detta 
anslag. Någon uppräkning av medlen föreslås där(ör inte. Utskottet godtar 

vad som nu anförts i propositionen om firiansieringen av omställningsbi

dragct. 

Tillfällig rekryteringsstimulans inom tilh·erkningsindustrin 

Vid tillfälliga nedgångar i företagens produktion kan stöd till utbildnings

insatser sättas in för att motverka permitteringar och upps~igningar. I det 

närmast föregående avsnittet har redogjorts för det nya omställningsbidra
get och dess funktion vid avveckling av företag. Sådana insatser behöver 

emellertid kompletteras av mer offensiva åtgärder som stimulerar till nyre-
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· krytering även i en konjunkturdämpning. En sådan åtgiird var det under år 

1978 införda nyrekryteringsbidraget. Det fick dock en konstruktion som i 

olika avseenden medförde problem. 

Arbetsmarknadsministern anser det vara särskilt angeliiget att stimulera 

en rekrytering till industrisektorn. Han räknar dock inte med någon upp

gång i industrikonjunkturen förrän tidigast under andra halvåret 1982. Mot 

den bakgrunden och med beaktande av erfarenheterna av det tidigare 

nyrekryteringsbidraget föreslår han en ny åtgärd för att påverka expansiva 

företag inom tillverkningsindustrin att redan nu inleda nyrekryteringar. 

Åtgärden benämns tillfällig rekryteringsstimulans till företag inom tillverk

ningsindustrin och behandlas i ett särskilt avsnitt i proposition 126 (s. 112-

117). 

Vid konstruktionen av rekryteringsstimulansen har arbetsmarknadsmi

nistern tagit hänsyn till följande faktorer. Stimulansen bör ge utrymme för 

ner nyanställningar än den aktuella ordersituationen medger. Den skall 

självfallet upphöra i god tid innan den allmiinna efterfriigan på arbetskraft 

vänder uppåt, och den bör beräknas med hänsyn till förändringarna under 

ett helt år så att stödet inte omfattar siisongmässiga variationer i sysselsätt

ningen inom företagen. 

Från dessa utgångspunkter föreslår arbetsmarknadsministern att rekry

teringsstimulansen beräknas på den nettoökning av antalet anställda som 

sker mellan den I april 1981 och den 31 mars 1982. Det antal anställda den 

I april 1981 som skall vara utgångspunkt för beräkningen får dock inte vara 

lägre än det var den I februari 1981 då regeringen aviserade sin avsikt att 

införa en rekryteringsstimulans till företag inom tillverkningsindustrin. 

När det gäller rekryteringsstimulansens storlek finner arbetsmarknads

ministern det lämpligt att utgå från arbetsgivarnas sociala avgifter för de 

anställda. Av praktiska skäl anser han det inte möjligt att införa en befriel

se från avgifterna för de nyanställda. I stället föreslår han en schablonmiis

sig beräknad ersättning motsvarande den ökning av arbetsgivaravgifterna 

som företagen får på grund av nyanställningarna under stödperioden. 

Med antagande av en _genomsnittlig industriarbetarlön av 70000 kr. per 

år och att arbetsgivaravgifterna uppgår till 33 '7·~, föreslår arbetsmarknads

ministern att rekryteringsstimulansen beräknas utifrån ett belopp av 23 000 

kr. Vid fastställandet av det stöd som skall betalas till företagen skall detta 

tal multipliceras med den genomsnittliga ökningen av antalet fast anställda. 

omräknat i heltidssysselsatta, under perioden. Den genomsnittliga ökning

en beräknas som ett genomsnitt av antalet anställda den I juli och I 

oktober 1981. den I januari och I april 1982 jämfört med situationen den I 

· april 1981. 

Den angivna beräkningsmetoden illustreras av följande exempel där det 

antas att ett företag den 1 april toch den I februari) 1981 har ett antal 

anställda som motsvarar 100 heltidssysselsatta. 
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1981 198~ 

I april I juli I okt. I jan. I april 

Antal anställda 100 93 IOO 10.'i 110 

. . . . 93+ 100+ 105+ 110 
Det genomsnittliga antalet anstallda bl1r = 102. 

4 

Företaget blir sålunda berättigat till ett bidrag med 2 x 23 000 eller 46 000 kr. 

Ett maximalt utnyttjande av bidraget förutsätter att företagen nyrekryterar 

redan före den I juli i år. Ju längre företagen dröjer med rekryteringarna, 

desto lägre bli bidragssumman. 

Arbetsmarknadsministern bedömer att nettoökningen av personalen 

inom industriföretagen inte kommer att överstiga 10000 personer under 

stödperioden. Han räknar vidare med att nyrekryteringarna mestadels 

kommer att ske under den senare delen av perioden. Med ledning härav 

beräknar arbetsmarknadsminister;1 kostnaderna för rekryteringsstimulan

sen till högst 75 milj. kr. Kostmiden bör täckas av anslaget Sysselsätt

ningsskapande ätgärder. som bör räknas upp med motsvarande belopp. 

Vpk ser den föreslagna rckryteringsstimulanscn som en ren subvention 

till företagen och yrkar i motion 2 i. 12 att förslaget skall avslås. 

Utskottet anser för sin del att det kan vara väl värt att göra ett nytt 

försök att stimulera till nyrekryteringar inom industriföretagen. Det är, 

som framgår av det tidigare anförda. fråga om en temporär insats som skall 

göras under en tid då man allmänt räknar med att efteri"rågan på arbetskraft 

kommer att gå ned. Utskottet tillstyrker alltså citt mcin gör en sådan insats 

och avstyrker följaktligen vpk-yrkandet. Utskottet har inte heller funnit 

anledning till invändningar mot konstruktionen av bidraget eller sättet att 

finansiera det. En anslagsuppräkning bör alltså göras med 75 milj. kr. 

Äldrestödet inom tekoindustrin 

De stödinsalscr som görs för tekoindustrin i landet motiveras från för

sörjningsberedskaps-, industri- och arbetsmarknadspolitiska synpunkter. 

Det stöd som lämnas tekoindustrin finansieras sftlcdes av anslag på han

dels-, arbetsmarknads- och industridepartementens huvudtitlar. 

Inriktningen av tekopolitiken ha i hög grad uppmärksammats av stats

makterna under de senaste åren. Tidigare denna vår har riksdagen med 

anledning av näringsutskottets betänkande NU 1980/81: 47 på nytt tagit 

ställning till de mål som bör stälJm, upp för tekopolitiken och en rad andra 

för branschen väsentliga frågor. 

På våren 1977 infördes ett tillfä.lligt syssclsättningsbidrag för äldre ar-
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betskraft inom tekoindustrin. allmänt kallat äldrestödet. Det var från bör

jan meningen att stödet skulle utgå endast under år 1977. men det har 

successivt fått en förllingd giltighetstid. Stödet har successivt också ökat i 

omfattning. Bidragskostnadcrna utgjorde budgetåret 1977/78 171 milj. kr .. 

1978/79 '257 milj. kr. och 1979180 320 milj. kr. Detta arbetsmnrknadspoli

tiskt motiverade stöd utgör därmed en högst betydande del av statens 

samlade insatser till stöd för tekoindustrin. 

Riksdagens tidigare i vår fattade beslut om insatserna pii tekopolitikens 

område omfattar inte äldrestödet. Det var dock i det sammanhanget klar

gjort att arbetsmarknadsministern i årets budgetproposition föreslagit vis

sa ändringar i reglerna for detta stöd. Utskottet övergår nu till att presente

ra dessa ändringsförslag. som redovisas i budgetpropositionens avsnitt om 

beredskapsarbeten (s. 83-88). 

Äldrestödet utgår f. n. med '25 kr. per timme för anstiillda som har fyllt 50 

år och är sysselsatta med tillverkningsarbete. Bidragssumman får dock 

inte överstiga 15 % av företagets totala lönekostnader. Ett företag fär inte 

uppbära stödet samtidigt som det minskar sin personal. Varslas det om 

driftinskränkning upphör stödet att utgå till dess personalminskningen är 

genomförd. Från detta sysselsättningsvillkor kan dock ges dispens i vissa 

fall. 

Budgetpropositionens förslag innebär att timbeloppet höjs från '25 till '28 

kr. Samtidigt föreslås vissa begränsningar i bidragsrcglerna i förhållande 

till nuläget. Timhidraget skall räknas på normal veckoarhetstid och endast 

utgå för anställda upp till 65 års ålder. Syftet anges vara att hindra alt 

företagen överutnyttjar äldre arbetskraft för att få högre bidrag. 

Som nyss nämnts får hidragssumman f. n. inte överstiga 15 % av företa

gets totala lönekostnader. Detta heräkningssätt siigs ha kommit att gynna 

företag som vid sidan av produktionen har en stor egen import verksamhet. 

För att motverka denna effekt förordas i budgetpropositionen att gränsen 

för bidragssumman i fortsättningen sätts vid 15 % av lönekostnaderna för 

anställda i företagens produktionsarbete. 

Om dispens lämnas för sysselsättningsvillkoret. dvs. bidraget får fortsät

ta att utgå trots att företaget varslat om driftinskränkning. sänks bidragsta

ket från 15 till 10 '.k· av lönekostnaderna. Det kan dock efter särskild 

prövning medges att bidragstaket förblir 15 % . Denna undantagsregel före

slås nu bli slopad. 

Äldrestödets utformning behandlas även i motion 1496 av Anna-Greta 

Leijon m. n. (S). De ovan redovisade ändringsförslagen möter ingen in

vändning i denna motion. Utskottet kan ansluta sig till dem. Syftet är att 

komma till rätta med vissa effekter som lett till att den konkurrensneutra

litet som från början åsyftades i viss mån har urholkats. Dessutom avser de 

nya reglerna att ge en jämnare spridning av bidragsgivningen företagen 

emellan. Däremot är inte avsikten att beskära det totala stödets omfatt

ning. Detta avses utgöra i runt tal 320 milj. kr. liksom under budgetåret 
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1979/80. Utskottet utesluter emellertid inte att Je nya reglerna kanjiimkas i 

något avseende sedan man överblickat effekterna. Regeringen bör därför 

vara oförhindrad att göra de justeringar som kan visa sig erforderliga för att 

säkerstiilla all äldrestödet till tekoindustrin under niista budgetår far den 

totala omfattning som nu har angivits. 

De f(tckliga organisationerna.i· ii~flytande på iildrestödets tillämpning är 

betydande. För att stödet skall beviljas ett företag kriivs att organisationer

na samtycker. Deras samtycke förutsiitts också l'ör att dispens skall kunna 

lämnas från varselvillkoret. 

De fackliga organisationerna sägs i budgetpropositionen ha utövat sitt 

avgörande inflytande på en ansvarsfullt sätt. Det har emellertid inträffat 

fall diir organisationerna har haf.: skilda uppfattningar. Arhetsmarknads

verket. som skall handlägga hidragsärendena. har i sädana fall ansett sig 

förhindrat att gfl in i en sakprö·vning och har överlämnat tin:ndena till 

regeringens avgörande. Denna Oi:dning anses otillfredsställande. Arbets

marknads verket mi'tste kunna utöva sitt myndighctsansvar efter prlivni.ng i 

sakfrågan. Arbetstagarorganisationernas inflytande bör i detta liksom i 

andra sammanhang kunna tillgodoses genom att de får tillfälle att yttra sig 

över företagens ansökningar. 

Detta är den punkt i budgetpropositionens förslag till regcländringar som 

motionen 1496 av Anna-Greta Lcijon m. fl. (s) gäller. Motioniirerna anser 

all förslaget innebär en omotiverad försvagning av de fackliga organisatio

nernas inflytande. De påpekar all oenighet de fackliga organisationerna 

sinsemellan när det gäller stödän:ndcna har förekommit i endast enstaka 

fall. Skulle organisationerna vid något kommande till!'älle ha skilda upp

fattningar hör arbetsmarknadsmyndigheterna själva kunna fatta det slut

liga beslutet. I övrigt bör enligt motionen nuvarande regler bibehållas. 

Regeringen har i proposition 126 lagt fram förslag till riktlinjer for fack

ligt inflytande på frågor om statligt stöd. Såsom redovisas i e\l senare 

avsnitt biträder utskottet dessa riktlinjer. De innebär att arbetstagarorgani

sationerna skall beredas tillfälle att y\lra sig i sjiilva sakfrågan. varefter 

myndigheten fattar beslutet. Generella regler härom föresltts bli upptagna i 

en särskild författning. Som en konsekvens hiirav kan den nuvarande 

föreskriften om de fackliga organirntionernas medverkan vid beviljande av 

äldrestöd utgå ur bestämmelserna for äldrestödet. Om föreskriften om det 

fackliga inflytandet vid beviljande av dispens från sysselsätlningsvillkoret 

skall överföras till den nya författningen eller kvarstå i rcgleringsbrevens 

bidragsbestämmelser torde få prövas av regeringen. Oavsell vilken form 

som väljs bör föreskriftens saklige. innebörd vara att arbetstagarorganisa

tionernas inflytande i dispensfallen utövas genom att de bereds tillfälle att 

avge yttrande. Med det anförda avstyrker utskottet motion 1496 i den 

aktuella delen. 

I budgetpropositionen tas slutligen upp frågan om en .fi'amtida Cl\'l'l'Ck

ling m· äldrestödet. Detta har med åren blivit ett med arbetsmarknads- m.:h 
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regionalpolitiska skäl motiverat driftstöd. Arbetsmarknadsministern 

återger i sammanhanget uttalanden som handelsministern gjort i årets 

budgetproposition. Dessa går ut på att man hör efterstriiva att flytta tyngd

punkten i insatserna för tekoindustrin mot sådana effektivitetsfrämjande 

och marknadsstödjande åtgärder som på sikt kan göra branschen mer 

konkurrenskraftig. Arbetsmarknadsministern framhåller för sin del att en 

framtida avveckling av äldrestödet måste ske med hiinsyn till bl. a. det 

allmänna sysselsättningsläget. Stödet måste också trappas ned successivt. 

Konjunkturen under tiden 1982/83- 1983/84 kan inte nu närmare bedömas. 

Som ett riktmärke för företagens egen planering bör dock anges att av

vecklingen inleds budgetåret 1982/83 genom att bidragstaket sänks från 

högst 15 till högst 12 'Jf och 1983/84 till högst 9 l/i av de totala lönekostna

derna för anställda i produktionsverksamhet. 

I motion 1496 av Anna-Greta Lcijon m.11. (s) framhålls att avtrappning

en av äldrestödet måste balanseras av en verklig satsning på offensiva 

åtgärder. Det är också viktigt att förändringarna inte blir för häftiga för 

företagen inom branschen. I det fortsatta planeringsarbetet för branschen 

bör utarbetas förslag till stödformer som kan avlösa äldrestödet. Ansvaret 

för planeringen av denna förändring av iildrestödct bör vila pf1 tekodelega

tionen. 

Utskottet vill liksom arbehmarknadsministern framhålla att en framtida 

avveckling av äldrestödet måste ske med hänsyn till då rådande sysselsätt

ningsläge och att avvecklingen miistc ske successivt. Utskottet utgår från 

att tekodelegationen kommer att kopplas in i det sammanhanget. Vilka 

insatser som hör göras som ersiittning för äldrestödet liksom omfattningen 

av dem är emellertid beroende av den produktionsnivå inom tekobran

schen som anses önskvärd. Detta är frågor som bör prövas i försöi:inings

beredskaps- och industripolitiska sammanhang. Som inledningsvis nämnts 

har m{1lcn för tekopolitiken - diiribland produktionsnivån - prövats av 

riksdagen tidigare i vår. Med dessa ullalanden har utskottet i sak tillgodo

sett motion 1496 i den nu aktuella frilgan. Med hänvisning härtill bör 

motionen i denna del inte föranleda nägon åtgärd. 

Beredskapsarbeten 

Antalet personer i beredskapsarbeten riiknat som genomsnitt per mänad 

var under budgetåret 1978/79 52 000. Gcnomsnittstalct sjönk under budget

året 1979/80 till 34000. Minskningen fortsatte under andra halvåret 1980. 

Sista kvartalet var antalet 19 000 eller nt1got mindre tin hiilften av antalet 

för samma kvartal 1979. Med stöd av sin finansfullmakt anvisade regering

en vid årsskiftet en förstärkning av medlen for beredskapsarbeten med 350 

milj. kr. Sysselsättningen i beredskapsarbetena har därigenom ökat och 

uppgick under första kvartalet 1981 till 26000. Hiilften av de sysselsatta 

var ungdomar under 25 år. Fortfarande iir dock insatserna av beredskaps-
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arbeten betydligt lägre än motsvarande tid förra året då antalet var 40000. 

Under den allmänna motionstidcn viiektes sex motioner om beredskaps

arbetenas inriktning. I en av dem. 1814 av Börje Hörnlund (el. yrkas en 

iikad andel ll\' medlen ji'ir hereliskapsarhctcnfiir produktirn i111·esteri11gar i 
form av vägarbeten. iordning~;tällande av industrimark. uppförande av 

industrihus. skogsvård m. m. Motionärens syfte är att man härigenom skall 

förbiittra infrastrukturen och dErmed förutsiittningarna för näringslivet i de 

regionalpolitiskt prioriterade områdena. Motionären beklagar att andelen 

investeringsarbcten av det slag han önskar har minskat och att andelen 

primär- och landstingskommunala arbeten ökat. De senare arbetena sägs 

steg för steg ha utvecklats till en inskolning till anställning i offentlig 

verksamhet. Även av den anledningen är det angeliiget att beredskapsarbe

ten i ökad utsträckning utnyttjas till infrastrukturella förbättringar. 

Det är riktigt, som motionären konstaterar, att andelen investcringsarbe

ten minskat samtidigt som arbetena inom tjänste- och viirdscktorerna har 

ökat. Av en sammanställning på s. 75 i budgetpropositionen framgår att 

andelen sysselsättningsdagar i arbeten av den typ motionären förespråkar 

- vägar. vatten och avlopp, husbyggnad samt skogsvård - budgetåret 

1975/76 uppgick till 39 % mot 17 % budgetåret 1979/80. Samtidigt steg 

andelen sysselsättningsdagar inom tjänste- och vårdsektorerna från 25 till 

49 %. Andelen var budgetåret 1978/79 ännu högre eller 54 % . 

Beredskapsarbetena var und~r 1950- och 1960-talen i huvudsak ett sätt 

att ge sysselsättning åt medelålders och äldre arbetslösa män. Beredskaps

arbeten inom vård- och tjänsrcsektorerna förekom knappast. I de fall 

arbetslösa bereddes sysselsättning inom dessa sektorer skedde det i form 

av arkivarbete (numera anställning med lönebidrag). Det är under 1970-

talet som beredskapsarbetena på tjänste- och vårdområdcna har vuxit 

fram. och det har att göra med det ökade behovet men också de större 

ambitionerna att skapa syssclsiittning åt kvinnor och ungdomar. Det bkv 

inte längre möjligt att låta anläggningsarbcten vara en dominerande del av 

beredskapsarbetena. Som redan påpekats iir hiill'ten av dem som under 

vintermånaderna i år sysselsatt~; i beredskapsarbete ungdomar under 25 år. 
Under 1970-talcts sista år var andelen tidvis över 70 l/l. Andelen kvinnor 

är något lägre men ändå betydande. Som en typisk siffra kan anges 40 l/c. 
Den helt dominerande delen av kvinnorna är under 25 år. 

Beredskapsarbetenas allmän;1a inriktning påverkas emellertid inte en

bart av behovet att sysselsätta kvinnor och ungdomar. varav en stor del 

utan arbetslivserfarenhet. Arbc:tsmarknadsverket måste vid fördelningen 

av de anvisade medlen på olika typer av arbeten självfallet även ta hiinsyn 

till statsmakternas upprepade g:inger framställda önskemål om arbeten till 

lägre dagsverkskostnader. Det kan påpekas att AMS dagsvcrkskostnad för 

beredskapsarbeten på vägar budgetåret 1979i80 uppgick till I 095 kr. mot 

277 kr. för arbeten inom kategorierna tjänster och vård. 

Det primära syftet med beredskapsarbetena är att ge sysselsättning åt 
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arbetslösa. Arbetenas inriktning måste sålunda anpassas till de arbetslösas 

förutsättningar. Inriktningen påve.rkas emellertid också i viss mån av kon

junkturläget. r tider av konjunkturdämpning kan det vara en fördel att ge 

andelen tyngre anläggningsarbeten ett ökat utrymme. dels för att motverka 

en ökad arbetslöshet bland byggnads- och anläggningsarbetare. dels för att 

arbeten av det slaget som spridningseffekt bidrar till syssels~ittningen på 

andra områden, t. ex. byggnadsmateriel- och transportsektorerna. Sådana 

arbeten kan också medföra en förbättrad infrastruktur. Regeringen har 

nyligen tillkännagivit att statliga investeringsarbeten för 390 miij. kr. skall 

tidigareläggas (hus-. bro- och vägbyggnadsarbeten m. m. ). I komplette

ringspropositionen sägs dessutom att det med hänsyn till svårigheterna på 

byggarbetsmarknaden finns anledning att öka beredskapsarbetena inom 

byggnads- och anläggningssektorerna. Socialdemokraterna begär i motion 

2191 ytterligare satsningar. Dessa frågor har utskottet behandlat tidigare i 

betänkandet. Med det anförda har utskottet besvarat motion 1814, som 

inte bör föranleda någon åtgärd. 

De synpunkter utskottet anfört med anledning av motion 1814 har i stort 

tillämpning på övriga motioner om beredskapsarbetenas inriktning. 

John Johnsson m. fl. Is) vill i motion 1058 genom beredskapsarbeten få 
till stånd ett ökat väRhYRgande i Skåne för att förbättra vägstandarden och 

öka sysselsättningen bland anläggningsarbetarna. 

Det bör som hittills få ankomma på arbetsmarknadsverket at~ fördela 

medel och avgöra projektval inom beredskapsarbetena med hänsyn t.ill 

arbetslöshetens omfattning och struktur i de olika delarna av landet. Ut

skottet kan således inte biträda motionen. 

Med hänvisning till vad som sagts om arbetsmarknadsverkets fördelning 

av de medel till beredskapsarbeten som anvisas av statsmakterna av-. 

styrker utskottet även yrkandet i motion 277 av Paul Jansson m. fl. (s) om . 

en iikad medelsramji)r beredskapsarbeten i Skaraborgs /iin. 

Siktrc~ining på vägar föreslås i motion 813 av Karl-Erik Eriksson lfp I bli 

utförd som beredskapsarbete med hänsyn till behovet att förebygga vilt

olyckor på vägarna. Denna typ av arbeten har använts som beredskapsar

bete för ungdomar under det senast förflutna året. Utskottet konstaterar 

att siktröjningsarbetena redan ingår bland beredskapsarbetsobjekten och 

föreslifr därmed att motionen liimnas utan åtgärd. 

Sture Thun (s) och Åke Polstam (c) föreslår i motionerna 1437 resp. 1825 

att ett nytt polishus i Mjölby uppförs som beredskapsarbete med hänsyn_till 

att arbetsförhållandena för polisen är synnerligen otillfredsställande i nu

varande lokaler. 

På listan över de statliga investeringsobjekt som enligt regeringens be

slut skall tidigareläggas har upptagits nya polishus i Arvidsjaur och Sandvi

ken. I det sammanhanget har prövats om man på listan. borde ta upp även 

polishuset i Mjölby. Så har emellertid inte blivit fallet. Utskottet vill inte 

föreslå riksdagen att frångå regeringens prioritering. Med hänvisning h~ir-
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till och till de allmänna synpunkter utskottet anfört vid behandlingen i det 

föregående av motion 1814 avstyrker utskottet motionerna 1437 och 1825. 

I motion 1820 förordar Kerstin Nilsson (s) och Arne Nygrcn (sl markm·

mttning m· jordhruksmark i 'v'iisterhotten och Norrbotten som bered-· 

skapsarbeten. 

Regeringen har den 3 november 1980 uppdragit åt lantbruksstyrelsen att 

i samråd med AMS och berörda kommuner utreda frågan om torrläggning 

av jordbruksmark i Norrbotten. Eftersom regeringen sålunda redan har 

uppmärksammat de problem m~d bristande dränering av jordbruksmark 

som motionärerna aktualiserat iir något initiativ från riksdagens sida inte 

behövligt med anledning av motionen, som för den skull inte bör föranleda 

någon åtgärd. 

Regeringen medgav på hösten 1980 all erforderliga reparations-· och 

underhållsarbeten .ti'ir .flottleden i Pi te iilv fick utföras som beredskapsar

beten inför "kommande flottningssäsong". Filip Johansson (c) och Arne 

Lindberg (c) vill i motion 481 att riksdagen skall uttala att arbetsmarknads

politiska medel skall ti!lskjutas även efter år 1982 för att flottningen i älven 

skall kunna fortsätta. 

Kommunikationsministern har i årets budgetproposition (bilaga 9 s. 

108-116) berett riksdagen tillfälle att yttra sig över vad han anfört om 

flottning i de kvarvarande flottlederna. Vad han anfört och i ämnet väckta 

motioner behandlades av trafikutskottet i betänkande TU 1980/81: 22. Vid 

den följande behandlingen i kammaren bifölls en till betänkandet fogad 

sm:ialdemokratisk reservation i •1ad avser frågan om en fortsatt utrcdnin'g 

om flottningen i Pite älv och åtgärder för att hindra att flottningen i älven 

ltiggs ned medan utrcdningsarbetet pågår. 

Det ovannämnda regeringsmcJgivandet att utföra reparations- och un

derhållsarbeten för llottledcn i Pite älv får ses som en temporär åtgärd i 

avvaktan på riksdagens ställningstagande i år i flottlcdsfrågorna. Som en 

konsekvens av det beslut riksdagen fattat bör medgiv<!ndet förnyas tills 

riksdagen beretts tillfälle att på nytt ta ställning till frågan om flottningen i 

älven. Regeringen bör underrättas om vad utskottet anfört i anslutning till 

motion 481. 

Utskottet övergår härefter till frågan om anvisande av medel till bered

skapsarbeten för nästa budgetår. I sak har utskottet red<!f! tagit ställning till 

volymen beredskapsarbeten och föreslagit en medelsanvisning om 2 340 

milj. kr. Utskottet hänvisar till det tidigare avsnittet Arbetsmarknadspoliti

kens volym budgetåret 1981/82, I det avsnittet har utskottet i sak avstyrkt 

yrkandet i den socialdemokratiska partimotionen 2191 om att ytterligare 

1500 milj. kr skall anslås till beredskapsarbetena. Vidare bör medel beräk

nas för den tillfälliga rekrytering~;stimulansen inom tillverkningsiwfostrin 

175 milj. kr.l och för äldrestödet inom tekoindustrin (320 milj. kr). Vidare 

skall inom programmet - utan uppräkning av medlen för nästa budgetilr -



AU 1980/81: 21 97 

rymmas det nya rekryteringsstödet för långtidsarbetslösa ungdomar. För 

delprogrammet beredskapsarbeten bör alltså beräknas sammmanlagt 

(2340+75+320) 2735 milj. kr. 

Av medlen för beredskapsarbeten bör enligt budgetpropositionen vägar

beten få bedrivas för högst 300 milj. kr. Sven Henricsson m. fl. (vpkJ yrkar 

i motionerna 1097 och 1426 att 193.9 milj. kr. av medlen för beredskapsar

beten skall överföras till de ordinarie vägbyggnadsanslagen och att ansla

get sysselsättningsskapande åtgärder skall reduceras med motsvarande 

belopp. 

Liknande yrkanden om överföring av medel för beredskapsarbeten till 

de ordinarie vägbyggnadsanslagen prövades i förra årets arbetsmarknads

betänkande <AU 1979/80:21 s. 41-42). Utskottet framhöll bl.a. att den 

nuvarande ordningen där en viss andel av det totala vägbyggandet utförs 

som beredskapsarbeten gynnar de sysselsättningssvaga regionerna. Bered

skapsarbetena har därför haft stor betydelse för att förbättra vägstandar

den i skogslänen. En neddragning av anslaget kan sålunda antas gå ut över 

Norrlandslänen. Utskottet vill lika litet som i fjol medverka till en sådan 

utveckling och avstyrker de båda motionerna. 

Industribeställningar 

Medlen för delprogrammet får användas av AMS för att lägga ut beställ

ningar av förnödenheter som behövs i statlig verksamhet. Sådana beställ

ningar får läggas ut hos industriföretag som har varslat om nedläggning 

eller en större driftinskränkning. En ytterligare förutsättning är att rådrum 

behövs för att omplacera personalen. 

Den i budgetpropositionen föreslagna medclsanvisningen. 10 milj. kr.. 

föreslås i proposition 150 bli utökad med 100 milj. kr. Med påpekande att 

utgifterna för industribeställningarna under budgetåret 1979/80 uppgick till 

87.7 milj. kr. instämmer utskottet i att medelsbehovct för nästa budgetår 

hör beräknas till sammanlagt 110 milj. kr. 

Detaljplaneringsbidrag 

Bidragen inom detta delprogram utgår främst till projektering av kom

munala byggnads- och anläggningsarbeten som kan utföras för att motver

ka arbetslöshet. Möjlighet att ge bidrag till projektering av arbeten inom 

bostadssektorn har slopats fr. o. m. den I januari i år. Med hänsyn härtill 

beräknas i budgetpropositionen att anslagsposten som innevarande bud

getår upptagits med 40 milj. kr. nästa budgetår kan minskas till 36 milj. kr. 

Utskottet godtar beräkningen. 

7 Rikl'dagen 1980/81. 18 sam!. 1Vr 21 
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Det totala medelsbehovet m. m. 

Utskottet har i den föregående framställningen tillstyrkt att för bered

skapsarbeten m. m. beräknas 2 735 milj. kr., för industribeställningar I IO 

milj. kr. och för detaljplaneringsbidrag 36 milj. kr. Förvaltningskostna

derna under anslaget hör i enlighet med . budgetpropositionens förslag 

beräknas till 27 ,9 milj. kr. Vidare har utskottet avstyrkt dels yrkandet i den 

socialdemokratiska partimotionen 2191 om att I 500 milj. kr. skall anvisas 

utöver vad regeringen föreslagit, dels motionerna 1097 och 1426 av Sven 

Henricsson m. fl. (vpkl om att anslaget skall reduceras med 193,9 milj. kr. 

Anslaget bör mot bakgrund av det anförda för nästa budgetår föras upp. 

med (2 735+ 110+ 36+ 27 ,9) 2 908, 9 milj. kr. 

Liksom tidigare är bör regeringen bemyndigas att medge AMS att på 

vissa villkor få avskriva lån som beviljats enskilda personer i den arbets

marknadspolitiska stödverksamheten (näringshjälp, lån till flyktingar 

m.m.). 

Ungdomar 

Bakgrund 

Antalet ungdomar 16-24 år i arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa) 

uppgick vid 1970-talets början till 700000. En successiv nedgång skedde 

under decenniets första år till 660000. Sedan år 1974 har antalet åter börjat 

stiga och var år 1979 på nytt 700000. År 1980 registrerades en ökning med 

10000, och som en följd av den s. k. ungdomspuckeln väntas en fortsatt 

ökning med 10000 ungdomar per år fram till år 1985 då antalet ungdomar i 

arbetskraften beräknas uppgå till 770 000. 

Arbetslösheten är avsevärt högre bland ungdomarna än bland vuxna. 

Särskilt gäller det om äldrarna 16-19 år. Detta h<ir belysts i diagram 8 och i 

den därtill anslutande texten på s. 22. Diagrammet går fram till år 1979. 

Under år 1980 sjönk arbetslösheten något bland pojkar 16- 19 är medan 

den steg bland flickor 16-19 år. Utvecklingen under första kvartalet 1981 

var likartad med en fortsatt svag förbättring för pojkarna och en fortsatt 

ökning av arbetslösheten bland flickorna. Det kan särsk'ilf påpekas att 

arbetslösheten bland tonårsflickorna under hela 1970-talct aldrig varit lägre 

än 7 % bortsett från år 1970. 

Statsmakterna har bekämpat ungdomsarbetslöshcten med både utbild

nings- och arbetsmarknadspoliti ,;ka åtgärder. De utbildningspolitiska åt

gärderna faller inom utbildningsutskottcts.bcredningsområde. I detta sam

manhang skall därför enbart några uppgifter om den omfattning i vilken 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av arbetsmarknadsutbildning 

<AMU) och beredskapsarbeten har tillgripits under senare år. Uppgifterna 

avser första kvartalet resp. år. 
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Beredskapsarb. 
AMU 

1976 

8800 
8500 1 

1978 

27 300 
20000 

1979 

42400 
22100 

1 Andra kvartalet. Uppgifter saknas för första kvartalet. 

Särskilda åtgärder för långtidsarbetslösa ungdomar 

1980 

25 400 
21 ()()() 

1981. 

13000 
13 500 

99 

Riksdagen fattade förra året beslut om nya riktlinjer för arbetsmarknads

myndigheternas och gymnasieskolans insatser (prop. 1979/80: 145. UbU 

34. AU 25 ). Dessa riktlinjer inneba_r att skolan tilldelades ett särskilt upp

följningsansvar för ungdomar i åldern 16-17 år och att arbetsmarknadspo-
· .. · . 

litiska stödåtgärder i form av arbetsmarknadsutbi_ldning och beredskapsåt-

gärder för ungdomar i den åldern som en följd härav skall begränsas. 

Frågan om åtgärder för att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar har 

tidigare behandlats av utskottet med anledning av proposition 1977/78: 145 

(AU 40). Till komplettering härav anmäler arbetsmarknadsministern i pro

position 126 (s. 94) att ungdomar i åldern 18-19 år kommer att få vidgade 

möjligheter att genomgå arbetsmarkna?sutbildning. Regeringen har b~fo

genhet att själv fatta beslut i frågan. 

När det gäller åtgärder för att slussa ut ungdomar i arbetslivet har 

regeringen aviserat en arbetsrättslig proposition om bl. a. vidgade möjlig

heter till provanställning. 

Dessutom presenteras ett förslag till rekryteringsstöd för långtidsarbets

lösa ungdomar i åldern 18-20 år. Bidraget skall kunna lämnas till arbetsgi

varna inom den enskilda sektorn. företrädesvis industrin. och det föreslås 

utgöra 40 0 av lönekostnaderna under tolv månader. De ungdomar som 

skall komma i fråga för ans!iillning med detta rekryteringsstöd skall ha 

varit arbetslösa under c.;n sammanhängande period av minst 5 manader.. 

Det nya rekryteringsstödet föreslås bli bekostat av de medel som anvisas 

för beredskapsarbeten. Arbetsmarkna~lsministcrn ~er stödet som ett alter

nativ till sådana arbeten för ungdomar och anser det därför inte vara 

behövligt med någon anslagsuppriikning. 

Socialdemokraterna anför i motion 2106 att det i propositionen förorda

de rekryteringsstödet bygger på ett förslag från AMS som dock ansett att 

stödet bör utgå med 75 r;;.. av lönekostnaderna och avse ungdomar med en 

arbetslöshetstid av tre månader. Motionärerna föri::slår att propositionens 

förslag ändras så att reglerna för rekryteringsstödet kommer att samman

falla med AMS förslag på dessa två punkter. I den tidigare viickta motio

nen 1433 har socialdemokraterna förordat införande av ett rekryteringsbi

drag till arbetsgivare för att främja ansWllning av ungdomar. 

Även i motion 1428 från den allmänna motionstiden av Gullan Lindberg 

(m) och Göthe Knutson (m) förordas ett rekryteringsstöd som täcker 75 r.;; 

av lönekostnaderna och gäller ungdomar som varit arbetslösa under tre 

månader. Motioniirerna vill att frägan skall utredas. 
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Johan Olsson m. tl. (c) begär i den likaså under allmänna motionstiden 

väckta motionen 1822 att regeringen skall lägga fram ett förslag till nyre

kryteringsstöd för långtidsarbetslösa ~ngdomar. I denna motion preci.seras 

inte stödvillkoren. 

Vid anställning av handikappade kan arbetsgivare beviljas ett lönebidrag 

med 75 % av den totala lönekostnaden. Bidraget fortsätter sedan att utgå 

under tre år med lägre andelar av lönekostnaden. För ungdomar med svåra 

handikapp kan ges ett förhöjt lönebidrag. Det nu aktuella rekryteringsstö

det är avsett för ungdoinar som visserligen har en svagare ställning än 

flertalet andra arbetssökande men inte är handikappade i vedertagen me

ning. Det är enligt arbetsmarknadsministerns uppfattning mindre lämpligt 

att göra rekryteringsstödet lika förmanligt för arbetsgivarna som lönebidra

get för handikappade. Utskottet delar denna uppfattning. I sammanhanget 

bör man också ta hänsyn till den tillfälliga rekryteringsstimulans till indu

striföretag som utskottet med anslutning till regeringens förslag har föror·

dat i det föregående. Denna stimulans är avsedd att utgå generellt och 

kommer alltså att omfatta även ungdomar som anställs med 'hjälp av 

rekryteringsstödet. Om nivån för det senare stödet fastställs till 75 % av 

lönekostnaderna skulle det i kombination med den tillfälliga rekryterings

stimulansen ge en överkompensation för lönekostnaderna för de ungdomar 

som anställs. Det är en konsekve 11s som inte kan godtas. 

Det kan diskuteras om man till rekryteringsstödet skall koppla en arbets

löshetstid av tre eller fem månader för de ungdomar som är aktuella för 

denna åtgärd. Detta är en avvägningsfråga. Utskottet har stannat för att 

biträda regeringens förslag även på denna punkt. Erfarenheterna av till
lämpningen får visa om regeln behöver modifieras. 

Med avstyrkande av de socialdemokratiska motionsförslagen biträder 

utskottet propositionens förslag i motsvarande delar. Ställningstagandet 

innebär vidare att utskottet inte kan ställa sig bakom den sakliga innebör

den av förslaget i motion 1428 som således avstyrks. 

Önskemålet i motion 1822 om förslag från regeringens sida till rckryte

ringsstöd har tillgodosetts genom vad som förordats i propositionen. Mo

tionen kan därför lämnas utan åtgärd i den föreliggande delen. 

Vad som i övrigt anförts i propositionen om rekryteringsstödet lämnar 

utskottet utan erinran. 

Åtgärdsprogram 

Regeringens förslag till ytterligme åtgärder för ungdomar har redovisats 

i det närmast föregående avsnittet. 

Socialdemokraterna skisserar i motion 1433 ett åtgärdsprogram som bör 

innefatta bättre möjligheter än tidigare för gymna.sieskolan att fånga upp de 

ungdomar för vilka man tidigare fick tillgripa heredskapsarheten som en 

tillfällig lösning. Sådana arbeten kan dock enligt motionärerna behövas 
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även i fortsättningen för en del ungdomar. Metoder bör finnas som gör att 

offentliga och enskilda beredskapsarbeten oftare än nu leder till en fast 

anställning. Som nyss redovisats framförs önskemål om att ett nyrekryte

ringsstöd skall införas. Slutligen presenteras förslag om praktikarbeten. 

I motion 2191 återkommer socialdemokraterna till några av förslagen i 

den tidigare motionen. De förslag i motionen som anknyter till gymnasie

skolan har hänvisats till utbildningsutskottet. Till övriga förslag i denna 

liksom motion 1433 återkommer utskottet i det följande. 

Vpk begär i motion 1497 att riksdagen skall ansluta sig till motionens 

långsiktiga program jiJr 1980-talet med syfte att lösa ungdomens problem 

med sysselsättning och inträde på arbetsmarknaden. Programmet avser att 

radikalt ändra nuvarande maktförhållanden på arbetsmarknaden. Det inne

fattar förslag om satsningar på alternativ produktion och förnyelsebara 

energikällor. ökat bostadsbyggande. utbyggnad av kollektivtrafiken, fri

tidshem, sjuk- och långvård. Sex timmars arbetsdag är en annan reform 

som bör genomföras. 

Hur programmet skall förverkligas sägs vara redovisat i·en annan mo

tion. Utskottet konstaterar att vpk framfört liknande förslag i motionerna 

288 och 1503. Dessa har nyligen avslagits av riksdagen i enlighet med 

finansutskottets betänkande 1980/81: 20. Det finns ingen anledning att nu 

ompröva denna ståndpunkt. Yrkandet i motion 1497 avstyrks därför. 

Vidare föreslår vpk i motion 1497 liksom i den senare väckta motionen 

2112 som insatser på kortare sikt att riksdagen skall uttala sig för att 

kommunala åtgärdsprogram utarbetas. Som lämpliga arbeten för ungdo

mar pekar motionärerna på insatser inom kollektivtrafiken. vårdsektorn. 

fritidshemmen, landskaps- och miljövården m. m. Kommunerna bör få 

ökade statsbidrag så att nuvarande beredskapsarbeten kan omvandlas till 

fasta anställnngar. Som en ytterligare åtgärd förordar vpk slutligen att en 

obligatorisk arbetsförmedling införs. Sistnämnda fråga har utskottet be

handlat tidigare i betänkandet. 

Riksdagen har tidigare avvisat vpk-förslag om att statens kostnadsandel 

för kommunala beredskapsarbeten skall ökas utöver de 75 q, av de totala 

lönekostnaderna som i regel utgår. Senast skedde det med anslutning till 

vad utskottet anförde i betänkandet AU 1979/80: 25. Utskottet anser att 

man inte heller nu skall ändra bidragsreglerna. 

Utskottet tar härefter upp vpk:s yrkande i motion 2112 att den nuvaran

de företagsinriktade gymnasieutbildningen skall slopas. I stället föreslår de 

att den yrkesinriktade gymnasieutbildningen skall utökas med den inrikt

ning som föreslås i motionen. Vpk har i motion 1498 från den allmänna 

motionstiden ställt samma yrkande. Den motionen behandlades av utbild

ningsutskottet (UbU 1980/81: 22) och avslogs av riksdagen tidigare i år. 

Riksdagen bör inte med anledning av den nu föreliggande motionen ändra 

ståndpunkt i sakfrågan. 

Med åberopande av det ovan anförda. avstyrker utskottet motionerna 

1497 och 2112 i de nu behandlade delarna. 
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Börje Hörnlund (c) och Gösta Andersson (c) förordar i motion 1816 en 

samhällsgaranti för sysselsättning ät ungdom. Motionärerna tänker sig i 

första hand ett ansvar för kommunerna att ordna sysselsättning åt alla 

ungdomar under 21 år. För att kommunerna skall kunna infria garantin 

förutsätts en statlig kostnadstäckning. Om garantin införs bör enligt motio

närerna samtidigt nuvarande bidrag och understöd till enskilda kunna 

slopas. 

För ungdomar i åldern 16-17 år gäller generellt att de inte bör komma i 

fråga för sysselsättningsinsatser c.v typ beredskapsarbeten. Skolan skall 

sörja för att arbetslösa ungdomar i den åldern får en lämplig utbildning. För 

arbetslösa ungdomar 18-19 år kommer gängse åtgärder i form av arbets

marknadsutbildning samt beredskapsarbeten i den offentliga verksamhe" 

ten nu att kompletteras med rekryteringsstödet för anställning inom indu

strin. Riksdagen har tidigare tagit ställning for att alla ungdomar bör 

erbjudas arbete eller utbildning. Det bör givetvis vara en ambition att göra 

denna s. k. ungdomsgaranti så effektiv som möjligt. Med hänsyn till det 

anförda är utskottet inte berett förnrda ett initiativ av det slag som begärs i 

motionen som för den skull avstyrks. 

Beredskapsarbeten 
·, · .. •' 

Riksdagen beslöt förra året med bifall till proposition 1979/80: 145 !AU 

25 J att beredskapsarbeten liksom arbetsmarknadsutbildning normalt inte 

skall användas för ungdomar i åldern 16-17 år. För ungdomar i den åldern 

borde gymnasieskolan erbjuda liimplig utbildning. Förslag till särskilda 

utbildningsåtgärder lades fram i samma proposition och de bifölls av rik~

dagen. 

I övergångsskedet läsåret 1980/81 bedömdes insatser i form av bered

skapsarbeten för 16-17-åringar komma att behövas i viss omfattning. Det 

förutsattes vidare att man även därefter i viss begränsad omfattning behö

ver sysselsätta sådana ungdomar i beredskapsarbeten. 

Socialdemokraterna anser i motion 2191 att arbetsmarknadsläget kräver 

att man tillfälligt vidgar möjligheterna att ge arbetslösa ungdomar i dlclem 

16-17 år hereclskapsarhete. Generösa dispensregler· bör tillämpas under 

tiden den I juli 1981-30 juni 1982. Sådana arbetsuppgifter bör i fors ta hand 

eftersträvas som på ett meningsfullt· sätt förbereder de unga för arbetslivet. 

När utskottet förra året tillstyrkte regeringens förslag framhölls samti

digt att de föreslagna begränsning<:,rna av beredskapsarbeten fick bli bero

ende av i vilken omfattning gymnasieskolan klarar av att ta emot den 

aktuella gruppen ungdomar. Resultatet av de olika verksamheter som 

skolan ordnar följs av SÖ som sk:tll lämna en redovisning till regeringen 

vid årets slut. Tills vidare bör därför liksom hittills gälla att beredskapsar

beten för de ungdomar det här iir fråga om får tillgripas först sedan det 

visat sig att varken anställning på den öppna marknaden eller någon form 
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av utbildning kan erbjudas. Utskottet avstyrker således motionsyrkandet. 

I motion 1822 föreslår Johan Olsson m. fl. (c) bl. a. att enskilda hered

skapsarheten för ungdomar åter införs och prioriteras före beredskapsar~ 

beten hos kommuner och landsting. Motionärerna ser detta som ett sätt att 

bättre anpassa arbetsmarknadspolitiken till näringslivets behov av arbets

kraft. Motionärerna anser i övrigt att arbetsmarknadsutbildningen i högre 

grad än nu bör inriktas på näringslivets efterfrågan på arbetskraft. Vid 

anordnande av beredskapsarbeten hos kommuner och landsting bör efter

strävas att man får fram arbetsuppgifter som liknar arbeten inom näringsli

vet, t. ex. hos kommunernas tekniska förvaltningar. 

De enskilda beredskapsarbetena hos företag och organisationer för ung

domar under 20 år upphörde på våren 1980. Det är enligt utskottets mening 

inte lämpligt att återuppta denna sysselsättningsform samtidigt som man 

börjar pröva det nya rekryteringsstödet för ungdomar. Motionärernas syn

punkter på arbetsmarknadsutbildningens inriktning får anses vara tillgodo

sedda med vad utskottet tidigare redovisat och anfört i avsnittet Arbets

marknadsutbildning. För val av arbetsuppgifter för beredskapsarbeten gäl

ler att de skall vara lämpliga med hänsyn till de arbetslösas förutsättningar. 

Inom denna ram är det fullt möjligt att pröva uppslag av den typ som 

särskilt nämns i motionen. Det är dock arbetsmarknadsmyndigheternas 

sak att lokalt och regionalt avgöra vilka ungdomsarbctcn som skall komma 

till utförande. Vad nu anförts innebär att utskottet inte funnit skäl att 

föreslå någon åtgärd med anledning av motionen i de aktuella delarna. 

Praktik 

Enligt lagen om anställningsskydd skall anställningar i princip anses 

pågå tills vidare. Praktikanställning är ett av de undantagsfall för vilka 

lagen medger anställning för begränsad ti~. Praktikbegreppet är emellertid 

inte definierat i lagen eller dess förarbeten. 

Socialdemokraterna upprepar i motion 1433 tidigare framförda krav att 

heRreppet praktik skall definieras i anställningsskyddslagcn. De hänvisar 

till att sysselsättningsutredningen har lagt fram ett förslag till definition. 

Detta förslag bör få stöd i lagen. 

I samma motion återkommer socialdemokraterna till ett annat förslag 

som också har förts fram tidigare. De vill att lagen om vissa anställnings

främjandc åtgärder (främjandelagcn) skall ändras så att länsarbetsnämn

derna får befogenhet att ta fram erforderliga platser .för ohliRatorisk prak

tik, dvs. praktik som ingår som en föreskriven del av gymnasieutbildning

en. 

Frågan om vilka former av praktikarbete som enligt anställningsskydds

lagen skall berättiga till tidsbegränsade anställningar ingick i anställnings

skyddskommittens uppdrag. Sedan kommitten upplösts innan den avslutat 

sitt uppdrag har en departementspromemoria med förslag till ändringar i 
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lagen sammanställts på grundval av kommittens arbetsmaterial (Ds A 
1981: 6). Däri ingår överväganden om vad so_m skall förstås med praktikar

bete i lagens mening. Promemorian remissbehandlas. I proposition 126 

anmäls att en proposition om anställnihgsskyddslagen kommer att läggas 

fram i höst. Mot den angivna bakgrunden finns det inte skäl för riksdagen 

att ta något initiativ på grund av motionen. 

När det gäller sättet att ta fram praktikplatser hänvisar utskottet liksom 

tidigare till de möjligheter till <>amverkan mellan utbildningsmyndigheter, 

arbetsförmedling, arbetsgivare och fackliga organisationer som planerings

råden <SSA-råden) och distriktsarbetsnämnderna ger. Genom den samord

ningen bör det vara möjligt att p:i frivillig väg få fram ett tillräckligt antal 

platser för obligatorisk praktik. och utskottet avstyrker därför motionen 

även i denna del. 

Även vpk begär i motionerna 1497 och 2112 lagstiftning om praktik~ 

platser. Den avses gå ut på att de lokala skolmyndigheterna får rätt att 

ålägga företagen att ställa praktikplatser till förfogande. 

Utskottet har ovan behandlat frågan om lagstiftning om praktikplatser. 

Med hänvisning till vad där anförts och till att ackvisitionen av praktik

platser normalt är en uppgift för arbetsförmedlingen avstyrker utskottet 

motions yrkandena. 

Ett förslag om möjlighet att omvandla kontant arbetsmarknadsstöd till 

praktikarhete eller praktisk yrke:;orientering läggs fram i motion 1841 av 

Rune Ångström (fp). Han anför bl. a. att det både för arbetslösa ungdomar 

och för samhället är bättre att meningsfullt arbete utförs än att understöd 

utgår utan någon prestation. 

Bertil Danielsson (m) skisserar i motion 1054 en modell för att öka 

nyföretagandet och samtidi[?t l(e nrhetslö.rn tml(domar sysselsättninl(. Han 

tänker sig att personer med nya produktideer skall få stöd att starta nya 

företag genom de regionala utvecklingsformerna av styrelsen för teknisk 

utveckling. Därefter skall arbetslösa. i första hand ungdomar.· erbjudas 

sysselsättning i det nya företaget med ersättning från det allmänna på en 

nivå som motsvarar det kontanta arbetsmarknadsstödets belopp eller möj

ligen ''en viss nivå över detta··. När företaget kan leva vidare av egen kraft 

skall betalas avtalsenliga löner. Förutsättningarna att på detta sätt öka 

nyföretagandet bör utredas. 

När staten går in med sysselsättningsstödjande insatser förutsätts att lön 

och andra förmåner utgår enligt avtal eller. när avtal saknas. är jämförbara 

med branschens kollektivavtal. Förslagen i motionerna 1841 och 1054 

strider mot denna princip och utskottet avstyrker därför motionerna. 
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ARBETSHANDIKAPPADE OCH ÄLDRE 

Inledande synpunkter 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna för arbetshandikappade och 
äldre har fortlöpande förstärkts under 1960- och 1970-talen. En betydande 

utbyggnad har således skett av skyddat arbete i olika former liksom av den 

yrkesinriktade rehabiliteringen. Den I januari 1980 genomfördes omfat

tande organisationsförändringar inom dessa verksamheter. 

Under senare år har strävandena i allt högre grad varit att söka lösa de 

arbetshandikappades problem genom placering på den öppna arbetsmark

naden. Tillkomsten av främjandelagen och uppbyggnaden av anpassnings

grupperna är ett led i detta arbete. I den mån särskilda åtgärder behöver 

vidtas står olika möjligheter till buds. Utbildning eller praktikanställning i 

företag kan ordnas. Ekonomiskt stöd kan ges till den handikappade själv 

eller till arbetsgivaren. Förbättringar av de särskilda åtgärderna för arbets

anpassning och sysselsättning genomfördes så sent som år 1979. Trots de 

åtgärder som satts in har man endast nått begränsade resultat när det gäller 

att placera de arbetshandikappade på den öppna arbetsmarknaden". Det är 

därför angeläget att man arbetar vidare med dessa frågor. 

Förslag som berör arbetshandikappade och äldre har väckts dels i bud

getpropositionen och i propositionen om arbetsmarknadspolitikens inrikt

ning, dels i 19 motioner varav 17 från den allmänna motionstiden. Dessa 

olika initiativ kommer i det följande att behandlas av utskottet under fyra 

delavsnitt. 

Under rubriken Vissa frågor om si'årplacerad arbetskrafi tar utskottet 

upp motioner om främjandelagen och anpassningsgrupperna. Dessutom 

redovisas regeringens uppfattning om möjligheterna att påverka rekryte
ringsprocessen i företagen genom arbetsförmedlingskontrakt. I samman

hanget behandlas även förslag som berör förtidspensionärer, äldre arbets

kraft och ett aktionsprogram mot utslagning och social utstötning. 

I avsnittet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

går utskottet in på budgetpropositionens förslag om arbetshjälpmedel åt 

handikappade, näringshjälp och anställning med lönebidrag tillsammans 
med tre motioner. Dessutom tar utskottet upp ett förslag från proposition 

126 om ändrade regler för anställning med lönebidrag i samband med 

utplacering från skyddat arbete. 

Olika frågor i budgetpropositionen och i motioner om Stifielsen Sam

hällsföretag utgör ett särskilt avsnitt. 

Till sist går utskottet igenom förslag i budgetpropositionen och fem 

motioner om den Yrkesinriktade rehabiliteringen. Därvid behandlas bl. a. 

frågan om inriktning och organisation av insatser för metodutveckling, 

forskning och utveckling. 
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Vissa frågor om svårplacerad arbetskraft 

Främja11delaRe11 och anpassningsgrupper 

Lagen om vissa anstäl!ningsfrämjande åtgärder (främjandelagcn) har 

tillkommit mot hakgrunden av ett behov att påverka företagens anställ

ningspolitik när det gäller äldre och arbetshandikappade. Lagen bygger på 

att arhetsmarknadsmyndigheterna i första hand genom frivilliga åtaganden 

skall förmå arbetsgivaren att anstilla svårplacerad arbetskraft. Om detta 

misslyckas kan hårdare metoder tillämpas, i sista hand med vite förenade 

förelägganden att viss del av arbetsstyrkan skall tillhöra dessa kategorier. 

Sedan början av 1970-talet har successivt skapats s. k. anpassningsgrupper 

för att ta hand om handikappfrågorna på arbetsplatserna. I grupperna ingår 

representanter för företagsledning, anställda samt arbetsförmedlingen. 

Grupperna arbetar med frågor som rör omplacering av redan anställda, 

men avsikten är att de även skall vara instrument för att främja anställning 

av svårplacerad arbetskraft. Arbf:tsförmedlingens insatser skall framför 

allt avse inplacering av arhetssökaride i företagen. 

Främjande lagens tvångsregler har enligt sysselsättningsutredningen till

lämpats i alltför liten omfattning. I utredningens slutbetänkande (SOU 

1979: 24) föreslås att lagen skall kompletteras. Arbetsgivaren skall vara 

skyldig att överlägga med arhetsmarknadsmyndigheterna om åtgärder för 

att åstadkomma en personalrekrytering som är förenlig med det samlade 

arbetskraftsutbudets sammansättning. Lagen föreslås alltså bli vidgad till 

att omfatta fler grupper än som nu omfattas av bestämmelserna. 

Statsrådet Eliasson är inte beredd att ta ställning till utredningens förslag 

innan möjligheterna till bättre lösningar har studerats. En utvidgning av 

lagen i den föreslagna riktningen sägs medföra en försvagning av lagen när 

det gäller de grupper vars intressen den nu är till för att hävda. 

I den socialdemokratiska programmotionen 1433 angesfrämjandelagen 

som en viktig del i ett program för en solidarisk personalpolitik. Lagen bör 

därför enligt motionärerna vidareutvecklas genom fortlöpande förtydligan-. 

den av arbetsgivarnas ansvar för 1illvaratagande av allas arbetsförmåga. 

Ökade resurser måste också ges för koncentrerade förmedlingsinsatser på 

lokal och regional nivå. I motionen krävs vidare att 1·erksamhete11 med 

<lllpassningsgruppcr i fiiretaRen urvärderas. I syfte att maximera dessa 

gruppers möjligheter att hejda utshgningen och bryta utestängningen vill 

motionärerna att deras formella kompetens inom företagets personalpolitik 

stärks samt att deras resurser utvecklas och förenas med eget ekonomiskt 

ansvar. 

Vänsterpartiet kommunisterna b·~klagar i sin i januari i år väckta parti

motion !089 att effekterna av främjandelagen blivit begränsade. En skärp

ning av lagen krävs därför. Lagens möjligheter måste utnyttjas genom att 

företag och förvaltningar åläggs att anställa handikappade. En arbetsgivare 

skall kunna bevisa att man inte kan i:a emot handikappade. Med sikte på att 

förbättra läget för äldre och handikappade redan under 1981 föreslår mo-
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tionärerna därför all främjandelagen förses med tillämpningsföreskrifter av 

denna innebörd. Målsättningen skall vara att 2 000 arbetshandikappade 

utöver vad som sker i dag skall arbetsplaceras var:je månad. I vpk-motion 

2112 ställs samma krav om aktivering av främjandelagen med det tillägget 

att minst 10 % av de anställda i Samhällsföretag varje år skall placeras på 

den reguljära marknaden. 

AMS antog i oktober 1979 ett handlingsprogram för arbete åt arbetshan

dikappade med syfte att aktivera anpassningsgrupperna och få en effekti

vare tillämpning av främjandelagen. Bakgrunden var den successivt sämre 

situationen för handikappade under den senaste lågkonjunkturen. Den 

ökade aktivitet som drogs i gång i anslutning till programmet resulterade i 

att fler arbetshandikappade fick anställning på den reguljära arbetsmarkna

den. De bästa placeringsresultaten nådde man för utvecklingsstörda och 

socialmedicinskt handikappade inom i första hand yrkesområden som 

tillverkningsarbete, lager- och diversearbete. Den ökade förmedlingsakti

viteten ledde sannolikt också till att användningen av bidrag för speciella 

arbetstekniska ltjälpmedel och särskilda anordningar på arbetsplatsen öka

de. 

Genomförandet av handlingsprogrammet sägs ha inneburit ett genom

brott för användningen av frän\iandelagen i· förmedlingsarbetet. Främst 

kunde detta märkas genom att aktiviteten i anpassningsgrupperna ökade, 

framför allt när det gällde inplacering av äldre och handikappade. Ett 

betydande antal företag, statliga myndigheter, kommuner och landsting 

kallades under perioden till överläggningar enligt främjandelagen med re

sultat att tillfredsställande överenskommelser kunde träffas med bl. a. SJ, 

bankerna, försäkringskassorna, Landstingsförbundet och Kommunför

bundet. Resultatet av handlingsprogrammet har angetts vara förbättrade 

möjligheter för de arbetshandikappade att få arbete på den reguljära ar

betsmarknaden. Enligt AMS får detta emellertid inte undanskymma att det 

fortfarande finns mycket stora svårigheter att övervinna när det gäller 

arbetsplacering av handikappade. En fortsatt prioritering av platsförmed

lingsinsatscrna för denna grupp liksom en hög aktivitet i anpassningsgrup

perna och skärpt tillämpning av främjandelagen kommer att krävas. Insat

ser av resurser på en helt annan nivå ån som nu finns tillgängliga sägs 

också behövas. 

Verksamheten med handlingsprogrammet för arbete åt handikappade 

har aldrig avslutats i den meningen att platsförmedlingsinsatserna trappats 

ner. AMS har tvärtom framhållit att förmedlingarna bör anstränga sig för 

att stanna kvar på den högre nivå i insatserna för de handikappade som 

uppnåtts. Under innevarande år planerar styrelsen bl. a. aktivering av 

anpassningsgrupperna genom utbildning och information. En konferens

serie riktad till parternas representanter i anpassningsgrupperna kommer 

att genomföras. Ytterligare intensifierade förmedlingsinsatser planeras 

också. 
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Utskottet anser liksom motionärerna att de hittills redovisade resultaten 

varit otillfredsställande när det gäller att med hjälp av främjandelagen och 

anpassningsgrupperna hävda de äldres och handikappades ställning på 

arbetsmarknaden. Av framställningen ovan framgår emellertid att arbets

marknadsverket under det senaste året intensifierat ansträngningarna att 

med stöd av främjandelagen påverka arbetsgivarnas rekryteringspolitik. 

Detta arbete, som visat positiva resultat. kommer att fortsätta. Utskottet 

vill betona vikten av att så sker och att de handikappade och äldre inte 

kommer i andra hand i det sämre arbetsmarknadsläge som kan väntas 

under den närmaste tiden. Det får också anses klart att det är önskvärt att 

finna nya metoder för att slussa ut arbetshandikappade och äldre på 

arbetsmarknaden. I det sammanhanget noterar utskottet med intresse den 

utredning om arbetsförmedlingskontrakt som aviseras i proposition 126 

och som kommer att behandlas i det följande. Avsikten är att utredningen 

skall kunna ta upp och föreslå alternativa vägar att motverka utslagningen 

på arbetsmarknaden. Som exempel på sådana alternativ nämns en skärp

ning av främjandelagen. Mot denna bakgrund får de aktuella önskemålen i 

motionerna i allt väsentligt anses tillgodosedda. Motionerna bör alltså i 

dessa delar inte föranleda någon åtgärd. 

I motion 1802 av Margareta Andren (fp) behandlas särskilda åtgärder för 

att främja anställning av handikappade inom den statliga sektorn. Motionä

ren vill att åtgärder vidtas för att aktivera anpassnin[!sgrupperna inom 

denna sektor. Bakgrunden är att AMS i en utvärdering av anpassnings

gruppernas verksamhet har visat att den statliga verk~.amheten har haft 

den lägsta aktiviteten i detta sammanhang. 
AMS redovisar i rapporten Platsförmedling för äldre och handikappade 

som lämnades i juni 1980 att det totala antalet anpassningsgrupper är 5 121. 

varav 927 grupper på den statliga >ektorn och J 616 på den privata. 

Aktiviteten i anpassningsgrupperna den 1 januari 1979-den 31 mars 1980 

Antal grup- A;1tal grupper Antal grupper 
per totalt scm inte som endast be-

sammanträtt handlat interna 
o/c frågor % 

Statliga sektorn 1 927 370 40 308 33 
Primärkomm. 337 25 8 ~, 15 
Landst.komm. 241 14 6 40 16 
Privata sektorn 3616 I 137 31 1132 31 

Samtliga 5121 1~46 30 1532 30 

Antal grupper 
som även behand-
lat nyrekryte-
ringsfrågor % 

249 27 
260 77 
187 78 

1347 38 

2043 40 

1 Omfattar statliga myndigheter och affärsdrivande verk samt företag inom Statsföretagsgruppen. 

Av sammanställningen ovan fn,mgår att 40 % av grupperna inom den 

statliga sektorn aldrig har sammanträtt. Motsvarande andel inom kom

muner och landsting var 8 resp. 6 % och inom den privata sektorn 31 %. 
Även uppgifterna över grupper som endast behandlat interna frågor resp. 

även behandlat nyrekryteringsfråg1)r visar på låg aktivitet inom den statliga 

sektorn. 
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AMS och statens personalnämnd. numera statens arbetsmarknads

nämnd (SAMN), fick i maj 1979 regeringens uppdrag att utarbeta förslag 

till riktlinjer för det anställningsfrämjande arbetet inom statsförvaltningen. 

I mars i år redovisades ett förslag till "Förordning om åtgärder för att 

främja anställning hos staten av arbetshandikappade'". Alternativet med 

författningsreglering har valts mot bakgrund av att statsförvaltningen be

höver enhetliga riktlinjer för rekrytering av arbetshandikappade med den 

genomslagskraft som av regeringen utfärdade bestämmelser ger. I försla

get betonas att anpassningsgruppen naturligen utgör det fasta forum som 

behövs för kontakterna mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmark

nadsmyndigheter. Anpassningsgruppens ställning föreslås därför bli for

mellt reglerad. Därutöver framhålls att verksamheten i anpassningsgrup

perna måste aktiveras och inriktas på nyrekrytering. För att arbetshandi

kappade arbetssökande skall kunna få anställning inom statsförvaltningen i 

större omfattning än hittills har kravet att myndigheterna tar hänsyn till 

sina skyldigheter att medverka i det anställningsfrämjande arbetet beaktats 

i författningsförslaget. Vidare sägs att anpassningsgruppen skall verka för 

att attityderna till arbetshandikappade påverkas i positiv riktning inom 

myndigheterna genom olika upplysningsåtgärder. Myndigheternas skyldig

het att kontinuerligt redovisa hur den allmänna målsättningen om anställ

ning av arbetshandikappade uppfylls fastläggs också. 

Utskottet delar motionärens uppfattning att det är nödvändigt med åt

gärder för att aktivera den statliga sektorn för att främja anställning av 

svårplacerad arbetskraft. Utskottet förutsätter att regeringen snarast re

dovisar sina överväganden med anledning av de ovan redovisade förslagen 

från SAMN och AMS. Margareta Andrens motion får anses tillgodosedd 

med det anförda och bör således inte föranleda någon ytterligare åtgärd. 

Fiirtidspensioniirs miHligheter att återgå i arhete 

Antalet personer med förtidspension eller sjukbidrag har ökat kraftigt 

under det senaste decenniet. Som framgår av nedanstående tabell hade 

163 000 personer i åldrarna 16-64 år dessa förmåner i januari 1970. Mot

svarande antal tio år senare var 293000, en ökning med noooo eller sos·;,. 
Den kraftiga ökningen under 1970-talets bö1jan kan bl. a. förklaras av 

lagändringar som gjordes till förmån för den äldre arbetskraften. Ar 1970 

infördes således en "äldre-paragraf' som syftade till att klara problemen 

för den äldre arbetskraften som efter friställning hade svårt att ffi nytt 

arbete. Två år senare tillkom en regel som gav den som fyllt 60 år möjlighet 

att få förtidspension på rent arbetsmarknadspolitiska grunder. utan medi

cinsk prövning. Dessas. k. '"A-fall'" uppgick år 1979 till ca 5000. 
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Antal förtidspensioner och sjukbidra1: inom folkpensioneringen 1970-1980 

Januari Per I 000 av 
år Antal befolkningen 

Ålder, år Ålder, år 
16-29 30-49 50-59 60-64 16-64 16-64 

1970 15108 37 651 55 773 54540 163072 31,7 
1972 16231 40941 68 440 72710 198 322 38,3 
1974 17249 45 283 80563 88 183 231318 44,9 
1976 16662 47 713 87 227 95670 247272 47,9 
1978 16287 52 357 98 234 105917 272 795 52,8 
1980 15 830 57 381 108 347 111776 293 334 56,5 

Ökningen av antalet förtidspensionärer hänför sig huvudsakligen till 

åldersgruppen 50-64 år. För åldrarna 16-29 år har antalet pensionärer 

varit i huvudsak oförändrat under denna period. Man får således gå tillba

ka till 1971 för att finna ett mindre antal än år 1980. 

I proposition 126 (s. 102) betcnar föredragande statsrådet vikten av att 

handikappade som står utanför arbetsmarknaden får bättre möjligheter att 

pröva ett arbete. Detta gäller inte minst de yngre förtidspensionärerna. 

Statsrådet anser det angeläget al': eventuell oro hos en förtidspensionär för 

att förlora sina pensionsförmåner inte får hindra dessa ungdomar från att 

pröva sina möjligheter i arbetsli\'et. Som en följd av denna uppfattning tar 

han upp frågan om en utvidgning av möjligheten att utan komplicerad 

prövning återfå pension efter en period i arbetet. 

Enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring <AFL) kan förtidspension 

eller sjukbidrag utgå till försäkrad som fyllt 16 men inte 65 år och som inte 

uppbär ålderspension. En förutsättning för riitt till förtidspension eller 

sjukbidrag är att den försäkrades arbetsförmt1ga är nedsatt med minst 

hälften på grund av sjukdom elkr annan nedsättning av den fysiska eller 

psykiska prestationsförmågan. Om nedsättningen kan anses varaktig före

ligger rätt till förtidspension medan rätten till sjukbidrag finns om nedsätt

ningen endast kan antas bli best;'tende avsevärd tid. Sjukbidrag skall tids

begriinsas. Alltefter graden av nedsättningen av arbetsförmågan utgär för

tidspension/sjukbidrag i förrn a\' hel. två tredjedels eller halv pension. 

Pensionen skall utgöra kompen-;ation för sådana försörjningsekonomiska 

konsekvenser som har sin grund;[ sjukdom eller skada. Den försäkrade kan 

således ha en relativt stor arbetsinkomst jämsides med pensionen. 

Den som har förtidspension k<in under en kortare period göra ett arbets

försök utan att förmånen påverkas. Ar försöket framgängsrikt skall emel

lertid pensionen efter J-4 månader dras in eller minskas med hänsyn till 

den förbättrade arbetsförrnägan. 

St:dan 1970 gäller att förtidspc::nsionär som misslyckats i sitt försök till 

förviirvsarbete kan återfä sin indragna eller reducerade förtidspension 

genom ett förenklat prövningsförfarande. Niir arbetet upphört iir det siile

dt:s tillräckligt att detta meddek.s försäkringskassan tillsammans med en 

försäkran att övriga förhållande:1 iir oförändrade sedan pensionen bevil-
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jades. Vissa begränsningar har dock knutits till förfarandet. Det står öppet 

främst för äldre förvärvsarbetande även om några direkta hinder inte finns 

för att också yngre pensionärer skall kunna komma i fråga. Vidare får den 

ursprungliga pensionen inte ha beviljats för längre tid tillbaka än tre år, 

annars skall ny ansökan ingivas. 

Sysselsättningsutredningen pekade i sitt delbetänkande Arbete åt handi

kappade (SOU 1978: 14) bl. a. på vissa svagheter i utformningen av det 

nuvarande systemet för förtidspension. I anslutning härtill föreslogs att 

förtidspensionerade som får ett förvärvsarbete skall oavsett ålder ges rätt 

till vilande förtidspension under viss tid. En liknande uppfattning redovi

sade föredragande statsrådet Wirten i proposition 1978/79: 73 om åtgärder 

för handikappade. 

Statsrådet Eliasson stryker nu under vikten av att det förenklade pröv

ningsförfarandet också kommer till ökad användning för yngre förtidspen

sionärer. Mot bakgrund av att det för denna grupp ofta har förflutit mer än 

tre år sedan pensionen beviljades då arbetsförsöket påbörjas krävs en 

komplettering av gällande normer. Förtidspensionen föreslås således i 

normalfallet kunna vara vilande under en tid av två år från den tidpunkt då 

försäkringskassan beslutar att pensionen skall upphöra till följd av att 

försök till nytt förvärvsarbete påbörjats. Misslyckas arbetsförsöket under 

denna period skall det förenklade prövningsförfarandet kunna komma till 

användning. Detta förfarande sägs i praktiken innebära en vilande pen

sionsrätt om det vid omprövningen inte visar sig att arbetsförmågan har 

väsentligt förbättrats eller att den handikappades möjligheter till arbete 

ökat väsentligt. 

Riksförsäkringsverket skall enligt propositionen meddela erforderliga 

anvisningar hur det förenklade ansökningsförfarandet skall fungera. I pro

positionen framhålls vidare vikten av information till de handikappade om 

det förenklade förfarandet så att deras tvekan inför möjligheten att pröva 

förvärvsarbete undanröjs. 

Utskottet delar den av statsrådet Eliasson uttalade uppfattningen att·· 

förtidspensionering alltid måste vara den sista utvägen för samhället att 

lösa unga människors försörjningsproblem. Som visats ovan har gruppen 

förtidspensionärer i åldrarna 16-29 år hali i huvudsak oförändrad storlek 

under 1970-talct. ca 15 000. Antal nybeviljade pensioner har under de 

senaste åren varit i storleksordningen I 500. Även om denna grupp - till 

skillnad från vad som ofta påstås - inte ökat i storlek är det betänkligt att 

ett så stort antal unga miinniskor årligen beviljas förtidspension. Stora 

ansträngningar måste dätför göras för att med hjiilp av bl. a. rehabilite

rings- och anpassningsverksamhet erbjuda dessa arbete. Regeringens för

slag går ut på att främja en sådan ut veckling. I budgetpropositionen finns 

ett förslag att permanenta försöksvcrksamhcten med förhöjt statligt lönebi

drag till arbetsgivare som ger arbete åt gravt handikappade ungdomar. 

Utskottet återkommer till detta förslag under avsnittet om särskilda iltgär-
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der för arbetsanpassning och sysselsättning. samma avsnitt behandlas 
också ett förslag i den arbetsmarknadspolitiska propositionen att det för

höjda lönebidraget också skall gälla för arbetshandikappad som lämnar en 

anställning inom Samhällsföretag för en anställning på den reguljära ar

betsmarknaden. 

Bakom det nu aktuella förslaget om "vilande förtidspension" ligger 

samma värderingar. Det är viktigt att förtidspensionerade ungdomar på 

alla sätt uppmuntras att pröva sina möjligheter i arbetslivet. Utskottet vill 

också kraftigt understryka vikten av att de nya normerna på ett effektivt 

sätt sprids till försäkringskassor och berörda ungdomar så att eventuella 

farhågor att förlora sina pensionsförmåner undanröjs. Utskottet ställer sig i 

princip bakom vad som anförs i propositionen om vilande förtidspension 

för ungdomar. 

I motion 2106 kritiserar socialdemokraterna regeringens förslag på en 

punkt nämligen att rätten till pension - efter ett misslyckat arbetsförsök -

skall kunna ifrågasättas om arbet;;förmågan har väsentligt förbättrats eller 

att möjligheten till arbete har ökat väsentligt. Konsekvensen av detta kan 

enligt motionärerna bli att pensionärens oro för de framtida försörjnings

möjligheterna försvårar rehabilikringsarbetet. Motionärerna anser därför 

att reglerna inte får ges en sådan :;trikt tillämpning. 

När det gäller socialdemokraternas kritik av den i propositionen angivna 
begränsningen av möjligheten att återfå förtidspension vill utskottet anföra 

följande. Enligt lagen om allmän försäkring gäller i dag att om arbetsförmå

gan väsentligt förbättras för en fö:~säkrad som åtnjuter förtidspension skall 

pensionen dras in eller minskas med hänsyn till förbättringen. Denna 
grundläggande regel om att förtidspensionen skall omprövas om detta 

motiveras av ett förbättrat häl_sotillstånd gäller oberoende av om den 

försäkrade försökt arbeta eller inte. Någon skärpning av nuvarande regler 
eller särbehandling av yngre förtidspensionärer som vill pröva arbete inne

bär således inte propositionen. Förslaget går ut på att de villkorliga regler
na också skall gälla för yngre förtidspensionärer. Principen måste vara att 
förtidspensionerade ungdomar lik mm andra förtidspensionärer som fått en. 

förbättrad arbetsförmåga och som helt eller delvis kan klara ett arbete inte 

längre än nödvändigt skall behålla sin förtidspension. I stället bör de med 

samhällets stöd beredas ett arbete. Den av motionärerna upptagna frågan 

synes främst vara ett informationsproblem. Utskottet har tidigare strukit 

under vikten av att försäkringska.;sorna omsorgsfullt informerar om de -

som utskottet ser det - generösa reglerna om rätten att återfå pension. 

Med det anförda har utskottet besvarat motionen som inte bör föranleda 

någon ytterligare åtgärd i denna _d~I. 

Socialdemokraterna tar också upp de förtidspensionerades situation i 

programmotionen 1433. varvid behovet av ett system med förtidspension 

understryks. Majoriteten av de förtidspensionerade har starkt försämrad 

hälsa efter att ha slitits ned i ett hårt arbetsliv. Förtidspensionen skall ses 
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som ett välfärdssystem som erbjuder dessa människor ekonomisk trygghet 

när arbetsförmågan har nedsatts. I den del pensioneringen av yngre och 

medelålders personer återspeglar en situation med utslagning och ute

stängning måste enligt motionärerna denna förändras. I detta syfte kan en 

ändring av gällande regler för förtidspension bli nödvändig. Ett sätt sägs 

kunna vara att yngre och medelålders personer som är aktuella för förtids

pension/sjukbidrag i stället garanteras särskild relwhiliterin!{sliin. Indivi

den skulle därmed ha sin grundtrygghet ordnad under den tid som han med 

hjälp av olika arbetsmarknadspolitiska insatser försöker få en fast förank

ring i arbetslivet. Förtidspensionering bör enligt motionen prövas för dessa 

åldrar först när alla andra åtgärder visat sig fruktlösa. Vid sidan om kravet 

på rehabiliteringslön bör även enligt motionärerna frågan om en mer flexi

bel utformning av förtidspensioneringen och möjligheterna till vilande 

förtidspension prövas. 

I motion !089 från vpk sägs det att det är fel att förtidspensionera 

människor av arbetsmarknadspolitiska skäl. Särskilt vänder sig motionä

rerna mot ell' påstådd slentrianmässig pensionering av unga handikappade 

och kräver i stället mer aktiva insatser för dessa. De unga bör därför 

beviljas en samhälls/ön i stället för förtidspension. Samtidigt bör en arbets

livsgaranti utfärdas som ger de unga en möjlighet att under flera år på 

samhällets bekostnad praktisera i arbetslivet. En förtidspensionering kan 

enligt motionärerna accepteras först när alla övriga försök visat sig resul

tatlösa. Regeringen skall därför ges i uppdrag att utreda frågan om sam

hällslön. I anslutning därtill bör ett program med aktiva insatser för unga 

förtidspensionärer och unga handikappade antas. 

Det främsta syftet med förtidspensionering är att tillförsäkra personer 

som på grund av handikapp eller sjukdom saknar försörjningsmöjlighet en 

rimlig ekonomisk trygghet. Utskottet anser att det är av stor vikt att slå 

vakt om denna rättighet även i framtiden och delar därmed den grundläg

gande inställningen till förtidspensioneringen som i detta hänseende kom

mit till uttryck i motionerna av socialdemokraterna och vpk. 

Som framgår av vad tidigare sagts delar utskottet också motionärernas 

uppfattning att möjligheterna till arbete skall ha uttömts innan pensione

ring kommer i fråga. Förslaget om vilande förtidspension skapar dessutom 

en möjlighet till ekonomisk grundtrygghet medan rehabiliteringsinsatser 

pågår. De syften som motionärerna synes vilja uppnå med förslaget om 

rehabilitcringslön måste därför anses tillgodosett. Med hänvisning härtill 

bör motionerna inte föranleda någon åtgärd. 

Slutligen i detta sammanhang vill utskottet peka på de försök med 

uppsökande verksamhet bland unga förtidspensionärer som AMS har gjort 

i syfte att pröva förutsättningarna till rehabilitering och sysselsättning. 

Försöket har visat att man genom förstärkta personalinsatser och [11gärder 

från olika rehabiliteringsorgan kan nå goda resultat för denna grupp. Ut

skottet vill också hänvisa till omsorgskommittens IS 1977: 12) arbete när 

det gäller handikappade ungdomar. 

8 Riksdll/.!l'll 1980/81. 18 sam/. Nr 2 I 
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Arbetsförmedlin!(skontrakt 

I proposition 126 hävdas i avsnittet Arbetsgivarnas rekryteringspolitik 

att arbetsgivarna i allmänhet mer ingående än tidigare prövar de arbetssö

kande vid rekryteringen. Det medför en hårdare sortering av arbetskraften 

vilket i sin tur leder till ökade svårigheter för utsatta grupper. Sökande med 

arbetshandikapp kan i allt mindr'~ utsträckning arbetsplaceras på den re

guljära arbetsmarknaden. Den kraftiga ökningen av antalet förtidspensio

nerade är också ett tecken på en sådan utveckling. I detta läge är det enligt· 

statsrådet Eliasson viktigt att genom olika åtgärder bcgrän.sa effekten av 

utsorceringsmekanismen i själva anställningsprocessen. Det är angeläget 

att samhället ges ökade möjligheter att påverka arbetsgivarnas rekryte

ringspolitik. 

Med denna utgångspunkt tas frågan upp hur arbetsgivarna skall fås att 

anställa svårplacerad arbetskraft. Det sägs att det gäller att konstruera ett 

arbetsmarknadspolitiskt instrument som påverkar anställningsflödet utan 

en ingående förhandlingsomgång i varje enskilt fall. l det arbetet hänvisas 

till såväl internationella som inhemska erfarenheter. Dessa leder i proposi

tionen fram till ett förslag med en skiss till ett system med arbetsförmed

lingskontrakt. Tanken därmed är att en arbetsgivare genom ett avtal med 

arbetsförmedlingen förbinder sig att rekrytera på ett sådant sätt att nyan

ställningarna återspeglar sammansättningen av arbetssökande på den lo

kala arbetsmarknaden. Som en garanti därför skulle arbetsförmedlingen få 

ett avgörande inflytande över tillsättningen av en viss del av företagets 

vakanser. Företag som inte vill inrätta sig i detta system skall erlägga högre 

arbetsgivaravgift än andra arbetsgivare. Avsikten är att det kostnadsmäs

sigt inte skall vara en nackdel <1lt tillhöra de företag som tillämpar en 

solidarisk rekryteringspolitik. 

De tankegångar som här redovisats leder inte fram till något omedelbart 

förslag från regeringen. Statsrådet Eliasson framhåller att ställning inte kan 

tas till det. skisserade systemet. liksom till alternativa framkomstvägar. 

förrän frågan närmare har utrett:;. Han anmäler därför att en utredning 

skall tillsättas med uppgift att utforma ett system med arbetsförmedlings

kontrakt. Även andra förslag som möjliggör en påverkan på arbetsgivarnas 

rekrytering skall, som tidigare sagts. diirvid kunna övervägas. 

Socialdemokraterna finner i sin motion 2106 regeringens överväganden 

rörande åtgärder för att stärka arbetsgivarnas sociala ansvarsmedvetande 

vid nyrekrytering intressanta. Man beklagar dock att regeringen trots den 

långa tid som stått till förfogande inte har förmått presentera ett färdigt 

förslag redan nu. Då ytterligare tici inte får gå förlorad kriiver motionärerna 

att förslag till åtgiirder för att stärka den solidariska personalpolitiken 

snarast föreläggs riksdagen. 

Utskottet har tidigare sagt att dt:t är angeläget att bekämpa en utveckling 

som innebär att de minst konkurrenskraftiga ställs utanför arbetsmarkna

den. Såväl allmänmänskliga som statsfinimsiella och samhällsekonomiska 
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skäl talar för detta. Ett intressant uppslag för att gynna en sådan utveckling 

är det i propositionen redovisade systemet med anställningskontrakt. Som . 

framhålls i propositionen måste emellertid frågan belysas ytterligare innan 

man kan ta slutlig ställning till om någon form av sådana kontrakt eller 

andra åtgärder är de mest lämpliga i sammanhanget. Utskottet utgår från 

att frågorna kommer att utredas utan dröjsmål och finner därför inte skäl 

att föreslå någon åtgärd på grund av det aktuella motionsyrkandet. 

Den äldre arbetskraften 

I motion 1803 av Margareta Andren (fpl framhålls behovet av att de 

äldres problem på arbetsmarknaden uppmärksammas i större utsträckning 

än hittills. Motionären oroas bl. a. över risken att grupper med svag ställ

ning på arbetsmarknaden - ungdomar, kvinnor, handikappade och äldre 

- kan komma att ställas mot varandra i tider med brist på arbetstillfällen. 

Det sägs därför att det är viktigt att ytterligare stödåtgärder av olika slag 

riktas mot alla dessa grupper. Därvid skulle även den äldre arbetskraften 

komma i fråga för ökade insatser. 

Den äldre arbetskraftens ökade svårigheter på arbetsmarknaden tas 

också upp av socialdemokraterna i motion 1433. Bl. a. sägs att det offent

liga pensionssystemets anpassning till de äldres situation inte enbart haft 

positiv effekt. Vid arbetsbrist kan de äldres bättre försörjningsberedskap 

medföra att de vid arbetsbrist får stå tillbaka för grupper som inte är lika 

väl skyddade. Mot den bakgrunden framhålls i motionen att det blir allt 

angelägnare att hävda de iildres rätt att stå kvar i arbetslivt:t. Motionärerna 

påstår också att den formella lagstiftningen inte har kunnat hejda utslag

ningen av äldre arbetskraft. Ett intensifierat arbete på arbetsplatserna 

måste dätför till för att de äldre skall kunna stanna kvar i produktionen. 

Särskilda anstriingningar måste cckså göras för att stödja de äldre som 

trots allt förlorar sin anställning. 

Av den inledande redovisningen i detta betänkande över utvecklingen på 

arbetsmarknaden framgår bl. a. !diagram 6) att de äldre männens förvärvs

grad har minskat successivt sedan slutet av 1960-talet. En motsatt utveck

ling gäller för kvinnorna i samma åldrar. Denna ökning har dock varit lägre 

än genomsnittet för alla kvinnor. I dag ingår knappt 80 9c av männen och 

drygt 55 % av kvinnorna i åldrarna 55-64 år i arbetskraften. I det inledan

de avsnittet (s. 27) pekas också på det faktum att arbetslöshetstidens längd 

har ökat markant för de äldre under det senaste decenniet. 

De äldres allt svårare situation pa arbetsmarknaden har syssclsättnings

ulredningen förklarat med. bl. a. de negativa attityder och fördomar till 

äldre arbetskraft som finns hos både arbetsgivare och arbetskamrater. De 

äldre är också yrkesmässigt och geografiskt mindre rörliga i en omställ

ningsprocess. Möjlighett:n att få sin försö1jning antingen i eller utanför det 

offentliga pensionssystemet framhålls som ett skäl till att de äldre ofta 
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kommer till korta i konkurrensen om kvarvarande arbeten. De förbättrade 

möjligheter till anställning som fr~1mjandelagen tänktes ge anses delvis ha 

uteblivit. 

När det gäller de nuvarande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna så visar 

studier att andelen som placeras i sådana åtgärder sjunker med stigande 

ålder. Som exempel kan anges ati: av det totala antalet personer i bered

skapsarbete i mars i år var 17 % i åldrarna över 44 år. Motsvarande andel i 

arbetsmarknadsutbildning över 55 år var under I %. 

När det gäller de allra äldsta på arbetsmarknaden, dvs. de som nått 

pensionsåldern, finns sedan ett par år en särskild utredning, äldrearbets

kommitten (A 1979: 02). Den har i uppdrag att närmare belysa de pensio

nerades ställning i arbetslivet och att utreda vad som kan göras för att 

bereda förvärvsarbete åt de pens;ionärer som så önskar. Huvudintresset 

skall inriktas på ålderspensionärer, äldre förtidspensionärer och arbetsta

gare nära ordinarie pensionsålder för vilka förtidspensionering är aktuell. 

Utgångspunkten för utredningen har angetts vara att äldre arbetstagare bör 

ha vidsträckt rätt att inom ramen för ett flexibelt pensionssystem i prakti

ken själva bestämma när de vill lämna förvärvslivet. Utredningen skall 

därför ta ställning till vilka åtgärder av olika slag, bl. a. arbetsmarknadspo

litiska, som kan behöva vidtas för att stärka de äldres ställning på arbets

marknaden. Bl. a. skall utredningen ta ställning till om den nuvarande 67-

årsgränsen i lagen om anställningsskydd är ändamålsenlig. Utredningen 

skall också överväga vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan öka 

de äldres möjligheter att få eller behålla ett lämpli5t arbete på hel- eller 

deltid. Kommitten har nyligen avlämnat ett delbetänkande Anställnings

skydd för äldre (Ds A 1981: 7). 

Utskottet delar motionärernas oro över de äldres tilltagande svårigheter 

på arbetsmarknaden. Olika orsaker härtill har redovisats ovan. Utskottet 

vill också peka på det faktum att det förhållandevis låga antalet äldre 

sökande vid arbetsförmedlingarna kan tyda på låga förväntningar på arbete 

och en dold arbetslöshet. De ökade satsningarna på sysselsättningspoli

tiska åtgärder har uppenbarligen inte heller kommit de äldre till del i någon 

större omfattning. En minskning i både absoluta och relativa tal har kunnat 

noteras, särskilt i jämförelse med de yngre åldersgrupperna. Enligt utskot

tet är det synnerligen viktigt att de äldres situation uppmärksammas. På 

andra håll i detta betänkande redovisas också olika förslag och insatser 

som har direkt betydelse för den äldre arbetskraften. Det gäller bl. a. 

främjandclagen och anpassningsgruppernas verksamhet. arbetsförmed

lingskontrakt m. m. Det finns ock:;å skäl att peka på äldrearbetskommit

ten, som beräknas avge en första delrapport inom kort. 

Som framgår av det änförda är de äldres situation på arbetsmarknaden 

uppmärksammad i olika sammanhang och utskottet utgår från att regering

en och arbetsmarknadsmyndighetfrna ägnar frågor som rör denna del av 

arbetskraften fortlöpande uppmärksamhet. Motionärernas önskemål får 
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med hänvisning till vad sålunda anförts anses tillgodosedda och motioner

na bör mot denna bakgrund inte leda till något initiativ från riksdagens 

sida. 

Aktionsprogram mot utslagning och arbetslöshet 

I partimotionerna I 068 och 2112 presenterar vpk vad man kallar ett 

aktionsprogram mot utslagning och arbetslöshet i tio punkter. Man vill att 

en snabbutredning tillsätts med uppgift att lägga fram förslag till åtgärder 

så att det föreslagna programmet kan genomföras. Programmet innehåller 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder men har också inslag som ligger utanför 

arbetsmarknadsutskottets arbetsområde. I programmet sägs att målsätt

ningen för alla samhälleliga åtgärder måste vara att garantera alla männi

skors rätt till ett arbete oberoende av ålder. kön. handikapp eller utbild

ning. Vidare måste en riksomfattande garanti för alla ungdomars rätt till 

arbete eller meningsfull utbildning skapas. Därutöver föreslås i program

met en allmän arbetstidsförkortning. åtgärder mot företag med hög perso

nalomsättning och sjukfrånvaro, en bred offensiv mot alla typer av arbets

miljörisker samt obligatorisk arbetsförmedling. I programmet ingår också 

förslag som berör industripolitiken. socialförsäkringssystemet. vårdsek

torn samt alkohol- och narkotikapolitiken. 

Flera av de områden som tas upp i vpk:s program och som berör 

utskottet har under senare år reformerats genom beslut av riksdagen. Den 

skyddade sysselsättningen. den yrkesinriktade rehabiliteringen och regler

na för anställning med lönebidrag är exempel härpå. Andra inslag i pro

grammet berörs av förslag till årets riksmöte. Det gäller bl. a. de förtids

pensionerades situation. frågor om rekryteringspåverkande åtgärder och 

ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen. Vpk:s motion innehåller ock

så förslag som nu prövas i olika utredningssammanhang. Omsorgskommit

ten utreder vissa frågor om handikappade. Äldrcarbetskommitten har i 

uppdrag att se över de äldres sysselsättningsförhållanden. Delegationen 

för arbetstidsfrågor (DELFA) och delegationen för ungdomens sysselsätt

ningsfrågor (DELFUS) är andra exempel på kommitteer som intresserar 

sig för av motionärerna aktualiserade frågeställningar. 

Utskottet avstyrkte förra året en liknande motion från vpk med följande 

motivering: "Utskottet finner det föga meningsfullt att ta ställning till ett så 

allmänt formulerat och vittomspännande program som motionärerna pre

senterar. Problemen bör i stället angripas konkret inom politikens alla 

områden." Utskottet har inte funnit skäl att ompröva sin ståndpunkt och. 

avstyrker följaktligen motionen. 

Arbetsmiljö och arbet.rnnpas.rninR 

I proposition 126 (s. 80-82) behandlas frågan om en vidgad samverkan 

mellan arbetsmarknadsverkets anpassningsverksamhct och de arbetsmil

jö- och arbetarskyddsansvariga organen. Statsrådet Eliasson påpekar att 
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enbart generella arbetsmiljöåtgärder inte räcker om man i ökad utsträck

ning skall kunna förebygga utslagning och förhindra att handikapp upp

kommer. Förebyggande individuella anpassningsåtgärder måste sättas in i 

större utsträckning än som görs f. n. Denna uppgift kan med hänsyn till 

problemens omfattning och karaktiir inte klaras av arbetsmarknadsverkets 

anpassningsverksamhct, som redan nu har ansträngda resurser. Den be

fintliga organisationen för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågor bör där

emot kunna komma i fråga. Enligt •tatsrådet behövs en mer samlad syn på 

frågor som gäller arbetsanpassning. Den uppsplittring som finns mellan 

skyddsorganisation. anpassningsgrupp och samverkansorgan i medbe-· 

stämmandefrågor försvårar en rationell behandling av frågor som rör ar

betsanpassning och anställningsfrämjande åtgärder. En vidgad samverkan 

mellan arbetsmarknadsverket och den befintliga skyddsorganisationen ter 

sig därför enligt propositionen mer ändamålsenlig. Det bör i första hand ta 

sig uttryck i att man söker samordna skyddskommitteernas och företags

hälsovårdens arbete med arbetsmarknadsverkets anpassningsverksamhet. 

En närmare samverkan enligt de riktlinjer som angivits ovan måste emel

lertid studeras närmare. Departementschefen meddelar därför sin avsikt 

att senare föreslå regeringen att en särskild utredare får i uppdrag att 

närmare studera dessa frågor. 

Utskottet delar helt den i propositionen redovisade uppfattningen. Den 

av historiska och organisatoriska skäl betingade uppdelningen mellan ar

betsmiljöområdet och den arbetsmarknadspolitiska anpassningsverksam

heten är olycklig och leder till ett dåligt utnyttjande av de gemensamma 

resurserna. Det är angeläget att man snabbt finner metoder för en bättre 

samordning mellan verksamhetsområdena. I det sammanhanget vill ut

skottet peka på att det även inom riksdagen råder en mindre rationell 

uppdelning av dessa frågor. Socialutskottet handlägger vissa arbetsmiljö

frågor medan arbetsmarknadsutskottet har hand om övriga frågor på ar

betslivets område. Utskottet räknar med att denna ofullständighet i fördel

ningen av riksdagsiirendena kommer att rättas till i samband med den inom 

riksdagen pågående utredningen a\' dessa frågor. 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1639512000 

1316500000 

1504030000 

Reservation 147841000 

Anslaget omfattar fr. o. m. budgetåret 1980/81 programmet Särskilda 

åtgärder för arbetsanpassning m:h sysselsättning. vari ingfir delprogram

men Arbetshjälpmedel åt handikappade. Niiringshjälp. Anställning med 

lönebidrag samt Förvaltningskostnader. Tidigare har anslaget. som då 
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benämndes Särskilda åtgärder för arbetsanpassning, omfattat två program, 

Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade samt Sysselsättnings

skapande åtgärder för svårplacerade. I det förstnämnda programmet ingick 

delprogrammen Arbetsprövning/arbetsträning samt Utbildning av svårpla

cerade. Det andra programmet omfattade delprogrammen Arbetshjälpme

del åt handikappade och Näringshjälp samt, t. o. m. utgången av budget

året 1979/80, Arkivarbete. Halvskyddad sysselsättning, Skyddad syssel

sättning samt Hemarbete. Delprogrammen Arkivarbete och Halvskyddad 

sysselsättning har fr. o. m. budgetåret 1980/81 ersatts av delprogrammet 

Anställning med lönebidrag. Fr. o. m. den I januari 1980 bekostas rehabili

terings- och stödåtgärder för svårplacerade av medel som anvisas under 

anslaget C 5. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering. ·skyddat arbete och 

det till de skyddade verkstäderna tidigare anknytna hemarbetet bedrivs 

från samma tidpunkt av stiftelseorganisationen för skyddat arbete, som 

finansieras med medel anvisade under anslaget C 4. Bidrag till Stiftelsen 

Samhällsföretag. 

1981/82 1979/80 
Utgift 

1980/81 
Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredraganden 

Prof?rammet Relwbilitering.l'
och st1id<ltgärder för Sl'<lr
plal'erade 
Arbetsprövning/arbetsträning 
Utbildning av svårplacerade 
Förvaltningskostnader 

Programml.'t Särskilda <ltKiirder 
.fiir arbet.wnpa.uninK och 
.l'yssel.1·iittning 
Arbetshjälpmedel åt handikappade 
Niiringshjälp 
Anställning med lönehidrag 
Halvskyddad sysselsättning 
Skyddad sysselsättning/Hem-

arbete 
Förvaltningskostnader 

Arhetslzjiilpmedel åt handikappade 

51086000 
71391000 
2830000 

46 172000 
9027000 

938b29000 
292 163 000 

206947000 
21267000 

1639512000 

69200000 + 213250ÖO 
13 500000 + 600000 

I 21J 600000 +200480000 

20200000 + 23 355 ()()() 

1316500000 +245760000 

Delprogrammet omfattar stödformerna bidrag till arbetsbiträde. bidrag 

till särskilda anordningar på arbetsplatsen och bidrag till speciella arbets

tekniska hjälpmedel. Även bidrag och lån till handikappbilar finansieras av 

medel för detta program. 

Statsrådet Eliasson gör i huvudsak samma bedömning som AMS i fråga 

om utnyttjandegraden av de olika stöden 1981/ö2. Utvecklingen under per

ioden 1978179- 1981 /82 framgår av följande tabell. 

+ 11550000 
± 0 
+ 173 680000 

+ 2 300000 

+187530000 
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Speciella ar- .Särskild~. an- Arbetsbiträ- . 
betstekniska ordnin~ar på den 
hjälpmedel arbetsplDtsen 

Budgetår Antal bidrag Antal bidrag Antal biträden 

1978179 1745 817 480 
1979/80 2086 893 565 
1980/81 1 2050 I 000 600 
1981/82 1 2300 I 125 9002 

1 Beräkningar i AMS anslagsframställning. 
2 I propositionen förutsägs ett lägre ar,tal. 

120 

Motorfordon för handi-
kappade 

Antal bidrag Antal 
lån 

I 376 218 
1364 176 
1500 300 
1600 350 

AMS har gjort en framställning om förstärkning av de olika bidragsfor

merna. Denna avvisas i propositicnen med hänvisning till bl. a. de kraftiga 

förbättringar som genomfördes fr. o. m. den I juli 1979. När det gäller 

stödet till motorfordon för handikappade påpekas att stödformen f. n. 

utreds av bilstödskommitten (S 1979: 04). 

I den socialdemokratiska motionen 1433 görs gällande att det nuvarande 

systemet med statligt stöd för anpassning av arbetsplatser samt arbets

hjälpmedel bör ses över. Stödets :;torlek och inriktning bör utformas med 

beaktande av samhällets alternativa kostnader för arbetstagare som ställs 

utanför produktionen. Särskild U:Jpmärksamhet bör enligt motionärerna 

ägnas möjligheterna att differentiera stödet med hänsyn till samhällets 

alternativa kostnader i det enskilda fallet. 

Utskottet vill först erinra om atr riksdagen (prop. 1978/79: 73. AU 1978/ 

79: 20) våren 1979 beslöt om flera förbättringar av bidragsformerna till 

arbetsgivare som anställer personer med arbetshandikapp. Bl. a. höjdes 

kraftigt bidragen till särskilda anordningar på arbetsplatsen och till spe

ciella arbetstekniska hjälpmedel. Höjningarna var helt i linje med de för

slag som lämnats i sysselsättningsutredningens betänkande Arbete åt han

dikappade (SOU 1978: 14). 

Statsrådet Eliasson gör i proposition 126 en genomgång av de arbetsupp

gifter som bör ges till den kommande parlamentariska utredningen om 

arbetsmarknadsverkets framtida ansvarsområde och organisation. Bl. a. 

sägs att en allmän genomgång av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdspro

grammet bör göras i syfte att uppnå effektiviseringar. En förenkling av 

gällande bestämmelser och begränsning av antalet enskilda åtgärder sägs 

kunna ske dels genom en sammar.slagning av åtgärder med likartat inne

håll, dels genom utrensning av i och för sig motiverade åtgärder som är av 

obetydlig omfattning och därför kostar mer att administrera än vad de ger i 

utbyte. En fråga för utredningen är också enligt propositionen fördelningen 

av resurser inom arbetsmarknadspolitiken på olika slag av åtgärder. Enligt 

statsrådet Eliasson bör en omfördelning mot mindre resurskrävande insat

ser övervägas. dvs. en relativt större satsning på platsförmedlingen och 

dess anpassningsfrämjande åtgärder. 
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Av det anförda framgår att en översyn av arbetsmarknadspolitikens 

olika åtgärder kommer att göras. Utskottet tar för givet att även bidragen 

till särskilda anordningar på arbetsplatsen och speciella arbetstekniska 

hjälpmedel därvid kommer att tas upp till behandling även med de utgångs

punkter som anges. i motionen. Motionens önskemål får därmed anses vara 

tillgodosett. och den bör sålunda inte föranleda någon åtgärd. 

Närit1!{slijä/p 

Under budgetåret 1979/80 erhöll 304 personer näringshjälp för att börja 

eller i vissa fall fortsätta verksamhet som egen företagare. 299 bidrag och 

159 lån lämnades. Under senare år har en minskning av antalet personer 

som utnyttjat stödet kunnat märkas. Under 1981 /82 bedöms verksamheten 

få en oförändrad omfattning jämfört med innevarande budgetår. 

I propositionen sägs att stödet ofta för med sig ett omfattande admini

strativt arbete för arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder. Mot bl. a. 

den bakgrunden låter statsrådet Eliasson anmäla att stödformen bör ses 

över. Bl. a. skall möjligheten att föra över näringshjälpen till annan huvud

man studeras. 

I motion 1827 av Rolf Sellgren (fp) sägs att samhällets insatser för 

återanpassning av personer som missbrukat alkohol eller droger ofta är 

otillräckliga i uppföljningsskedet. En person som haft missbruksproblem 

och som beviljats näringshjälp för att s~arta egen verksamhet bör enligt 

motionären vid behov kunna få ytterligare hjälp från samhället för att 

trygga utvecklingen eller för att göra en smidig avveckling av projektet. En 

bättre samordning i samband med rehabilitering föreslås också mellan 

arbetsvården, socialvården och de allmänna försäkringskassorna. 

Utskottet vill först erinra om att handikappad kan få näringshjälp för att 

fortsätta verksamhet som egen företagare om synnerliga skäl föreligger 

och om den fortsatta verksamheten med sådan hjälp kan antas bli lönsam 

och ge goda försörjningsmöjligheter. Synnerliga skäl ärt. ex. nyinriktning 

eller omläggning av verksamheten på grund av strukturförändringar, be

hov av nyanskaffning och komplettering av maskiner, arbetsredskap och 

verktyg för rationalisering och underlättande av arbetsprocesser. Som 

allmän förutsättning gäller vidare att ekonomiskt stöd är nödvändigt för 

den fortsatta driften och att sökanden inte själv kan skaffa erforderligt 

kapital utan en för honom alltför betungande skuldsättning. 

Frågor om socialt stöd och företagsekonomisk rådgivning ligger utanför 

arbetsmarknadsverkets kompetensområde. Det bör också framhållas att 

samråd mellan olika samhällsorgan i ärenden som rör rehabilitering av 

försäkrade sker i försäkringskassornas rehabiliteringsgrupper. I dessa 

grupper finns representanter för bl. a. socialvården. sjukvården och arbets

förmedlingen. 

Av det redovisade framgår att motionärens utredningsönskemål till stor 

del redan är tillgodosedda. Dessutom aviseras en översyn av näringshjäl-
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pen. Med hänsyn härtill finns det inte skäl att föreslå någon åtgärd ·på 

grund av motionen. 

Anstiillning med liinehidrag 

Den I juli 1980 ersatte stödformen anställning med lönebidrag halv

skyddad sysselsättning och arkivarbete. Enligt en särskild förordning 

( 1980: 338) kan löncbidrag lämna~ till arbetsgivare som anställer en arbets

sökande som på grund av ncdsall arbetsförmåga eller i vissa fall på grund 

av ålder eller andra personliga förhållanden annars inte skulle kunna få 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Beträffande lönebidragets storlek gäller att· statliga myndigheter och 

allmiinna försäkringskassor får full kostnadstäekning. Till allmännyttiga 

organisationer utgår bidrag med 9·0 % av den totala lönekostnaden. Övriga 

privata arbetsgivare samt kommuner. landsting och statliga affärsdrivande 

verk får bidrag med 75q, av den totala lönekostnaden det första året, 50c,.'I:· 

det andra året och 25 S·~ under de tredje och fjärde åren. 

I mars i år hade JO 818 personer anställning med lönebidrag. I budgetpro

positionen beräknas antalet lönebidragsplatser öka till totalt JJ 000 under 

budgetåret 1981 /82. Antalet platse:r hos arhetsgi vare som får full kostnads

täckning föreslås vara oförändrat 6 200. 

Sedan den I januari 1977 har efter ett initiativ i utskottet en försöks verk

samhet bedrivits med förhöjt bidrag till svårt handikappade ungdomar 

under 25 år vid placering i halvskyddad verksamhet. Statsbidrag till löne

kostnaden har utgått med 90% under de tolv första hela anställningsmåna- · 

derna och med 5()17,-. under de därpå följande tre åren. Försöksverksamhe

ten skall bedrivas under fem år inom en total kostnadsram om 10 milj. kr. · 

I budgetpropositionen anmäls att regeringen mot bakgrund av stödfor

mens betydelse för den aktuella ungdomsgruppen har medgivit att försöks

verksamheten i avvaktan på rik.>dagens förnyade ställningstagande får 

fortsittta under budgetåret 1980/81 trots att de anvisade medlen härför har 

förbrukats. 

Utskottet har ingen erinran mot att kostnadsramen vidgas. 

Enligt departementschefen är erfarenheterna av försöket sä positiva att 

stödformen bör permanentas. Därför förordas att verksamheten i fortsätt

ningen får finnas som en särskild :;tödform för ungdomar under 25 år med 

svåra handikapp. Antalet platser under budgetåret 1981/82 föreslås maxi

merat till 850. 
Förhöjt lönebidrag får även lämnas under tredje och ljärde anställnings

året för gravt handikappade som :;ysselsätts hos en arbetsgivare som har 

ett fåtal anställda. om alternativet till det förhöjda bidraget är förtidspen

sionering. Det ankommer på AMS att med eget yttrande överlämna ansök

ningar om sådant bidrag för reger·ingens prövning. I budgetpropositionen 

förordas att AMS fortsättningsvis rår pröva dessa ärenden: Antalet perso

ner som omfattas av det förhöjda bidraget föreslås inte få överstiga 25 

under budgetåret 1981/82. 
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Utskottet godtar de förordade riktlinjerna för anställning med lönebidrag 

att gälla fr. o. m. den 1 juli 1981. 

Statsrådet Eliasson föreslår i proposition 126 ytterligare en åtgärd för att 

främja de arbetshandikappades möjligheter till anstiillning på den öppna 

arbetsmarknaden. Sålunda förordas att det förhöjda lönebidragct (90 % 

första året) skall kunna utgå oc:kså för arbetstagare över 25 år med handi

kapp som går från skyddat arbete till anställning på den reguljät:a markna

den. En förutsättning för att det högre bidraget skall kunna lämnas är att 

nedsättningen av arbetsförmågan är betydande och inte av enbart kortva

rig karaktär. för budgetåret 1981/82 beräknas det förbättrade stödet resul

tera i merkostnader för ca 300 heltidsplatser. vilket motsvarar en kostnad 

om ca 25 milj. kr. 

Utskottet tillstyrker detta förslag. 

I motion 1811 av Ylva Annerstedt (fp) påpekas att arbetsgivare med få 
. anställda och obetydliga personalvårdsresurscr kan ha svårt att lösa pro

blem som uppstår med anställda för vilka utgår lönebidrag. Oftast är det 

enligt motionären arbetspsykologisk hjälp som behövs for att lösa de 

uppkomna svårigheterna. I motionen föreslås därför att arbetsgivare och 

arbetstagare inom löncbidragssystemet skall ha räl! att inom nuvarande 

resursramar utnyttja arbetspsykologisk service vid närmaste arbetsför

medling eller arbetsmarknadsinstitut. 

Utskottet vill erinra om att syftet med övergången till anställning med 

lönebidrag var att normalisera bl. a. arkivarbetarnas villkor. Denna grupp 

omfattas nu - i motsats till vad som gällde tidigare - av den arbetsrättsliga 

lagstiftningen, bl. a. lagen om anställningsskydd. Anställda med lönebidrag 

jämställs således med övriga anställda på arbetsplatsen frånsett att deras 

löner subventioneras av staten·. Något kvardröjande arbetsgivaransvar 

från arhetsmarknadsverkets sida finns således inte. 

Utskottet har tidigare behandlat en fråga av liknande slag tAU 1978/ 

79: 20 s. 34). I en motion framhölls all de allmännyttiga organisationerna i 

många fall saknade personella resurser och kompetens för alt klara bl. a. 

personaladministrationen av de anställda med lönebidrag. Motionärerna 

föreslog därför att arbctsmarknadsverket ~kulle få i uppdrag att bistå 

organisationerna med stöd och service. särskilt under en övergångsperiod. 

Utskottet utgick vid sin behandling av motionen från att organisationerna 

under förberedelsetiden och tiden därefter i möjligaste mån skulle kunna få 
råd och annat bistånd från den personal inom arbetsmarknadsverket som 

sysslade med arkivarbetarfrågor. Med hänsyn till bristen på tillgängliga 

resurser ansåg utskottet det inte lämpligt att ge arhetsmarknadsverket den 

tänkta serviceinstruktionen. Riksdagen följde utskottets förslag. 

Utskottet vidhåller denna uppfattning. Den som har en person anställd 

med löncbidragct bör sålunda ta det fulla arbetsgivaransvaret. Det hindrar 

inte att arbetsgivaren särskilt i inlcdningsskedet kan vända sig till arbets

marknadsvcrkct för rådgivning om det uppstår särskilda problem. Det fär 



AU 1980/81: 21 124 

sedan ankomma på verket att avgöra om man har resurser för att hjälpa till 

i det konkreta fallet. Med hänvi!'>ning till det anförda avstyrker utskottet 

motionen. 

Medelsberäkning 

I budgetpropositionen och proposition 126 har följande medelsbehov 

beräknats under anslaget för budgetåret 1981/82. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade 
Näringshjälp 
Anställning med lönebidrag 
Förvaltningskostnader 

Totalt 

80 7 50 000 kr. 
13 50000 kr. 

1412 280000 kr. 
22 500 000 kr. 

I 529 030 000 kr. 

Det totala medelsbehovet beräknas således till I 529030000 kr., en ök

ning med 212 530 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Utskottet godtar propositionens medelsberäkning. Anslaget bör således 

föras upp med det begärda beloppet. 

Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1979/80 Utgift 11000000000 

1980/81 An slag I 685 000 000 

1981/82 Förslag 2054000000 

' Anslaget 1979/80 var avsett att täcka kostnaderna för ett halvt verksamhetsår. 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag för investering

ar och täckande av underskottet i verksamheten med skyddat arbete. 

Driftbidrag 
Bidrag till fastighetsfonden 
Ägartillskott för investeringar 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Stiftelsen Före-
Samhällsföretag draganden 

I 600 000 000 + 152 500 000 
- +373000000 

8~ ()()() 000 + 128 700 000 

I 685 000 000 +654 200 000 

+ 112 ()()() ()()() 
+ 302 ()()() ()()() 
- 45 000000 

+369000000 

Samhällsföretagsgruppen, som omfattar den centrala stiftelsen Sam

hällsföretag (inkl. säljbolaget Samhall ABJ och de 24 regionala stiftelserna/ 

företagen för skyddat arbete med huvudkontor och verkstäder i varje län, 

övertog fr. o. m. den I januari 1980 ansvaret för det skyddade arbetet. Den 

primära uppgiften är att bereda arbete åt personer som på grund av nedsatt 

arbetsförmåga inte kan beredas plats på den reguljära arbetsmarknaden 

och som av arbetsförmedlingen anvisas arbete i stiftelseorganisationens 

regi. 
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Under budgetåret 1981/82 beräknas verksamheten sysselsätta ca 29400 

personer fördelade på 367 verkstadsenheter och 24 huvudkontor. Av de 

anställda utgör ca 5 900 direktanställda tjänstemän. arbetsledare. hantver

kare m. m. Antalet anställda vid huvudkontoren beräknas rymmas inom 

den tidigare fastställda ramen I 035. 

Antalet platser för skyddat arbete uppgår till 21 800. Stora skillnader 

finns i den regionala fördelningen av dessa platser. Räknat per I 000 

invånare i åldrarna 18-66 år har således Jämtlands län med 13.1. Gotlands 

län med 8,6 och Kopparbergs län med 7.4 flest platser medan Stockholms 

län med 2,6, Uppsala län och Hallands län med 3.2 har minst antal. 

l propositionen avvisas ett krav från AMS och Samhällsföretag om en 

utbyggnad med I 000 platser för budgetåret 1981/82. Skälet anges vara att 

stiftelseorganisationen tillförts ca I 250 nya platser sedan starten den I 

januari 1980. I propositionen föreslås dock att regeringen skall ha möjlighet 

att öka antalet platser om särskilda skäl härtill uppkomme1~. Utskottet 

tillstyrker att riksdagen lämnar ett sådant bemyndigande. 

Finansieringen av den löpande verksamheten inom stiftelseorganisa

tionen skall ske genom intäkter och statliga driftbidrag. En schablonteknik 

har fastställts som innebär att bidragets storlek skall beräknas på grundval 

av lönesumman för arbetstagare i skyddat arbete. Procentsatsen skall 

fastställas årligen av riksdagen. Enligt statsrådet Eliasson bör kostnaderna 

för fastighetsfonden inte ingå i underlaget för beräkning av bidragsprocen

ten. 

I propositionen beräknas rörelseresultatet. fastighetsfonden undanta

gen. till - I 712 milj. kr. En motsvarande anslagspost som utgör 135 ~( av 

lönesumman för anställda i skyddat arbete föreslf1s för iindamälet budget

året 1981/82. 

I en fastighetsfond knuten till den centrala stiftelsen redovisas Samhiills

företagsgruppens hela fastighetsbeständ. Enligt propositionen bör en an

slagspost om 302 milj. kr. tas upp för fonden för 1981/82. 

Behovet av investeringsbidrag beriiknas till 40 milj. kr. fö: kommande 

budgt:tår. Medlen skall användas fiir ersiittnings- och ombyggnadsinve

steringar. Medlen bör beviljas i form av iigartillskott. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget utgör 'sålunda 2 054 

milj. kr. Utskottet godtar att anslaget för nästa budgetår förs upp med detta 

belopp och att medel motsvarande I 35 r...;: av löncsumman (inkl. lönebikost

nader) för arbetstagarna i skyddat arbete anslås till driften av verksamhe

ten. 

Frfrgan om en utvärdering av Samhiillsföretags verksamhet tas upp i 

budgetpropositionen. Det sägs att för kort tid har gått fik att det skall vara 

meningsfullt att göra en ingilende bedömning av den framtida utveckling

en. Trots detta anser statsradet Eliasson att en begränsad iiversyn av 

verksamheten inom organisationen redan nu bör göras. Det är särskilt det 

praktiska utfallet av huvudmannaskapsreformen som bör utviirderas. 
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I flera motioner förs fram kri:iska synpunkter och förslag när det gäller 

Samhällsföretag och dess verksamhet. 

I den socialdemokratiska programmotionen 1433 sägs att den ursprungli

ga målsättningen att via arbetsprövning. arbetsträning och en tids skyddad 

sysselsättning ge den enskilde en fast förankring på den reguljära arbets

marknaden inte kunnat uppnås. Därför krµvs att de ursprungliga intt;ntio

nerna bakom den skyddade verksamheten nu .förverkligas genom att soci

aldemokraternas program för en solidarisk personalpolitik genomförs: Ge

nom arbetsmarknadspolitiska i:1satser bör arbetskraften inom Samhälls

företag kunna tas till vara på den reguljära marknaden. Därmed borde 

enligt motionärerna behovet av sysselsättning i särskilda organisations

former kvarstå endast för gravt handikappade. 

Även Allan Åkerlind (m) och Görel,Bohlin (m) är i motion 1441 kritiska 

mot utvecklingen i Samhällsföretag, bl. a. påtalas den ringa överföringen 

av anställda till den reguljära arbetsmarknaden. Motionärerna vill att verk

samheten skall ses över. 

Gullan Lindblad (m) och Margareta Gard (m) begär i motion 824 att 

förslag till åtgärder skall läggas fram i syfte att minska antalet anställda vid 

Samhällsföretag till förmån för <Lnställning med lönebidrag. Bakgrunden är 

motionärernas uppfattning att statens kostnader för verksamheten är för 

höga, särskilt med beaktande av. att antalet partiellt arbetsföra i verksam

heten enligt motionärernas uppfattning är litet. Samhället sägs också ha 

misslyckats med uppgiften att i någon högre grad föra över de handikappa

de till arbete på den reguljära marknaden. 

En av målsättningarna i Samhällsföretags verksamhet är att arbetet för 

de arbetshandikappade skall leda till rehabilitering och helst en anställning 

pä den reguljära marknaden. Utplaceringsarbetd sköts av det regionala 

företaget i samarbete med läns:1rbetsnämnd och arbetsförmedlingen. En 

viktig uppgift i detta sammanhang har de samrådsgrupper som skall finnas 

på varje verkstad eller motsvarande arbetsställe. Arbetet underliittas ock

så av att den som övergått till anstiillning på den reguljära marknaden 

enligt avtal har riitt till åtcram;tiillning inom tolv m:\nader om den nya 

anstiillningen inte faller viil ut. 

I proposition 126 framhålls nödvändigheten av att fler arbetstagare i 

skyddat arbete g[1r över till anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det skulle ge stiftelsen Samhiillsföretag ökade möjligheter att ta emot 

arbetslösa med sv{1ra handikapp för vilka inga andra arbctsmiijlighctcr stilr 

till buds. En ökad utplacering fr:in stiftelseorganisationens verkstiider sägs 

därför innebära vinster såviil för de enskilda individerna som för samhället 

genom att miinskliga resurser hiittre kan tas till vara. För att stimulera 

företagen att i ökad utsträckning anställa arbetshandikappade som kom

mer från vcrkstiider för skyddat arbete föreslås diirför som tidigare niirnnts 

att en högre lönesubvention skall kunna lämnas i dessa fall. Den möjlighet 

som nu står till buds att lämna förhöjt lönebidrag till handikappade ungdo-
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mar under 25 år föreslås även gälla för handikappade över 25 år som går 

från skyddat arbete till anställning på den reguljära marknaden. Statsrådet 

Eliasson beräknar att det förbättrade stödet kommer att utnyttjas motsva

rande ca 300 heltidsplatser under kommande budgetår. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att en ökad utplacering av 

arbetstagare från den skyddade sysselsättningen måste komma till stånd. 

Både hänsynen till arbetskraften och ekonomiska skäl talar härför. De 

hittillsvarande resultaten är emellertid nedslående. De senaste åren har 

man endast lyckats placera I% av de anställda hos Samhällsföretag på den 

öppna arbetsmarknaden. Enligt utskottets uppfattning bör de1 vara möjligt 

att nå längre med hjälp av olika utbildningsinsatser. bättre differentiering 

av arbetsuppgifter. effektivare anpassning av arbetsplatsen m. m. En del 

av de konkreta förslag som läggs fram i prop. 126 liksom aviserade utred

ningsinsatser har denna inriktning. Utskottet hänvisar härtill och till den 

aviserade översynen av Samhällsföretag och finner i övrigt inte skäl att 

göra något särskilt uttalande i anslutning till vad som anförs i de aktuella 

motionerna. 

Per Unckel (m) tar i sin motion 1833 upp frågan om Samhällsföretags 

regionalpolitiska roll. Motionären påpekar att det i vissa skyddade verk

städer finns personer som har sin sysselsättning motiverad av andra skäl 

än en nedsatt arbetsförmåga. Det huvudsakliga skälet härför är att Sam

hällsföretag fick överta de verkstäder i vilka AMS bedrev industriella 

beredskapsarbeten. Dessa verkstäder har blivit ett permanent inslag i 

Samhällsföretagsgruppen och är enligt motionären ett utslag av regionalpo

litisk satsning. Motionitren anser att detta är fd och vill ha ett uttalande av 

den innebörden av riksdagen. 

Utskottet vill inledningsvis framhålla att det skyddade arbetet är en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd i syfte att värna om arbetshandikappades 

rätt till avlönat arbete. Däremot bör skyddat arbete i princip inte komma i 

fråga för personer som är arbetslösa av i huvudsak renodlade arbctsmark

nadsskäl. Någon regionalpolitisk roll skall de skyddade verkstäderna alltså 

inte spela. I de verkstäder som tidigare vars. k. industriella beredskapsar

beten finns dock under en övcrgångstid ett inslag av regionalpolitisk sats

ning kvar. Detta hänger samman med svårigheterna för lokalt bunden äldre 

arbetskraft att få arhete i områden där sysselsättningsWget iir däligt. 

De industriella beredskapsarbetena tillkom ursprungligen t"ör att syssel

sätta arbetslösa som friställts vid företagsnedHiggelscr och som inte kunde 

anvisas "traditionella"' beredskapsarbeten. Syftet var att åstadkomma 

radrum för arbetsförmedlingen att ordna sysselsällning på annat sätt. I 

början av 1970-talet tillkom industriella beredskapsarbeten inom vissa 

regioner med allmänt svag sysselsättning för att mer långsiktigt och under 

hela aret skapa arbete för äldre lokalt bunden arbetskraft i gkshygdsomnl

dena. I andra fall låg sålunda också ett regionalpolitiskt motiv bakom 

etableringarna. En allmän erfarenhet av de industriella beredskapsarbete-
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na var att de med tiden tenderade att få en sammansättning av arbetskraf

ten som liknade den som fanns vid verkstäder för skyddat arbete beroende 

på bl. a. att arbetsförmedlingens möjligheter att omplacera arbetstagare är 

sämst för äldre personer med arbetshinder. Vid tillkomsten av den nya 

organisationen för skyddat arbe':e beslutades att de regionala stiftelserna 

också skulle svara för driften av de industriella beredskapsarbetena. 

I budgetpropositionen (s. 159) tar statsrådet Eliasson upp frågan om de 

tidigare industriella beredskapsarbetena. Han framhåller att relativt låg 

personalomsättning, olämplig produktion och dåliga lokaler är skäl till att 

man måste räkna med en över~;ångstid innan dessa verkstäder helt kan 

omvandlas till verkstäder för skyddat arbete. För att bl. a. påskynda denna 

utveckling finns i propositionen förslag om att investeringsmedel anvisas 

till stiftelsen. 

Utskottet delar motionärens uppfattning att Samhällsföretags verksam

het skall vara inriktad på den handikappade arbetskraften. På sikt kan 

alltså såsom f. ö. framgår av propositionen inslagen av industriellt bered

skapsarbete försvinna. Med hänsyn härtill behöver motionen inte föranle

da någon åtgärd. 

Frågan om Samhällsföretags :>tällning på marknaden i förhållande till 

andra företag tas upp i tre motioner. 

Ingvar Eriksson m. fl. (m) vill i motion 1421 ha en översyn av de regler 

som gäller för Samhällsföretagsgruppens marknadsföring såväl på den 

svenska som på den utländska r;1arkn'aden. Motionärerna anser att Sam

hällsföretag bedriver en osund konkurrens med hjälp av skattemedel. 

Detta sägs få till följd att livskraftiga, viilskötta svenska företag hotas. 
Företagsgruppens säljbolag Samhall påstås kunna satsa oproportionellt 

mycket pengar på marknadsföring i form av reklamjippon. introduktions

rabatter och förmånliga krediter. 

Även i motion 1806 av Ulla Ekelund m. Il. (c) behandlas Samhällsföre

tags konkurrens med andra företag. Av ungefär samma skäl som i motio

nen ovan begärs att verksamheten inom Samhällsföretag prövas utifrån 

kravet att undvika otillbörlig konkurrens med det övriga näringslivet. 

·I motion 1441 av Allan Åkerlind (m) och Görel Bohlin (ml sägs att den 

målsättning som riksdagen lagt fast att Samhällsföretag skall hålla mark

nadsmässiga priser och inte konkurrera med andra företag genom en 

orealistisk prissättning inte riicker. Enligt motionärerna finns det också 

andra möjligheter att bedriva osund konkurrens. Ett sätt sägs gratis lager

hållning åt kunderna vara. Riksdagen bör därför enligt motionen uttala att 

Samhällsföretag inte heller genom andra åtgärder än varans pris skall 

bedriva illojal konkurrens gentemot andra företag. 

Utskottet vill inledningsvis erinra om att det i lagen om regionala stif

telser för skyddat arbete 12 §) slås fost att de regionala stiftelsernas verk

samhet skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmiissiga 

principer. Det innebär att verksamheten inte för hed rivas på sådant sätt att 
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företag med likartad produktion utsätts för en diskriminerande konkur

rens. Det bör också påpekas att det i proposition 1977/78: 30. som låg till 

grund för riksdagens besh.lt 1977 om nytt huvudmannaskap för det skyd

dade arbetet. framhölls att prissättningen skall grundas på marknadsmäs

siga principer för kalkylering. Organisationen skall således ses som en del 

av näringslivet som konkurrerar med andra företag på lika villkor. Därav 

följer också att kraven inom denna sektor på effektiva former för mark

nadsföring. försäljning. ekonomi och personalfrågor är stora och att de 

satsningar som görs är motiverade från de utgångspunkter som statsmak

terna angivit för verksamheten. 

Samhällsföretag har fastställt riktlinjer för prissättningen av varor och 

tjänster som skall gälla inom företagsgruppen. I dessa konstateras inled

ningsvis att betydande statliga bidrag utgår till företagsgruppen för att 

kompensera de merkostnader som är förbundna med verksamheten i jäm

förelse med andra företag. Det gäller merkostnader fört. ex. fler arbetsle

dare. särskilt anpassade maskiner och ett lugnare arbetstempo. En annan 

merkostnad är att verkstäderna är lokaliserade efter sociala och arbets

marknadspolitiska kriterier i stället för efter företagsekonomiska grunder. 

I riktlinjerna" slås vidare fast att prissättningsbesluten måste tillmätas stor 

vikt inom företagsgruppen. Som huvudregel skall därvid gälla att priset på 

varor och tjänster skall sättas så att - sedan de sociala och arbetsmark

nadspolitiska målen är tillgodosedda - resultatet över en längre period blir 

det bästa möjliga i företagsgruppen. Med bästa möjliga resultat menas 

lägsta möjliga krav på statliga bidrag till företagsgruppen. Priset får dock 

inte understiga det pris som i jämförelse med konkurrenter får anses vara 

normalt marknadspris med hänsyn också tagen till andra villkor som 

allmänt anses böra påverka priset, t. ex. försäljningsvolym. kvalitet. distri

bution och service. Skäl att underskrida det normala marknadspriset kan 

dock motiveras av påvisbara effektivitetsfördelar för företag i Samhiillsfö

retagsgruppen jämfört med andra företag. 

Det främsta hjälpmedlet för att ulröna det normala marknadspriset sägs 

enligt riktlinjerna vara en god och fortlöpande kontakt med marknaden. 

Härvid sägs undersökningar av konkurrerande företags prissättning och 

försäljningsvillkor vara ett hjälpmt:del. 

För att bl. a. illojala konkurrensförhållanden skall kunna bedömas har 

ett samrådsorgan etablerats. Häri ing~tr förutom Samhällsföretag också 

Sveriges Jndustriförbund, SHJO-Familjeföretagen och Svenska handcls

kammarförbu ndet. 

Av vad som sagts ovan framgår att priset inte är det friimsta konkurrens

medlet i Samhällsföretags verksamhet. I sUillet har mot bakgrund av före

tagsgruppens särskilda förutsättningar andra lämpliga konkurrensmedel 

fastställts, exempelvis kvalitet på produkter och tjänster. stora samlade 

produktionsresurser. väl differentierad produktion, närhet till kunden och 

leveranssäkerhet. 

9 RikidaRell 1980181. 18 sam/. Nr 21 
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Utskottet har ovan redovisat principerna och riktlinjerna för Samhälls

företags affärsmässiga verksamhet. Dessutom har utskottet pekat på olika 

åtgärder som vidtagits inom företagsgruppen för att komma till rätta med 

problem av det slag som tas upp i motionerna. Av särskild vikt ser utskot

tet de kontakter som företagsgruppen har knutit med det svenska näringsli

vet både på central och regional nivå. Frågor som rör prissättning, konkur

rensförhållanden m. m. bör bäst kunna tas upp i dessa sammanhang. Det 

finns anledning att avvakta ytterligare erfarenheter av detta samråd innan 

man omprövar de metoder som i dag används. Med hänsyn härtill och då 

utskottet förutsätter att frågor av här berört slag tas upp av den aviserade 

utredningen avstyrker utskottet att riksdagen nu skall ta något initiativ på 

grund av någon av motionerna 1421. 1441eller1806. 

Yrkesinriktad rehabilitering 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

224100000 1 

428500000 1 

4204000002 

1 Avser det nuvarande anslaget Bidrag för yrkesinriktad rehabilitering. 
2 Avser det nya anslaget Yrk'esinriklad rehabilitering enligt förslag i prop. 1980/ 
81: 145. . . 

Anslaget omfattar ett program. Yrkesinriktad n:habilitering. och två 

delprogram. Arbetsmarknadsinstitut och Institutet för metodutveckling 

och forskning. Det sistnämnda ddprogrammct föreslås fr. o. m. budgetåret 

1981/82 bli benämnt Metodutveckling. forskning och utbildning. 

Beträffande de nya formerna för finansiering av den yrkesinriktade 

rehabiliteringen hänvisas till avsnittet Arbetsmarknadspolitiska fonder. 

Under delprogrammet Arbetsrr:arknadsinstitut upptas kostnader för den 

utredande. vägledande och arbet.>förberedandc verksamhet som skall be

drivas för yrkesobestämda och arbetshandikappade vid de arbetsmark

nadsinstitut (Amil som finns inom arbetsmarknadsverket. 

Delprogrammet Metodutvi:ckling, forskning och utbildning svarar för 

kostnaderna för verksamhet mcc' metodutveckling, forskning och perso

nalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. främst med avse

ende på praktisk metodutveckling inom arbctsmarknadsvcrkets område. 

A rhe tsm arkn a ds in .1· ti t 11 ten 

Arbetsmarknadsinstitutcn - Ami - började sin verksamhet den I janua

ri 1980. Instituten tillkom för att samordna den tidigare verksamheten ~om 

bedrevs av främst landstingskorr.munala huvudmän vid arbetsvårdsinsti

tut, vissa förberedande och orienterande kurser inom arbetsmarknadsut

bildningen samt arbi:tspsykologiska insatser som i huvudsak tillhandahölls 
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av privata institut. Institutens uppgift är att ta sig an arbetssökande med 

särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. I princip skall alla arbetssökan

de som har behov av att klarlägga sina arbetsförutsättningar och förbereda 

sig inför arbetslivet ha tillgång till institutens resurser i den mån arbetsför

medlingens normala insatser är otillräckliga. 

Enligt de månadsvisa rapporterna över verksamheten uppgick antalet 

inskrivna under 1980 lägst till 2031 (juli) och högst till 3812 (november). I 

stort befann sig ca hälften av de inskrivna på instituten. dvs. i vägledning, 

medan övriga till ca 40% hade praktik på öppna marknaden. 3-4% var vid 

AMU-centra och ca 7-8% vid Samhällsföretag. Av de ca 9500. som 

skrevs ut år I980, gick 35% till anställning av något slag ,och 16% till 

arbetsmarknadsutbildning. 

Relativt många tjänster hos Ami har varit vakanta i inledningsskedet. 

Detta har medfört att instituten inte har kunnat arbeta med full kapacitet. 

Under 1981/82 beräknas verksamhetens uppbyggnad vara slutförd och 

därmed kommer ca 18 000 personer att kunna tas emot. 

Metodutreckling, forskning och utbildning 

Under detta avsnitt behandlas bl. a. frågan om inrättandet av ett särskilt 

institut för metodutveckling. forskning och personalutbildning. Riksdagen 

beslöt i mars 1979 om en samordnad organisation för den yrkesinriktade 

rehabiliteringen (prop. 1978179: 73. AU 1978/79: 20l. Det innebar bl. a. att 

ett centralt institut för metodutveckling, forskning och personalutbildning 

skulle inrättas. Basen för detta institut skulle vara delar av statens arbets

klinik i Stockholm och det till Stockholms universitet knutna psykotek

niska institutet. Organisatoriskt skulle institutet, som beräknades få 

knappt 40 tjänster. knytas till AMS. När det gällde frågan om lokalisering

en av det centrala institutet beslöts att en utredning skulle klargöra om 

institutet kunde lokaliseras utanför Stockholm och i så fall vilken ort som 

var tänkbar med hänsyn till institutets uppgifter och kontakt behov. Den 

nya utredningen (1978: 04l om yrkesinriktad rehabilitering m. m. tNYRJ 

fick uppdraget att i samråd med AMS fullgöra utredningsuppdraget. Resul

tatet av utredningens arbete redovisades i april 1979. På grundval härav 

förelades riksdagen en proposition 1978/79: 216 om lokalisering av institu

tet till Stockholm. Förslaget avvisades av riksdagen i enlighet med arbets

marknadsutskottets betänkande 1978/79: 40. Riksdagen begärde att frågan 

skulle utredas p[i nytt och därefter åter redovisas. 

I maj 1980 avlämnades ett nytt utredningsförslag i betänkandet (Os A 

1980: 06) Institutet för arbetsvägledning och rehabilitering. Förslaget inne

bar en viss omprövning av riksdagens tidigare beslut om uppgifter för och 

organisation av ett centralt institut för metodutveckling, forskning och 

personalutbildning. En lokalisering utanför Stockholm av institutet skulle 

enligt utredningen kräva en ändrad arbetsfönlelning mellan AMS och 

institutet. Sålunda borde uppgifterna som innebär en mera traditionell 
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myndighetsutövning föras till AMS medan den långsiktiga metodutveck

lingen skulle vara institutets uppgift. Utredningen föreslog således en 

delning av det ursprungliga institutet i ett bibehållet Ami-kansli placerat 

hos AMS med 15 tjänster och i ett institut för arbetsvägledning och rehabi

litering med 19 tjänster lokalisernt till Göteborg. Den besparing på fyra 

tjänster som därmed kunde göras i förhållande till tidigare beslut bedömdes 

kunna täcka de merkostnader som en lokalisering till Göteborg väntades 

medföra. Remissopinionen var s1arkt splittrad. 

I årets budgetproposition (s. 1.69-172) ifrågasätter statsrådet Eliasson 

mot bakgrund av det statsfinansiella läget om ett särskilt institut måste 

inrättas. Som ytterligare skäl till detta ställningstagande anges det faktum 

att den nya Ami-organisationen redan inneburit en förstärkning av resurs

erna för metodutveckling och personalutbildning. Särskilda tjänster finns 

inrättade i varje län för denna verksamhet och separata medel finns avsatta 

för det utvecklingsarbete som f. n. bedrivs främst vid olika Ami runt om i 

landet, men också vid några högskoleinstitutioner. Dessutom hänvisas till 

att ett särskilt kansli har inrättats inom AMS för att handlägga frågor om 

verksamheten vid arbetsmarknadsinstituten samt utvecklingsarbete och 

personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

Sin uppfattning att ett centralt institut inte bör inrättas knyter statsrådet 

Eliasson samman med bedömningen att det är angeläget att få till stånd 

särskilda insatser för invandrare. Han förordar att 2.3 milj. kr. under nästa 

budgetår skall användas för projekt med syfte att utreda metoder för 

vägledning och rehabilitering av arbetssökande invandrare med särskilda 

svårigheter. Verksamheten föreslås bli förlagd till Storstockholm med dess 

stora andel invandrare. men utanför regionens kärnområde. Projektmedlen 

skall kunna sättas in där det finns behov av särskilda utvecklingsinsatser. 

Utöver de särskilda medlen för invandrarprojektet beräknas för budget

året 1981/82 oförändrat 2.6 milj. kr. för metodutveckling och 4.7 milj. kr. 

för personalutbildning. Dessutom föreslås att AMS skall få medel motsva

rande 15 tjänster för fortsatt verksamhet vid det nuvarande Ami-kansliet. 

Sammanlagt beräknas för delprogrammet Metodutveckling, forskning och 

utbildning 11,6 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Det är en minskning med 

2.7 milj. kr. jämfört med innevarande år. 

Fem motioner behandlar budgetpropositionens förslag om inriktning och 

organisation av insatser för metodutveckling, forskning och utbildning 

inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. I motionerna 1056 av Kurt Hu

gosson m. tl. (sl och 1808 av Kerstin Ekman m. tl (fp) förordas att ett 

institut för arbetsvägledning och rehabilitering skall lokaliseras till Göte

borg. Sven-Gösta Signell m. tl. (s) yrkar i motion 280 att Skövde skall bli 

lokaliseringsort för ett institut ·~nligt riksdagens ursprungliga beslut. I 

motion 1831 av Sten Svensson m. tl. ( m,c, fp) begärs att de 15 tjänsterna 

vid Ami-kansliet inom AMS i stället skall förläggas utanför Stockholmsom

rådet. I motion 1424 vill Hans Gustafsson m. Il. (s) att projektet med 

särskild Ami-verksamhct för invandrare skall förläggas till Olofström. 
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Utskottet anser sig kunna godta propositionens förslag om förändrad 

inriktning och organisation av insatserna för metodutveckling, forskning 

och utbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Det innebär bl. a. 

att det tidigare beslutade centrala institutet inte kommer att inrättas. Där
med faller de motioner som innehåller förslag om lokalisering av ett sådant 

institut. Däremot bör regeringen vara oförhindrad att pröva den framtida 

lokaliseringen av den verksamhet inom AMS som skall fullgöras av de nya 

tjänsterna. 

Utskottet biträder också förslaget om särskilda medel för att utveckla 

metoder för vägledning och rehabilitering av arbetssökande invandrare 

med speciella svårigheter. Med hänsyn till den stora koncentrationen av 

invandrare till Storstockholmsområdet bör verksamheten förläggas dit. 

Utskottet avstyrker följaktligen motionsförslaget att projektet skall bedri

vas i Olofström. 

AnslagJfrt1gor 

Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att det hittillsvarande 
anslaget Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering för nästa budgetår uppförs 

med 587,4 milj. kr. I avsnittet Arbetsmarknadspolitiska fonder har utskot

tet biträtt regeringens förslag i proposition 145 om en ny ordning för att 

finansiera bl. a. den yrkesinriktade rehabiliteringen. Den nya ordningen 

innebär att kostnaderna för driften av arbetsmarknadsinstituten och för 

metodutveckling, forskning och utbildning skall täckas av ett nytt anslag 

benämnt Yrkesinriktad rehabilitering. Däremot skall kostnaderna för ut

bildningsbidrag till eleverna vid instituten - som i praktiken betalas från 

det nuvarande anslaget - i fortsättningen till en del betalas från det nya 

anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättningar och utbildningsbidrag och i 
övrigt av arbetsgivaravgiftsmedel. 

Det nya anslaget Yrkesinriktad rehabilitering föreslås i proposition 145 

bli uppfört med 420,4 milj. kr., dvs. det i budgetpropositionen upptagna 
beloppet med frånräknande av de beräknade utgifterna för utbildningsbi
drag. Utskottet godtar den nya anslagsberäkningen. Det nya anslaget bör 

anvisas som ett reservationsanslag. 

I proposition 145 har regeringen i och för sig återkallat den framställning 

om anslag som gjorts i budgetpropositionen. Av samma skäl som angetts i 

avsnittet Arbetsmarknadsutbildning bör riksdagen formellt avslå budget

propositionens förslag i den aktuella delen (punkt C 51. 
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Övriga anslag 

Totalförsvars verksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

71542000 

79912000 

86378000 

134 

Från anslaget bekostas utgifterna för programmet Totalförsvarsverk

samhet. I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskaps

planering samt Vapenfria tjänstepliktiga. Regeringens förslag till anslag 

redovisas i budgetpropositionen, punkt B 5 s. 94-96. 

1979/80 1980/81 1981/82 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredra-
ganden 

Försvars- och bered-
skapsplanering 5100000 5 350000 + 2260000 + 200000 

Vapenfria tjänstepliktiga 51130000 60062000 +17203000 +4566000 
Förvaltningskostnader 15312000 14500000 + 1135000 + 1700000 

Summa 71542000 79912000 +20598000 +6466000 

Som framgår av sammanställningen används huvuddelen av anslaget för 

att bekosta utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga. I budgetproposi

tionen sägs att det inte längre finns någon egentlig kö av vapenfria tjänste

pliktiga som väntar på inkallelse. 

Utskottet har ingen invändning: mol medelsberäkningen och tillstyrker 

regeringens förslag till anslag. 

Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

11140000 

4070000 

3000000 

Reservation 3 303 000 

Detta anslag används för arbetsmarknadsverkets utgifter för inköp av 

utrustning. vars anskaffningsvärde överstiger 10000 kr. och vars livslängd 

överstiger tre år. Även engångsanskaffningar bekostas från anslaget. An

nan utrustning anskaffas med anli;:amle av resp. programanslag. 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen (punkt B 6 s. 97-98) all 

anslaget minskas med I 070000 kr. Utskottet biträder regeringsförslaget. 
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Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 

1979/80 Utgift 1 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Reserv.ation 12849000 

1000 

1000 
1 Under budgetåret har intäkterna överstigit kostnaderna med 6926000 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet For

valtning av utrustning. Det utgör ett serviceprogram för försörjning av 

övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning får 

hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket, varvid hyran skall beräk

nas så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Programmet består av 

delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

I budgetpropositionen, punkt B 7 s. 98-10 I. förordas att 12 milj. kr. av 

reservationen på anslaget förs över till inkomsttiteln Övriga inkomster av 

statens verksamhet. Utskottet har ingen. erinran häremot och föreslår i 

likhet med regeringen att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett 

formellt belopp av 1 000 kr. 

Särskilt sysselsättningsbidrag till Svenska Rayon AB 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5000000 

5000000 

I den av riksdagen bifallna propositionen 1979/80: 138 !AU 1980/81:2 y, 

FöU 1980/81: 3) har förutsatts bl. a. att Svenska Rayon, AB skall få ett 

särskilt sysselsättningsbidrag om JO milj. kr. till vissa personalkostn~der i 

samband med att företaget omstruktureras. För att täcka bidragskostna

derna har för innevarande budgetår anvisats 5 milj. kr. Som regeringen 

föreslår (budgetpropositionen punkt B 11 s. 104) bör samma belopp anvi

sas nästa budgetår för att täcka återstoden av bidragskostnaderna. 

Fackligt inflytande på frågan om statligt arbetsmarknadsstöd 

I proposition 126 behandlas på s. 137-140 frågan om hur det fackliga 

inflytandet skall tillgodoses vid håndläggningen av enskilda ärenden om 

arbetsmarknadsstöd. Bl. a. konstateras att utformningen och omfattningen 

av det fackliga inflytandet kommit att bli olika vid olika former av stöd. 

Departementschefen erinrar bl. a. om att frågan om de fackliga organisa

tionernas inflytande på ärenden om samhällsstöd till företag under senare 

år har varit föremål för debatt. Det har å ena sidan från arbetsgivarhåll 

gjorts gällande att de fackliga organisåtionerna i vissa enskilda fall otillbör

ligt har utnyttjat sitt inflytande över ifrågavarande beslut. Från fackligt håll 
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har å andra sidan LO och TCO i en skrivelse våren 1978 till arbetsmark
nadsministern och industriministern begärt mer enhetliga regler och ett 
vidgat fackligt inflytande över de aktuella stödformerna. I skrivelsen före
slår organisationerna att som villkor för stöd.genomgående skall krävas att 

företaget har tecknat kollektivavtal och att de fackliga organisationerna 
har tillstyrkt ansökan. 

Även om det är naturligt att de1: fackliga inflytandet utformas olika vid 
skilda former av samhällsstöd visar den hittillsvarande utvecklingen enligt 
propositionen att det finns ett behov av mer enhetliga och entydiga regler 

om arbetsmarknadsmyndigheternas handläggning av de aktuella bidrags
ärendena. Det finns också rättsliga skäl för att föra över merparten av de 

hittillsvarande bestämmelserna· från reglerings brev till författningsföre

skrifter. 
Något formellt krav att de fackli;ga organisationerna skall ha tillstyrkt en 

ansökan om bidrag bör enligt propositionen inte gälla. En avstyrkan som 
åtföljs av skäl som har fog för sig kommer naturligtvis ått väga tungt vid 
den prövning som myndigheterna. har att företa. En avstyrkan från en 
arbetstagarorganisation bör enligt propositionen i vissa fall också medföra 
att myndigheten föranstaltar om kompletterande utredning, exempelvis 

genom hörande av berörd arbetsgivarorganisation. Beslutet bör i sådana 
fall fattas av myndighetens styrelse. 

Den huvudregel för det fackliga inflytandet i stödärenden som föreslås i 
propositionen innebär att AMS, länsarbetsnämnd eller arbetsförmedling -

innan beslut fattas om samhällsstöd till företag - skall lämna berörda 

arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande. I enlighet med den 
praxis som har utbildats inom arbetsmarknadsverket beträffande vissa 
stödformer bör dessutom läggas fast den principen att ärendet bör avgöras 
av länsarbetsnämnden i plenum n:sp. av distrikt_sarbetsnämnden, om en 
arbetstagarorganisation har avstyrkt en bidragsansökan. Detsamma bör 
även gälla när skäl härtill i övrigt föreligger. Med uttrycket berörda arbets
tagarorganisationer avses i det övervägande antalet fall att det är den 
organisation eller de organisationer som är part i kollektivavtal på arbets
platsen som skall beredas tillfälle a;:t yttra sig. Om företaget inte är bundet 

av kollektivavtal bör det vara den eller de arbetstagarorganisationer som 

har ingått det representativa kollektivavtalet inom branschen eller avtals

området som kommer i fråga. 

De nu föreslagna principerna bör enligt propositionen komma att omfat
ta såväl nuvarande stödformer som framtida nya stödformer, såvida det 

inte för ett visst fall finns anledning att föreskriva en annan ordning. De 
nuvarande reglerna om samråd m. rn. med berörda arbetstagarorganisatio
ner i själva bidragsfrågan kan alltså i motsvarande mån utmönstras. Beho
vet av särskilda föreskrifter för vis:;a typer av stöd får bedömas för varje 

stödform för sig. I sammanhanget hänvisas också till den betydelse som 
medbestämmandelagen och i vissa fall även styrelserepresentationslagen 
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har fått för fackföreningarnas möjlighet att påverka de nu aktuella frågorna 

både beträffande en arbetsgivares ansökan om statligt stöd och i fråga om 

beslutets genomförande. 

LO och TCO anför som skäl för kravet att kollektivavtal skall vara 

tecknat på arbetsplatser och att en sådan ordning garanterar att avtalsen

liga löne- och anställningsvillkor tillämpas .. Departementschefcn fram

håller i denna fråga att det är en självklar utgångspunkt att de företag som 

kommer i åtnjutande av olika former av statligt stöd följer de kollektivavtal 

som gäller och att de även i övrigt rättar sig efter arbetsmarknadens 

spelregler. Det är alltså ett naturligt krav att alla anställda som berörs av 

. statliga stödåtgärder uppbär lön och andra förmåner som är i nivå med 

branschens kollektivavtal. Detta innebär dock inte enligt departements

chefen att kollektivavtalsbundcnhet bör vara ett formellt krav vid samhäl

leliga stödinsatser. Ett sådant krav, som skulle innebära avtalstvång och 

organisationstvång, strider enligt dcpartementschefcn vidare mot grund

läggande principer på svensk och internationell arbetsmarknad. Ett stort 

antal. framför allt mindre, arbetsplatser i detta land skulle vidare i så fall 

ställas utanför de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Om kollektivavtal 

saknas, bör dock enligt propositionen det kravet ställas att de anställda 

uppbär lön och andra anställningsförmåner som är jämförbara med dem 

som utgår enligt kollektivavtal inom branschen. 

Frågan om det fackliga inflytandet i stödärenden behandlas i tre motio

ner. I den socialdemokratiska partimotionen 2106 föreslås att statligt ar

betsmarknadsstöd endast får utgå till företag som tecknat kollektivavtal 

samt att ansökan om sådant stöd alltid skall innehålla yttrande från berörd 

facklig organisation. Motionärerna reagerar mot att företag vilka inte fullt 

ut bär sitt samhällsansvar när det t. ex. gäller miljövård. arbetarskydd, 

löner och övriga anställningsvillkor samt inbetalning av skatter och av

gifter skall kunna erhålla olika former för statligt finansiellt stöd. Ett sätt 

att förhindra att så sker är enligt motionen att ge de anställda i företagen 

ökat inflytande över stödverksamheten. Propositionens förslag innebär 

enligt motionärerna ett minskat inflytande i förhållande till dagens situa

tion. Socialdemokraterna pekar slutligen på svårigheterna att i praktiken 

kontrollera att villkoret är uppfyllt att de anställda har löne- och övriga 

anställningsförmåner i nivå med kollektivavtalet i branschen. 

I vpk-motion 2112 föreslås att :;om villkor för stöd skall gälla att den 

berörda fackliga organisationen tillstyrker. Motionärerna motiverar detta 

med att det är den lokala fackliga organisationen som bäst känner till 

förhållandena på arbetsplatsen. 

Margit Odelsparr m. fl. (c) pekar i sin under allmänna motionstiden 

väckta motion 1432 på vissa olägenheter med att varierande regler gäller 

för att företag skall kunna erhålla arbetsmarknadspolitiskt stöd. I en del 

fall har enbart stöd kunnat utgå efter godkännande av de fackliga organisa

tionerna. I andra fall har länsarbetsnämnderna fått göra bedömningen om 
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en arbetsgivare uppfyller de ekonomiska och sociala krav som kan ställas. 

Frågan om vilka krav som skall ställas på lön och sociala förmåner har 

därvid i en del fall varit oklar. Även om det är angeläget att arbetsgivare 

tecknar kollektivavtal i så stor utsträckning som möjligt. kan enligt motio

närerna i en del fall de uppställda kraven bli orimliga. Många småföretag 

har exempelvis avstått från att anordna beredskapsarbeten till följd av krav 

på kollektivavtal. 

Motionärerna anser att man bör finna smidigare regler för företag som 

söker arbetsmarknadspolitiskt stöd. Motionärerna föreslår att AMS får ta 

hela eller delar av arbetsgivarans·•aret för personer som bereds anställning 

i småföretag som uppbär arbetsmarknadspolitiska bidrag men som saknar 

kollektivavtal med de anställda. 

Utskottet delar uppfattningen i propositionen att det finns ett behov av 

mer enhetliga och entydiga regler för arbetsmarknadsmyndigheternas 

handläggning av arbetsmarknadspolitiska stödärenden. Med den föreslag

na huvudregeln att berörda arbetstagarorganisationer bereds tillfälle att 

yttra sig innan beslut om stöd fai:tas skapas större klarhet i fråga om den 

fackliga organisationernas roll samtidigt som dessa får ett berättigat infly

tande. Utskottet vill härutöver hänvisa till vad som tidigare sagts i betän

kandet avseende de fackliga organisationernas inflytande vid beslut om det 

s. k. äldrestödet inom tekoindustrin. 

Den här redovisade inställningen stiimmer överens med utskottets i flera 

sammanhang tidigare deklarerade uppfattning (se senast AU 1980/81: 23. s. 

30). Ett absolut krav på kollektivavtal skulle förutom att det inte kan 

accepteras av principiella skäl medföra att ett stort antal mindre arbetsplat

ser i praktiken skulle ställas utanför de arbetsmarknadspolitiska insatser

na. De uttalade farhågorna att avsaknaden av kollektivavtal skulle kunna 

innebära att stöd ges till företag som inte följer praxis i branschen i fråga 

om löner m. m. finns det knappast något fog för' med hänsyn till att de 

ansvariga instanserna har att kontrollera att stöd villkoret om att förmåner i 

nivå med kollektivavtal i bransch-~n tillämpas på arbetsplatsen. 

Vad utskottet anfört innebär att propositionens förslag i denna del till

styrks. Utskottet avstyrker sålunda yrkandena i den socialdemokratiska 

partimotionen 2106 och i vpk-motion 2112. Propositionens förslag att de 

fackliga organisationerna skall be;:edas tillfälle att yttra sig innan beslut om · 

stöd fattas står f. ö. i samklang med yrkandet härom i motion 2106. 

De nya regler som föreslås bör i huvudsak tillgodose syftet med motion 

1432. Inte heller denna bör därför föranleda någon åtgärd. 

Den arbetsmarknadspolitiska forskningen 

Expertgruppen för utrednings verksamhet i arbetsmarknadsfrågor ( EFA) 

tillsattes år 1967 för att ta initiativ till och biträda vid uppläggning av 

forskning och utrednings verksamhet rörande arbe_tsmarknadspolitikens ef

fekter. 
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I proposition 126 (s. 140-144) redovisas vissa synpunkter på den arbets

marknadspolitiska forskningen. Utgångspunkten är eri rapport. Forskning 

kring arbetsmarknadspolitikens effekter - ett forskriingsprogram. som 

EFA tagit fram. I rapporten har EFA utvecklat och sammanfattat sina 

synpunkter på behoven och inriktningen av påbörjade och framtida forsk

ningsinsatser. Utifrån en analys av några centrala utvecklingstendenser på 

den svenska arbetsmarknaden ger EFA förslag till sådan forskning som 

man anser vara av speciell vikt för utformningen och värderingen av 

framtida arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Enligt EFA:s forskningsprogram bör den fortsatta forskningen omfatta 

två huvudområden. nämligen 

- grundläggande forskning kring arbetsmarknadens funktionssätt 

- utvärdering och uppföljning av arbetsmarknadspolitiken. 

Det första huvudområdet omfattar forskning inom de två projektområ

dena arbetskraftsutbudets bestämningsfaktorer och arbetskraftsefterfrå~ 

gans bestämningsfaktorer. 

Det andra huvudområdet omfattar forskning inom projektområdena av

vägningen mellan arbetsmarknadspolitik och andra politikgrenar och ut

värdering och uppföljning av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

EF A framhåller i programmet att det är angeläget att forska kring frågan 

hur arbetskraftsutbudet bestäms och kring hur förändringar i rörligheten 

(extern och intern samt yrkesmässig, geografisk och branschmässig) på

verkar arbetsmarknadens funktionssätt. För att framgångsrikt kunna sta

bilisera arbetskraftsefterfrågan och påverka dess sammansättning krävs 

enligt EF A mer kunskap om hur denna bestäms. 

I EFA:s senaste betänkande <SÖU 1978: 60) diskuteras arbetsmarknads

politikens stabiliseringspolitiska roll och i samband därmed restes frågan 

om vilken omfattning arbetsmarknadspolitiken kan ha utan att hli överbe

lastad. För att kunna belysa detta behövs bl. a. studier kring avvägningen 

både mellan olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och mellan arbets

marknadspolitiken och övriga ekonomisk-politiska åtgärder. Med hänsyn 

till konflikten mellan sysselsättningsnivå och inflationsgrad bör enligt EF A 

också närmare utvärderas företagsinriktade åtgärder i form av sysselsätt

ningsstöd för att upprätthålla eller öka sysselsättningen. 

J propositionen anmäls vidare att AMS bl. a. betonat att insatserna för 

de handikappade bör bedömas även i ett samhällsekonomiskt perspektiv 

och med hänsyn till effekterna på den offentliga ekonomin. Departements

chefen delar denna uppfattning. 

J propositionen uttalar statsrådet Eliasson att EF A:s förslag till arbets

marknadspolitiskt forskningsprogram är en lämplig utgångspunkt för det 

fortsatta arbetet. Han framhåller även att det är nödvändigt att EF A följer 

upp och kontinuerligt förnyar programmet för forskning kring arbetsmark

nadspolitikens effekter. J sammanhanget påpekas att det programmet inte 

täcker den utanför EFA:s område bedrivna forsknings- och utrednings-
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verksamhet om invandringen, som samordnas av expertgruppen för in

vandringsforskning <EIFOJ, och om arbetsmiljön och arbetsplatsers pro

blem, som bl. a. bedrivs inom arb·~tslivscentrum. 

EF A har hittills verkat som kommitte. Denna organisationsform. har 

enligt propositionen visat sig kunna ge förutsättningar för flexibilitet i 

arbetets uppläggning och inriktning. EF A har dock inte de tidsbegränsade 

utredande uppgifter som normalt gäller för en kommitte. Det finns därför 

skäl att på liknande sätt som vad gäller den under industridepartementet 

hörande expertgruppen för forskning om regional utveckling <ERUJ ta 

hänsyn till detta och anpassa EFA:s organisationsform. EFA:s verksam

het bör därför ges en mer perman1~nt karaktär än kommitteformen. 

I budgetpropositionen aviserades en ombildning av EFA till en delega

tion för arbetsmarknadspolitisk forskning. Det framhålls nu att en sådan 

ombildning bör komma till stånd och att det är önskvärt att EFA därvid 

samlokaliseras med institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms 

universitet. Kontakter kommer all: tas med Stockholms universitet i denna 

fråga. Förslaget är inte avsett att föranleda någon ändring av EFA:s 

nuvarande sammansättning och arbetssätt. 

Delegationens viktigaste uppgift skall liksom hittills vara att initiera, 

stödja och samordna arbetsmarknadspolitisk forskning samt se till att 

forskningsresultaten blir kända och tillgängliga för beslutsfattare och andra 

intressenter. En annan betydelsefull uppgift för delegationen är att konti

nuerligt följa forskningsarbetet inom det arbetsmarknadspolitiska områ

det. Kontakter med forskare och forskningsorgan inom detta och angrän

sande områden bör kontinuerligt hållas för utbyte av forskningsrön. 
Slutligen i detta avsnitt anför s·:atsrådet Eliasson att det ankommer på 

regeringen att besluta om hur EFA:s verksamhet skall bedrivas och att han 

kommer att föreslå regeringen att fr. o. m. den I juli 1981 organisera verk

samheten i huvudsak enligt vad som anförs i propositionen. 

Utskottet har för sin del inget att invända mot vad som anförs i proposi

tionen om den arbetsmarknadspolitiska forskningen. 

Arbetstidsfrågor 

I proposition 126 behandlas på s. 144-151 vissa arbetstidsfrågor. Det 

konstateras bl. a. att den faktiskt arbetade tiden per sysselsatt minskat 

under 1970-talet. Utskottet har belyst detta i diagram 2. År 1970 låg 

medelarbetstiden på 39,3 timmar per vecka. Fram till år 1980 minskade 

medelarbetstiden med 3 ,2 timmar till 36, I timmar per vecka. Under 1970-

talet har samtidigt antalet sysselsatta ökat med ca 270000 personer. Av 

redovisningen i propositionen framgår att om den genomsnittliga arbetsti

den per sysselsatt hade varit lika ~.tor under år 1979 som under år 1970 så 

skulle antalet sysselsatta i stället ha sjunkit med totalt ca 230000 personer. 

En betydande del av minskningen i medelarbetstiden beror på att allt fler 
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arbetar deltid. Under 1970-talet har nämligen antalet deltidsarbetande ökat 

med ca 30000 per år. Var fjärde sysselsatt arbetar numera vanligen deltid. 

Frågan belyses i diagram 3. 

Delegationen för arbetstidsfrågor (DELFAl har till uppgift att studera 

arbetstidsfrågor och bl. a. förse avtalsparterna med analyser av arbetstids

förkortningars effekter på ekonomi, sysselsättning, deltidsarbete. familje

förhållande och fritidsvanor. Delegationen presenterade år 1979 rapporten 

Arbetstiderna inför 1980-talet <SOU 1979: 48). 

Delegationen redovisar beräkningar av utfallet av en arbetstidsförkort

ning på 2,5 timmar under 1980-talcts första år. Olika sätt att kompensera 

arbetstidsförkortningen diskuteras. En arbetstidsförkortning kan antingen 

mötas med ett ökat arbetskraftsdeltagande eller produktivitetsökningar. 

Samtidigt påpekas möjligheten att öka arbetskraftsutbudet bland de del

tidsarbctande. Delegationen refererar till beräkningar som visar att en 

ökning av de deltidsarbetande kvinnornas arbetstid till männens genom

snitt skulle betyda lika mycket för de totala arbetskraftstillgångarna som 

en ökning av kvinnornas arbetskraftstal till männens nivä. 

Tidigare arbetstidsförkortningar har till viss del kompenserats genom 

ökad produktivitet främst inom industrin. Delegationens kalkyler visar 

arbetstidsförkortningens effekter med olika antaganden om arbetskrafts

ddtagande. produktivitetsutveckling och arbetstidsförkortningens genom

slag på de deltidsarbetandes arbetstider. Om produktionen inte skall mins

ka kriivs enligt kalkylerna en betydande sysselsättningsökning även om en 

del av arbetstidsförkortningen kan kompenseras med ökad produktivitet. 

Särskilt stora nyrekryteringsbehov skulle uppst{1 inom den offentliga sek

torn. 

I DELFA:s rapport presenteras beriikningar som visar storleken av de 

pott!ntiella arbctskraftstillgångarna i landet. Man konstaterar bl. a. att en 

stor del av de personer som stilr utanför arbetskraflen har olika förviirvs

hindcr och att de regionala skillnaderna är betydande. En minskning av 

arbetstiden med 2.5 timmar per vecka skulle inom Storstockholmsområdet 

få till följd att arbetskraften inte skulle räcka till. I flera Norrlandslän finns 

däremot arbetskraftsresurser som motsvarar en sänkning av arbetstiden 

med 5 timmar per vecka. 

Delegationen framhåller att det iir arbetsmarknadens parter som skall 

bestämma tidpunkten för kommande generella arbetstidsförkortningar. 

Sänkt arbetstid iir ett alternativ till materiella standardökningar. En arbcts

tidsförkortning förutsätter diiri'ör att m..:dhorgarc och myndigheter iir viil 

mcdvdna om att utrymmet för konsumtionsökningar och resurskriivande 

reformer därige·nom blir mindre. I anslutning till de redovisade kalkylerna 

konstaterar delegationen att det är viktigt att följa deltidsarbetets utveck

ling och de bakomliggande orsakerna. 

Delegationen uttrycker vidan: farh{1gor inför möjligheterna att kompcn

sern arbetstidsbortfallet inom den offentliga ~ek torn. Hiir måste t. ex. 
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beaktas den långa utbildningstid som krävs för att internt utbilda vissa 

yrkeskategorier inom speciella vcTksamhetsområden, t. ex. inom det mili

tära försvaret., De regionala skillnaderna i sysselsättningsgrad och närings- . 

grensfördelning utgör vidare enligt delegationens uppfattning en betydande 

restriktion inför en mer omfattande arbetstidsförkortning undc.r ,de när

maste åren. 

Delegationen avvisar tanken att arbetstidsförko~tningar skall användas 

för att bekämpa arbetslöshet och undersysselsättning. 

Statsrådet Eliasson framhåller för sin del bl. a. att en framtida arbetstids

förkortning kommer att få ett stort genomslag på arbetsmarknaden. Stora 

nyrekryteringsbehov kommer företrädesvis att uppstå i de p~rsonalintensi

va delarna av tjänstesektorn. Kraven på arbetsmarknadspolitiken skulle 

också öka väsentligt. För att täcka produktionsbortfallct vid en arbetstids

förkortning behövs ett ökat arbetskraftsdeltagande från grupper med låga 

sysselsättningsgrader t. ex. kvinnor och arbetshandikappade. Nya krav 

kommer att ställas på en anpassning av arhctstillf'iillena till de nytillträ

dande gruppernas önskemål och på en förbättrad samhällsservice. En 

arbetstidsförkortning kommer även att öka kraven på rörlighet på arbets

marknaden. vilket kan leda till strora regionala spiinningar. 

När det gäller möjligheterna att genomföra en generell arhetstidsförkort- . 

ning anför statsrådet Eliasson att det samhiillsekonomiska läget för över

skådlig tid inte ger utrymme för en sådan reform. I sammanhanget fram

håller han dock att det finns motiv spm talar för en fortsatt sänkning av 

arbetstiden och nämner därvid km vet på ökad jämstiilldhet mellan kvinnor 

och män i såväl yrkesliv som hemarbete samt behov av mer tid för . 

engagemang i samhiillsarhetct. Sutsrådet Eliasson anser att det är viktigt 

att regeringen tillsammans med arhetsmarknadens parter kontinuerligt 

följer frågan om en framtida arbet~;tidsfiirkortning. även om tidpunkten för 

en kommande arhetstidsförkortning nu synes ligga li'tngt fram i tiden. 

Enligt statsrädet kan flera principiella inviindnir;igar riktas mot ett syn

sätt som innebär att arbetsliishebprnhlem och undersysselsiittning skulle 

kunna lösas genom en uppdelning av arhetstillfollcna. 

Slutligen anför han synpunkter på deltidsarhetets ut veckling. Enligt 

propositionen tyder vissa forhfill<tnden p(1 att ökningen av deltidsarhetet 

kommer att fortsätta under 1980-talet. Det finns diirvid en hetydande risk 

för en allt fastare uppdelning av arbetsmarknaden i heltidssysselsatta män 

och deltidssyssclsatta kvinnor. Ser man till näringsgrensfördelningen för

stärks bilden ytterligare. 

För att bryta denna ut veckling kriivs enligt propositionen hl. a. l)kad1: 

möjligheter till dcltidsarhete p:I manligt dominerade yrkcsomr{1dcn - häde 

för män och kvinnor. En s[1dan utveckling motiveras inte bara med kraven 

pfi ökad jämstiilldhet utan iiven med arbetsorganisatoriska skiil. Departc

mcntschekn säger avslutningsvi~; att det finns skiil som talar mot en 

begränsning av deltidsarhctct som slidan!. En s{1dan ätgiird skulle försiimra 
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sysselsättningsmöjligheterna för främst hundratusentals kvinnor som står i 

begrepp att träda ut på arbetsmarknaden. Man bör i stället sträva efter att 

förbättra de deltidsanställdas villkor. 

I tre motioner behandlas arbetstidsfrågor. 

Socialdemokraterna tar i motion 1433 upp frågan ur aspekten att arbets

tidens förläggning kan vara ett förvärvshinder. En ökad flexibilitet i utlägg

ningen av arbetstiden bör enligt motionärerna komma till stånd. Samtidigt 

är det viktigt att den nuvarande könssegregeringen av arbetsmarknaden 

motverkas. I motionen framhålls vidare att många kvinnor har en sådan 

arbetsbörda i hemmet att deltidsarbete blivit deras enda möjlighet till 

förvärvsarbete. De alltjämt ensidiga könsrollerna leder därigenom till en 

kraftig könsskillnad i fråga om arbetstiden och ställningen på arbetsmark

naden. Avslutningsvis hävdar motionärerna att det är angeläget att de 

deltidsarbetande får praktiska möjligheter att övergå till heltidsarbete. 

Målet måste vara ett samhälle där män och kvinnor deltar i arbetslivet och 

familjelivet i samma utsträckning och på lika villkor. 

I motion 205 av Lars Werner m. fl. (vpkl framhålls att den totala omfatt

ningen av deltidsarbeten bör minska till förmån för en allmiin arbetstidsför

kortning. De sociala förmånerna bör enligt motionen vidare utgå oavsett 

arbetstidens längd. Regeringen bör utarbeta förslag i detta syfte i tillämp

liga lagar. Motionärerna vill också ha en sådan ändring i lagen om anställ

ningsskydd att arbetsgivaren skall vara skyldig att före nyanställningar 

erbjuda redan anställd med deltidsarbete förlängd arbetstid. Slutligen före

slås att riksdagen skall uttala att arbeten som iir så fysiskt tunga eller 

skadliga för hiilsan på annat sätt att de inte kan utföras p[1 heltid skall 

kompenseras med heltids/ön. Vpk förordar dessutom i motion 2112 att en 

nedtrappning av arbetstiden bör påbörjas med sextimmarsdagen som mål. 

Frågor som hänger samman med de anstiilldas arbetstider kommer otvi

velaktigt att få en avgörande betydelse för möjligheterna att ytterligare öka 

antalet sysselsatta under 1980-talet. Långtidsutredningen bygger sina kal

kyler bl. a. på en fortsatt sänkning av mcdelarbetstiden. Utredningen riik

nar inte med någon större ökning av antalet arbetade timmar enligt altt:rna

tiv I ( +0.4 c.'·i:) och rent av en minskning ( -2 tj;.) enligt alternativ 2 men 

kalkylerar iindå med en ökning av sysselsättningen med 244000 personer 

enligt alternativ I och 139000 personer enligt alternativ 2. 

En fortsatt ökning av antalet arbetstillfällen i landet förutsätter diirfor 

enligt långtidsutredningen även fortsättningsvis en nyrekrytering av del

tidsarbetande vid landsting och kommuner. Omräknat <ill hcltidsarbetande 

skulle sysselsättningen enligt långtidsutredningens alternativ I lika med 

endast ca n 000 fram till år 1985. 

Utskottet har i ett inledande avsnitt diskuterat konsekvenserna av lång

tidsutredningens beräkningar. I det nu förevarande sammanhanget kan det 

vara anledning att ta upp fr{igan om ddtidsarbetcts ulvct.:kling från bl. a. 

jämställdhetssynpunkt. Det föreligger en klar risk för all uppdelningen av 
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arbetsmarknaden i heltidssysselsatta män och deltidssysselsatta kvinnor 

skall bli alltmer befäst i framtiden. En sådan utveckling strider mot samhäl

lets ambitioner på jämstä!ldhetsområdet som de framställs i t. ex. den 

socialdemokratiska partimotionen 1433. Målet bör vara ett samhälle där 

män och kvinnor deltar i arbetslivet och familjelivet i samma utsträckning 

och på lika villkor. Det finns allt>å anledning att under de kommande åren 

ägna en ökad uppmärksamhet åt deltidsarbetet och dess konsekvenser i 

olika hänseenden. 

När det gäller de konkreta yrkandena i vpk-motionerna 205 och 2 I 12 vill 

utskottet anföra följande. Frågan om en arbetsförkortning till sex timmars 

arbetsdag har nyligen prövats av socialutskottet (SoU 1980/81: 32). Social

utskottet anför bl. a. att det ankommer på arbetsmarknadens parter att 

avgöra vilka prioriteringar som skall göras vid valet mellan olika former för 

uttag av standardhöjningar. Socialutskottet framhöll vidare att det sam

hällsekonomiska läget är sådant ::1tt det inte är realistiskt att nu ta ställning 

till genomförandet av en så resurskrävande reform som en sådan arbets

tidsförkortning skulle innebära. Arbetsmarknadsutskottet delar denna 

uppfattning och avstyrker yrkandena härom. Den andra av motionärerna 

upptagna frågan om ekonomisk kompensation för fysiskt tunga arheten bör 

inte avgöras av riksdagen utan av parterna på arbetsmarknaden. Motioner

na avstyrks alltså även i den delen. 

I motion 205 yrkar vpk vidan: att sociala förmåner skall utgå oavsett 

arbetstidens längd. Regeringen bör åläggas att föreslå erforderliga iindring

ar i tillämpliga lagar. Utskottet behandlade så sent som i höstas ett liknan- . 

de yrkande. Utskottet anförde d.irvid i sitt av riksdagen godkända bctiin

kande AU 1980/81: 9 (s. I 7l bl. a. att de deltidsarbetande successivt fått en 

bättre ställning i fråga om anstiillnings- och sociala förmåner. Samtidigt 

konstaterade utskottet att de dellidsarhetande på vissa punkter har sämre 

förmåner än andra grupper. I s<:mmanhanget hiinvisade utskottet till att 

frågor av det slaget prövas i olika utrcdningssammanhang. Med hänvisning 

därtill och då flertalet av de kvarstående ojilmnheterna tillhör det avtals

reglcrade området var utskottet inte berett att föreslå någon ätgärd pil 

grund av det då aktuella motionsyrkandet. Utskottet har samma uppfatt

ning i dag och avstyrker dilrför det nu behandlade motions yrkandet. 

I motionen begärs vidare alt lagen om anställningsskydd ändras så alt 

arbetsgivare skall vara skyldig ::m före nyanställningar erbjuda redan an

ställd med deltidsarbete förlängd arbetstid. Den av motionärerna aktualise

rade frågan har tidigare behandlats av utskottet. Utskottet har därvid 

utgått från alt anställningskomrritten skulle överväga frågan !AU 1978/ 

79: 39). Det aktuella problemet tillhörde emellertid de frtlgor som kommit

ten inte hann att gå in på innan arbetet avslutades. Utskottet förutsiittcr alt 

man inom arbetsmarknadsdepartementet överviiger de frägor som f1tcrstod 

i kommittearbetet och aktualisernr dem i liimpligt sammanhang. Utskottet 

vill särskilt framhålla att frt1gan om deltidsarhetandcs rätt till heltid disku-



AU 1980/81: 21 145 

tcrats under lång tid och att riksdagen tidigare uttalat att den friigan hiir 

utredas utan dröjsm<ll. Detta uttalande har fortfarande giltighet. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrks motionerna 205 m:h ~ 112 i nu 

förevarande delar. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

Ri/.;,t/i1iier m. m. 

I. beträffande ri/.;,t/injema fiir arbet.rnwr/.;,nadspolitiken 

att riksdagen med avslag på motionerna 

A. 1980/81 : 2106. yrkande I. 
B. 1980/81: 484 och 1980/81: 2112 yrkandena I. 9 och 13 

godkänner vad som förordats i proposition 1980/81: 126 i mot

svarande del. 

2. beträffande åtgärder inom .fi'iretagen fi'ir att trygga sysselsiill

ningen 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 2111. 

3. betriiffande arhetsmar/.;,nwlspoliti/.;,ens allmiinna i11ri/.;,t11i11g ji'ir 

hudgetclret 1981182 

att riksdagen - med avslag på motionerna 1980/81: 1434 yr

kande I. 1980/81:2106 yrkande 2. 1980/81:2191 yrkandena 

I - 7 samt 1980/81: 2193 yrkande 6 - godkänner vad utskottet 

anfört. 

Arbc•tsmar/.;,nadspoliti.1·/.;{1.fi111der 

4. att riksdagen antar det genom proposition 1980/81: 145 fram

lagda förslaget till lag om arhetsgi1·1irm·g(fi till arhcts/iisht'ls

ersiittni11g och 11tbild11i11gshidrag, 

5. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 145 samt med 

avslag på motion 1980/81: 2094 godkänner de i propositionen 

förordade ri/.;,t/injerna .fi'ir finansieringen m· 11rhetsliishet.1:fi'ir

sii/.;,ri11ge11, det /.;,ont an ta arbet.rnw r/.;,nad.1·stiidct. arhets111ar/.;,

nads11 tbildninge11 och den yrfrsinri/.;,tade relwhiliteringen, 

6. att riksdagen med hifall till proposition 1980/81: 145 godkänner 

de i propositionen förordade grunderna fi'ir lllll'iindning a1· 

hehäl/11i11ge11 pd arbetsliishet.1:fi111den och arhet.1·111arbuul.rnt

hild11i11g.1:fi111den, 

7. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 145 medger att.• 

riksförsiikringsvcrket får disponera en riir/ig kredit i rihgii/d1·

/.:o111orl'f om högst I 00 000 000 kr. för de ändamål som har 

angetts i propositionen. 

It) Rihd11ge11 1980181. 18 sa111/. Nr 21 

res. I (s) 

n:s.'.!!s) 

s. y. I lnl) 

res. 3 h) 

res. 4 Is) 
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A rhe t.1· nw rk 11ads1 ·e rkt' t 

8. beträffande arhet.ITiigledare att riksdagen avslår motion 1980/ 

81: 810. 

9. betriiffande l1111·11dma1111askapet .f('ir mpe1~fifrerk.rnmhete11 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1829. 

10. beträffande 1)1·e1:fiJra11de 111" arhN.wppgifter fi"i/11 arhet.rn111rk-

11ad.1·1·crket till ko1111111mer och lii11sorgan 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1920, 

11. beträffande 11v11 orga11i.rntio11.~fim11cr .f('ir arhetsmark11ad.1Ter

ket 

att riksdagen avslår motion 1980181: 1440. 

12. beträffande utredning om ji-istäendc arhl'l.1:fi>nnedli11g11r 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 822. 

13. beträffande lii11sarhet.rnii11111demas .rnmmansiittning 

att riksdagen avslår motion 1°980/81: i 88. 

14. beträffande heredsk11p.rnrhetc11 i AMS egen regi 

att riksdagen med anledning av motionerna 1980/81: 1053. 

1980/81: 1431 samt 1980/81: 1839 som sin mening ger regering

en till känna vad utskottet anfört. 

15. beträffande hyggarhetspla11eringen att riksdagen avslår mo

tion 1980/81: 614. 

Arhetsmarknadssen·ice 

16. att riksdagen med hifall till proposition 1980/81: 126 antar det 

till propositionen fof:ade förslaget till lag om ii11dri11g i 

ko111m1111alskattelage11 ( 1928: 3701. 

17. beträffande reduktion m· starthjiilpshe/oppen 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 2113 yrkande 2. 

18. beträffande slopande <.!I' traktamelltc11 1·id duhhel hosiittn~ng 

att riksdagen med avslag på motionerna 1980/81: 2106 yrkande 

7 och 1980/81: 2112 yrkande I 0 hifaller regeringens förslag i 

proposition 1980/81: I ~6. 

19. beträffande l'illkoren förflyttningshidrag till omhytessiikande 

1/1. 111. 

att riksdagen med avslag på motionerna 1980/81: 1433 i mot

svarande del och 1980/81: 2106 yrkande 8 bifaller proposition 

1980/81: 126 i motsvarande del, 

· 20. beträffande bidrag l'id äte1:flyttning 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 2113 yrkande I. 
21. beträffande stiid till hyggnadsarhetare fiir .1·. k. ~·eckopendling 

att motion 1980/81: 615 inte föranleder någon riksdagens åt

gärd, 

res. 5 Is) 

res. 5 (s) 

s. y. 2 (s) 

res. ft le) 

res. 7 (si 

res.8(s) 

res. 9 (s) 
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22. beträffande m·skcd]imde ai· rescersiUtning till arhet.uiikande 

från Finland 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 826. 

23. beträffande åt1.:ii1 der för att 11nderlii ttll de f1ytta11de.1· anpa.1·s-

11i11g till ji'irhålla11de11a pcl i11.fTytt11i11g.1·orte11 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1433 i motsvarande del. 

24. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 126 samt med 

avslag på motion 1980/81: 2112 yrkande 8 i motsvarande del 

godkänner de i propositionen förordade iimlringarnll m· reg

lana .f'iir .f7yttningshidrag att tillämpas fr. o. m. den I januari 

1982 i den mån frilgan inte behandlats i föregående punkter. 

25. att riksdagen godkänner vad som förordats i budgetproposi

tionen. bil. 15 B I. i fråga om lll'l't'ckli111.: m· starthjiilp och 

riirelselä11 till .1Tenska medhor1.:w·e som äterriinderfrän 11tla11-

det, 

26. beträffande tjänstledighet fiir att priil'll nytt arbete 

all riksdagen avsl?1r motion 1980/81: 2106 yrkande 9. 

27. all riksdagen med bifall till budgetpropositionens förslag. bil. 

15 B I. samt med avslag på motion 1980/81: I 089 yrkande 2 till 

Arhet.1·marknculs.1·e1Tice för budgetåret 1981 /82 anvisar ett för

slagsanslag av I 055 873 000 kr.. 

A rhe ts marknads 11thitdni11 R 

28. beträffande ii1·ersy11 m· arhetsnwrk11ad.wthildni11ge11.1· mäl och 

inrikt11i111.: 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: 1834 yrkande 2 och 

1980/81: 2112 yrkande 8 i motsvarande del. 

29. beträffande 11thildnin1.:.1ji111Jer i .f('il'l!t<IR 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1433 i motsvarande del. 

30. beträffande 1~fiirii11drad sy.uelsiittni111.: s1.1111 1·illkor.fl'ir den.\". k. 

20-kronan 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: 1433 i motsvarande 

del och 1980/81: 2106 yrkande 11. 

31. beträffande 11thild11i111.:.1·i11sat.1·er fi"ir medelcllders och iildre 

h·innor 
att riksdagen avslftr motionerna 1980/81: 1433 i motsvarande 

del och 1980/81: 1828 yrkande 5. 

n:s. 10 (s) 

res. I Ils) 

res. I:! Is) 

res. 13 lsl 

rc~. 14 (s) 

32. beträffande BAMU-kurser res. 14 Is) 

att riksdagen avsl{1r motionerna 1980/81: 1828 yrkande 2 och 

1980/81: 2191yrkande10. 

33. hetriiffande cltgiirder.fi'ir iikC1djii111.1·tiilldhet i arhets!fret 

att riksdagen avslar motion 1980/81: 1828 yrkandena I. 3 och 4. 

res. 14 (s) 
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34. betriiffande .11iid1111dL'rl"i.rni11g i110111 arhc·t.1·111111"k11acl.i·11thild-

11i11gcn 

att riksdagen avslår motion 1980/8 I: 278. 

35. bctriiffande ko.1·t11C1cl.1·11t1·eckli11ge11 1·id AMU-celltra 

att riksdagen avslär motion 1980/81: 625. 

36. beträffande C111slag till Arbet.1·11wrk11adrnthild11i11g 

att riksdagen 

dds med bifall till propositionerna 1980/81: 145 och 1980/ 

81: 150 bilaga 3 till 4 rbct.rnwrk11ad.1·11thild11i11g för budgetäret 

1981/82 under tolfte huvudtiteln anvisar ett rescrvationsanslag 

av 1901400000 kr.. 

dels avsl{1r förslaget i budgetpropositionen. bil. 15 B 2. om 

anslag till Bidrag till arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 

1981/82. 

dels avslttr motion 1980/81: 1834 yrkande I. 

dds avslår motion 1980/81: 1434 yrkande 5. 

A rbetsliishetscrsii tt 11i11g 11c·h 11tbilcb1i11g.1·hidra g 

37. beträffande ii1·ersy11 (/I" tolk11i11gc11 (/\' reglema 11111 liimpligt 

arbctc 

att riksdagen avslilr motion 1980/81: 2106 yrkande 6. 

38. beträffande arhcts- och mbild11i11g.1Til/kore11 .fi"ir ersiitt11i11}.! 1·id 

<1rhe r .~/ii.~ lie r 

att riksdagen avsl<°tr motion 1980/81: 2113 yrkande 3. 

39. beträffande m·stii11g11i11g från arhetsliishetH'1"1·iittni11x l'id s1·cl

righeter att ordna hcrr11ti//sy11 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 610. 

40. beträffande stiid till arhcts/iisC1 .för start m· eget.fi'irctag · 

att riksdagen avslår 11otion 1980/81: 1484. 

41. beträffande 111eddshe/1111·et .f('ir arbetsliishetsasiitt11i11gar och 

whild11i11gshidrag 111. 111. 

att riksdagen 

dels med bifall till propositionerna 1980/81: 145 och 1980/ 

81: 150 bil. 3 till BidrClg till arhd1Hishetsersiit111i11g och 11thild-

11i11gshidr11g för budgetåret 1981/82 under tolfte huvudtiteln 

anvisar ett reservationsanslag av 2 423 300000 kr.. 

dels avsl?tr förslaget i budgetpropositionen. bil. 15 B 4. om 

an'.'\\ag lill Kontant stöd vid arbetslöshet. 

dels avslår motion 1980/81: 1434 yrkandena 4 och 6. 

res. 15 Is) 

r,es. 16 (s) 

res. 17 Il s) 

res.18<sl 
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Sy.l'se/siitt11i11g.1.l'kapa11dc tltgiirder 

42. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 126godkiinner 

de i propositionen förordade reglerna för omstiil/11i11gshidrng 

till fi'iretag 1·id lokala sysselsiittningskriser, 

43. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 126 samt med 

avslag på motion 1980/81:2112 yrkande 12 godkänner de i 

propositionen förordade reglerna för til(f'iillig rekrytering.uti-

11111/ans till .f i'iretag inom tilfrerkningsindustrin. 

44. beträffande de .fackliga organisationernas i1{flytande p<l iildre

stiidet inom tekoi11dustri11 

att riksdagen avslår motion· 1980/81: 1496 yrkande I. 
45. beträffande en .framtida ll\Teckling m· iildrestiidet inom te

koindustrin 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1496 yrkande 2. 

46. att riksdagen med anledning av budgetpropositionen. bil. 15 B 

3. i motsvarande del godkänner vad utskottet förordat om 

ändrade hestiimmelser för til(f'iilligt sy.uelsiitining.i-hidrng .för 

iildre arhetskrafi inom tekoi11d11stri11, i den mån frågan inte 

behandlats i föregående punkter. 

47. beträffande iikad am·iindning <H' medlen till heredskapsarhe

ten för produktil;a im·esteringar 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1814, 

48. beträffande fler beredskap.wrheten på 1·iigar i Skåne 

att riksdagen avslår motion 1980/81: !058, 

49. beträffande en ökad medelsram fiir heredskap.rnrhete11 

Skarahorg.1· län 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 277 yrkande 2. 

50. beträffande siktriijning på l'iigar som heredskapsarbete 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 813, 

51. beträffande uppförande m· ett nytt polis/111.1· i Mjiilhy som hc

redskap.mrhete 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: 1437. och 1980/ 

81: 1825, 

52. beträffande markmwlflning i Vii.1·terhotten och Norrhotten 

som heredskapsarbete 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1820. 

53. beträffande reparation och underhåll av .flottledei1 i Pite iih· 

som heredskapsarhete 

att riksdagen med anledning av motion 1980/81 :.481 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

54. att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS att 

under budgetåret 1981 /82 besluta om m'.vkril'l1ing a1· 1•issa lå

nefi1rdringar enligt förslaget i budgetpropositionen. bil. 15 B 3. 

S. y. 3 (S) 

res. 19 Is) 

res. 19 Is) 
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55. att riksdagen dels med bifall till förslagen i budgetproposi

tionen. bil. 15 B 3, proposition 1980/81: 126 och proposition 

1980/81: 150 bil. 3. dels med avslag på motionerna 1980/ 

81: 1097, 1980/81: 1426 och 1980/81:2191 yrkande 8 till 

SysJe/.1·iitt11i11gsskap11nde åtgärder för budgetåret 1981/82 un

der tolfte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag av 

2 908 900 000 kr.. 

U11gdo111ar 

56. att riksdagen med bifall till proposition 126 samt med a yslag på 

motionerna 1980/81: 1428. 1980/81: 1822 yrkande 3 m:h 1980/ 

81: 2106 yrkandena 4 och 5 godkänner de i propositionen föror

dade reglerna ji"ir rekryteri11g.1·.l"fiidfiir ltlngtidsarhef.l"/ii.rn ung

domar, 

57. beträffande ett läng.l'iktigt program fiir 1980-talet fi)r .l)'.1-.1·c/

siitt11ing m· 1111gdo111 m. m. 

att riksdag~n avslår motionerna 1980/81: 1497 yrkandena I. 3 

och 4 samt 1980/81: 2112 yrkandena 4 och 5. 

58. beträffande en .rn111hiillsgara11tifi'ir ungdomars sy.1-.1·e/siitt11i11g 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1816. 

59. beträffande heredskap.rnrheten Fir ungdomar i åldern 16-17 

är 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 2191 yrkande 9. 

60. beträffande Citeritifl'irandc m· enskilda hered.1·kap.rnrheten .flir 

ungdomar 111. m. 
att riksdagen avslår motion 1980/81: 1822 yrkandena I och 2. 

61. beträffande de.finition c11· praktikbegreppet i lagen om anstiill

ningsskydd 
att riksdagen avslår motion 1980/81: 1433 i motsvarande del, 

62. beträffande htfogenheter fiir liin.wrhet.miimnderna att ta.fi:am 

platser fi"ir obligatorisk praktik 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1433 i motsvarande del, 

63. beträffande bt'.fi>genhr!t fiir de lokala sko/111y11digheterna att ta 

fram praktikplatser 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: 1497 yrkande 2 o~h 

1980/81: 2112 yrkandt 3. 

64. beträffande om1·a11dli11g m· kontant arhet.rnwrknad.utöd till 

praktikarbete 

att riksdagen avslår motion I 980/81: 1841. 

65. beträffande stiid till 11.':fi"iretagande oclr .\')'.Helsiittning fiir ar

betslösa 1111g~lo111ar 
att riksdagen avslår motion 1980181: 1054. 

res. 20 (s) 

res. 21 (s) 

res. 22 (s) 

res. 2.> (s) 

res. 23 (s) 
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Arhct.1·/w11Jikappwlc och iildre 

66. beträffande 1·idarc11trcckli11g m· .fi·ii111j1111delag1'11 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 143:~ i motsvarande del. 

67. beträffirnde 11triirdcri11g m· anpa.1.rni11gsgr11ppema i.fi'iretagc11 

att riksdagen avslfir motion 1980/81: 1433 i motsvarande del. 

68. beträffande tillii111p11ing.1:fi'ireskr(lil'I' till.fi'iimjandc/agen 111.111. 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1089 yrkande I och 1980/ 

81:2112yrkande2. 

69. beträffande aktii·cring a1· a11pa.1·sningsgr11ppcm11 inom den 

statliga scktom 

att riksdagen avsl:\r motion 1980/81: 1802. 

70. beträffande tillii111pning a1· l'l'glcrn11.fi'ir 0111prii\'lli11g a1· 1111gdo

m11r.1· fiirtid1pcnsi11n 

att riksdagen avslär motion 1980/81: 2106 yrkande 10. 

71. beträffande utredning ar rclwhilitcrings/iin 111. 111. 

att riksdagen avslilr motionerna 1980/81: 1089 yrkande 3 och 

1980/81: 1433 i motsvarande del. 

72. att riksdagen godkiinner de. i proposition 1980/81: 126 förorda

de grunderna for l'ilw1tle .fi'irtidspo1sion. 

73. beträffande åtgiirc/a.fi'ir t'n solii/11risk pcrson11/politik 

alt riksdagen avsl:'tr motion 1980/81: 2106 yrkande .'\, 

74. beträffande Ji'irhiittring 111· di: iiltlrc.1 .sit11ati1111 pil 11rhet.1111111-k-

11atle11 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1803. 

75. beträffande aktio11spmgra11111111t11ts/11gning och arhcts/iishet 

att riksdagen avslf1r motionerna 1980/81: 1068 och 1980/ 

81: 2112 yrkande 6 .. 

76. betriiffande ii1·t'l'sy11 m· stiid<'I till siirskilda 11110rtlni11gar pr/ 

arhct.1p/at.H'n och till s11c•1'iel/11 arhetstckniska l(iiilpmedd 

alt riksdagen avslär motion 1980/81: 1433 i motsvarande del. 

77. betriiffande 11iiringsliiii/p till 11crson1'r med 111i.1shmk.lprohlc111 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1827, 

78. att riksdagen gudkiinner vad i budgetpropositionen. bil 1 '." C 3. 

anförts om ,lilftsatt .fi"irsii/...1·1·1'/'ksamhct 111ed Ji'irhr'iif /ii11ehidrag 

.fi'ir .1Tilrt /w11dikapp11tle 11ngdo111ar ~mder budgetf1ret 1980/81. 

79. att riksdagen godkiinner de i budgetpn~positionen. hil. I'." C 3. 

förordade rikt/i1(iema .fi'ir c111stiil/!1ing med /ii11ehidrag att gälla 

fr. o. m. den .1 juli 1981. 

80. att riksdagen med bifall till budgetpropositionen. bil. 15 C 3. 

och proposition_ 1980/81: 126 till Siirski/cla ätgiirder Nr arhets

t111pas.111i11K och sy.1·.1·c/siitt11i11g för budget<lret 1981/82 under 

tolfte huvudtiteln anvisar ett rescrvationsanslag av 

I 529030000 kr.. 

res. :!4 (s) 

res. :!4 (s) 

res. :!5 (s) 

res. :!fl (s) 
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81. att riksdagen godkänner de i proposition 1980/81: 126 förorda

de ii11dri11garna m· rc.t'ierna .fi'ir anstii/lning med /iinehidrag i 

sam hand med utplacering .fi·ån skyddat arhete. 

82. heträffande arbetspsykologisk sen·ice åt anstiillda med liinehi

drng 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 811. 

83. att riksdagen med hifall till förslaget i budgetpropositionen. 

bil. 15 C 4, medger att regeringen 1·id he/101'.f(/r besluta 1i111 nya 

plat.1·cr.får skyddat arbete under budgetåret 1981/82. 

84. att riksdagen godkänn•:r förslaget i budgetpropositionen. bil. 

15 C 4. att medel mots1·<irandc 135 c;( m· liine.1·ummw1 (inkl. 

löncbikostnudcrJ.f<)r arbetstagarmi i skyddat arbete anslås till 

dr(ften a1· l'erksamheten l'id Stiftelsen Samhii/l.1fiiretag, 

85. att riksdagen med hifall till budgetpropositionen, bil. 15 C 4, 

till Bidrag till St(fiel.H·n Samhiill.1:fi'irctag för budgetåret 1981/ 

82 anvisar ett förslagsanslag av 2054000000 kr .. 

86. beträffande den skyddc:de 1·erkswnhl'lens inriktninR 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1433 i motsvarati.de del, 

87. heträffande iil'ersyn a1 St{fiel.l'l'll Samhii/lsfiiretaRs rerki'am

hct 

att riksdagen avslår metion 1980/81: 1441yrkande2, 

88. beträffande minskninR m· allfalet w1.1·tiillda 1·id Stiftelsen Sam

hii/l.~f('iretag till.f('irmån .fi'ir anstii/lning med lönehidrag 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 824. 

89. beträffande Sti.fielsen Samhiil/.1ji"irctaRS rcRionalpolitiska upp

J<Ufa 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1833, 

90. heträffande iil·ersyn m· St!fie/.1·en Samlriil/~:fi'iretags mcirknad.~

.fi)ri ng s regler 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: 1421 och 1980/ 

81: 1806. 
91. beträffande Stijtelsen Samhiil/sfi'iretags konkurrensmetoder 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1441 yrkande I. 
92. att riksdagen godkänner de i budgetpropositionen, bil. 15 C 5, 

förordade förändringarna i fråga om inriktninR oclr organisa

tion m· in.rntserji'ir metod11t1·eckling, .fi1rskning och utbildning 

inom den yrkesinriktade rclwbiliteringcn. 

93. beträffande medelsbelzovet för yrkesinriktad rehabilitering att 

riksdagen med avslag på motsvarande förslag i budgetproposi

tionen, bil. 15 C 5, bifaller proposition 1980/81: 145 och anvisar 

till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1981/82 under 

tolfte huvudtiteln ett re~.ervationsanslag av 420400000 kr. 

res. 27 Is) 
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94. beträffande lokalisering till Giitehorg m· ett centralt institut 

inom den yrkesinriktade relzahilitcringen 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: I 056 och 1980/ 

81: 1808. 

95. beträffande lokalisering till Skiirde m· ett centralt institut inom 

den yrkesinriktade rehahiliteringen 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 280. 

96. beträffande tjiinster l'id AM S Ami-kamli m. m. 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1831. 

97. beträffande lokalisering m· ett arhetsmarknadsinstifllt fi'ir in

\'l/ndrare till Oi<~f1·triJ111 

att riksdagen avslår motion 1980/81: 1424. 

Ö1•riga frågor 

98. att riksdagen med bifall till budgetpropositionens förslag hil. 

15 under tolfte huvudtiteln till B 5 Tora(fi'ir.1·1·ar.1·1·<·rk1·111nhl'I för 

budgetåret 1981182 anvisar ett fi.irslagsanslag av 86 378 000 kr .. 

99. att riksdagen med hifall till hudgetpropositionens förslag hil. 

15 under tolfte huvudtiteln till B 6 Arbet.1·11wrknad.1Tcrkl'f: 

Ansk<{/.1iling a1· utrustning för hudgetårct 1981/82 anvisar ett 

reservationsanslag av 3 000 000 kr.. 

I()(). att riksdagen med bifall till budgetpropositionens förslag bil. 

15 under tolfte huvudtiteln till B 7 Arhet.rnwrknad.1'\'erket: 

Fiir\'((/tning m· utm.1·t11i11g för lmdgetårct 1981 /82 anvisar ett 

reservationsanslag av I 000 kr .. 

IOI. att riksdagen med bifall till budgetpropositionens förslag bil. 

15 under tolfte huvudtiteln till B 11 Siirskilt .1Y.1sdsiitt11i11gshi

drag till S1·e11ska Rayon AB för budgctärc:t 1981 /82 anvisar elt 

reservationsanslag av 5 000000 kr .. 

102. beträffande riktlinjer fi'ir j(1ckligt if{flyta1ull.' 111' fi'<lgor 0111 stat

ligt .1·tiid 

att riksdagen med avslag på motionerna 1980/81: 1432. 1980/ 

81:2106 yrkandena 12 och U samt 1980/81:2112 yrkande 14 

godkänner vad som förordas i proposition 1980/81: I 2fi i denna 

del. 

103. beträffande reducering m· arhl'lstidcn m. m. 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81: 205 och 1980/81: 2112 

yrkande 15, 

104. beträffande arhet.1·m11rk11adspolitike11 i1ifi"ir 1980-talc·t 

att motion 1980/81: 1433 i motsvarande: del och i den m{m den 

inte behandlats i föregående punkter inte föranleder någon 

riksdagens åtgiird. 

rcs.28(s) 



AU 1980/81: 21 

Stockholm den 21 maj 1981 

På arbetsmarknadsutskottets vägnar 

EL VER JONSSON 

154 

Närvarande: Elver Jonsson (fp1, Anna-Greta Leijon (s). Arne Fransson 
(c), Erik Johansson (S). Bernt Nilsson (s), Sten Svensson (m). Frida 
Berglund (si. Pär Granstedt (c). Lars Ulander (s). Björn Eliasson (c). Eva 
Winther (fp), Sune Johansson (s). Lahja Exner (si. Bengt Witthom !m) och 
Sonja Rembo (m). · 
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RESERVATIONER 

Anna-Greta Leijon. Erik Johansson. Bernt Nilsson. Frida Berglund. 

Lars Ulander, Sune Johansson och Lahja Exner (alla sl har avgivit 26 

reservationer till betänkandet. En reservation. nr 6. har avgivits av Arne 

Fransson, Pär Granstedt och Björn Eliasson (alla c) och en reservation. nr 

17. av Lahja Exner (s). 

J. Riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken (mom. I) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 38 som börjar "Utskottet 

har" och slutar "av riksdagen" bort ha följande lydelse: 

Utskottet instämmer till alla delar i vad motionärerna anfört. En defen

siv ekonomisk politik av det slag de borgerliga regeringarna fört skapar 

stora problem på arbetsmarknaden i form av både öppen och dold arbets

löshet. En sådan ekonomisk politik lägger stma permanenta bördor på 

arbelsmarknadspolitiken. Detta har tydligt framgittt under det senaste året 

då politiken fått direkt arbetslöshetsskapande effekter. Arbctsmarknads

politiken har inte kunnat bedrivas på det llexibla och fördelningspolitiskt 

riktiga sätt som varit utmärkande under efterkrigstiden fram till 1970-talets 

mitt. 

Om vi skal! nå de sysselsiiltningspolitiska mil! som beskrivs i propositio

nen är det nödvändigt med en ekonomisk politik av det slag socialdemo

kraterna dragit upp riktlinjerna för. Först med en sådan bakgrund ter det 

sig meningsfull! att gå närmare in på den framtida inriktningen av arbels

marknadspolitiken. Såsom motionärerna säger framstår förslagen i propo

sition 126 i den delen niirmasl som en inkonsekvens i rcgeringspolitiki:n. 
De riktlinjer som regeringen dragit upp i propositionen är i och för sig i 

llera avseenden okontroversiella men förutsiittningarna för en effektiv 

arbetsmarknadspolitik har successiv! blivit allt sämre. Allmiint vill utskot

tet framhålla att det på åtskilliga punkter dessutom är svårt all fä grepp om 

vad som iir regeringens avsikt med de angivna riktlinjerna. Dessa är ofta 

vagt formulerade och sinsemellan motsägelsefulla. Det sagda leder utskot

tet till den ståndpunkten att det saknas skiil att i dag i sak ta ställning till de 

presenterade riktlinjerna. Riksdagen bör alltså inte godkiinna desamma. I 

stället bör riksdagen uttala sig för att regeringen lägger om den ekonomiska 

politiken och ger arbetsmarknadspolitiken en inriktning som stiimmer med 

intentionerna i den under allmänna motionstiden väckta socialdemokratis

ka motionen 1433. 

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse: 

1. beträffande riktlinjerna jiJi· arhctsmarknadspofirikcn 

att riksdagen - med avsl~1g på regeringens förslag i proposition 
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1980/81: 126 i motsvarande del samt motionerna 1980/8 I: 484 och 

1980/81: 2112 yrkandem1 I, 9 och 13 - bifaller motion 1980/ 

81: 2106 yrkande I och som sin mening ger regeringen till känna 

vad utskottet anfört. 

2. Åtgärder inom företagen för att trygga sysselsättningen (mom. 2 - moti

veringen) 

De socialdemokratiska rcservantt:rna anser att den del av utskottets 

yttrande som på s. 39 börjar "Ulskottet delar" och slutar på s. 40 "av 

motionen" bort ha följande lydelse: 

Det är viktigt att vi bibehåller synsättet att den första försvarslinjen mot 

arbetslöshet går i företagen. Det bör därför vara ett gemensamt intresse för 

ledningar i företag och dess anstiillda att vidta åtgärder som håller uppe 

sysselsättningen. I motion 2111 betonar Bengt Wittbom m. fl. lml denna 

synpunkt och framhåller att det g•!mcnsamma ansvaret bör leda fram till 

åtgiirder som företas i samförstånd. De åtgärder motionärerna tänker sig är 

emellertid anmärkningsvärda pa det sättet att de ensidigt belastar de an

ställda. I sturt sett gfar d~ ut på att de anställda skall arbeta mer och avstå 

från sina avtalsenliga förmåner. Enligt utskottets uppfattning kan en upp

liiggning som innebär en sil ensidig inriktning knappast vara en framkomlig 

väg för att lösa problemen. Motionen avstyrks därför. 

Som framgår av vad utskottet tidigare anfört har utskottet en positiv 

inställning till att de anställda får ett ökat ansvar for att sysselsättningen 

upprätthålls i företagen. Ett sådant ökat ansvar måste motsvaras av ett 
större inflytande över företagens skötsel. De irnställdas kunskaper och 

initiativ måste tillvaratas pa ett bä1trc sätt än f. n. Hur detta skall gå till i 

praktiken finns det inte anledning a·.:t gå närmare in på i detta sammanhang, 

men utskottet vill peka på att en llirutsättning är en vidareutveckling av 

den arbetsrättsliga lagstiftningen. i första hand medbestämmandelagen. 

och införande av ett direkt ekonomiskt inflytande för de anställda genom 

anordningar av typ löntagarfonder. 

3. Arbetsmarknadspolitikens allmänna inriktning budgetåret 1981182 
(mom.3) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets ~/ttrande som på s. 44 börjar "Innan 

utskottet" och på s. 46 slutar '"intrMfar därefter'" bort ha följande lydelse: 

Som tidigare framhållits har regeringens ekonomiska politik varit passiv 

och saknat framätsyftande inslag. Detta har lett till en bristande investe

ringsvilja och en allmänt svag tillviixl i ekonomin. Detta har i sin tur fått 

negativa konsekvenser för sysselsiittningen. Med tanke pf1 framtiden är 

den starka tillbakagilngen av indus1.risysselsättningen det senaste året di-
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rekt alarmerande. De fulla effekterna har vi iinnu inte sett. men det finns 

anledning att befara svhra störningar med höga arbetslöshetstal niista hiist 

och vinter. Att regeringen för en politik som far s~i negativa kl>nsekvenscr 

för sysselsiittningcn beror antingen p~t d{tligt handlag eller pit att man 

numera i praktiken har en liigre ambitionsnivä för sysselsiittningspolitikcn. 

Möjligen är det frftga om en kombination av bada dessa flirldaringsgrunder. 

I vilket fall som helst kan utskottet inte acceptera en politik av detta slag. 

Mot bakgrund av det starkt försiimrade sysselsiittningsHige som kan 

befaras till hösten och vintern vill utskottet förorda att man nu sittter in 

väsentligt större resurser pfl arbetsmarknadssidan iin vad regeringen före

slagit i komplctteringspropositionen. De socialdemokratiska förslagen. 

som har stöd i AMS framstiillning till regeringen. iir enligt utskottets 

uppfattning den riktiga utgångspunkten för de satsningar som iir niidviin

diga. Riksdagen bör alltsf1 utöver regeringens förslag anvisa 1500 milj. kr. 

för beredskapsarbeten och dessutom ge regeringen i uppdrag att med hjiilp 

av finansfullmakten tiieka de ytterligare kostnader för arbetsmarknadsut

bildning .som kan komma att uppstä om man skall ml de uppstiillda rrn'ilcn. 

Om AMS och liinsarbetsniimnderna skall ha möjlighet att miita den viinta

de ökningen av arbetslösheten till hösten och vintern rrnistc planeringen 

komma i gång nu. Att dröja ytterligare en tid och kanske först under sista 

kvartalet i är ge klartecken till mera kraftfulla ätgiirder kan leda till att 

regeringen helt mister sin redan svaga kontroll över utvecklingen och att 

arbetslösheten ökar kraftigt. Man kan f. ö. inte pä nilgnt siitt utesluta att 

det utöver vad socialdemokraterna nu förcsl{1r kan bli nödviindigt med 

ytterligare insatser längre fram. Srn:ialdcmokratcrna har förutsett detta dii 

de begiir att regeringen redan nu bör föranstalta om planering för ytterliga

re utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen. Även i denna frtiga bitriider 

utskottet alltså motionen. 

Niir det giiller inriktningen av beredskapsarbetena vill utskottet framhM

la att det är önskvärt med en ökad satsning pfi byggnads- och anliiggnings

arbetcn. Dessa tar visserligen stora resurser i anspritk om man ser till 

dagsvcrkskostnadcrna. men de har starka positiva effekter p~t andra sek

torer av arbetsmarknaden. vilket är betydelsefullt i dagens situation med 

en mycket låg aktivitet i byggsektorn. 

Utskottet ansluter sig iiven till de mera detaljbetonade fiirslag som 

socialdemokraterna för fram. Det gäller bl. a. ett hiittrc samarbete for att 

inom arbetsmarknadsutbildningen ta till vara ledig utbildningskapacitet 

hos företag och förvaltningar. Det gtiller också all fft biiltrc fart pil det 

samarbete som inletts med ungdomsskolan i syfte att utnyttja ledig kapaci

tet på AMU-centra for gymnasieskolans behov. 

Etl annat viktigt socialdemokratiskt förslag iir atl göra förctagsutbild

ningen vid pcrmittcringshot mer attraktiv. F. n. v~iljer företagen niistan 

undantagslöst att permittera personalen i stället för att utbilda den. Detta 

hiingcr direkt samman med den relativt laga kompensationsniv;ln. :!Il kr. 
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per uthildningstimme. Utskottet hitriidt:-r dd socialdemokratiska förslaget 

om en höjning. till 35 kr. per timme. under en niom{madcrsperiod fri·m den 

I oktoher i <'tr. Likas{1 biir ersiittning under den tiden. till skillnad friin 

normalt. utgii iiven unda de första 40 uthildningstimmarna. 

Vad uhkottet anfört innebiir al1 uhkottet stiillcr sig bakom den socialde

mokratiska motionen ~ 191. De kl1nkrcta stiillningstagandena till medclsan

visningcn sker under resp. anslag. Vad hiir rcdovisah inncbiir ocksil att 

utskottet i sak godtar vad sociddemokraterna tidigare i iir fiirt fram i 

motionerna 1434 och ~ IOh. ~i ven r•m yrkandena i de motionerna till följd av 

utvecklingen inte liingre iir aktuella. 

Av det anförda framgår ock si\ att utskottet underkänner vpk:s förslag att 

regeringen skall i\terkomma till hösten med förslag i enlighet med AMS 

framstiillning. Ställningstagandet: den frfigan hör sästim socialdemokrater

na förordar göras nu. Det iir anrnrs risk att dt: ovan redovisade negativa 

konsekvenserna for syssclsiittningcn kommer att realis..:ras. 

dels att utskottets hemställan under 3 hort ha följande lydelse: 

3. beträffande arhet.1·mark11adspo/itike11s allmii1111a inriktninR för 

hudRetärel 1981182 

att riksdagen dels med avslag på motion 1980/81: 2193. yrkande 6. 

dels med bifall till motion 1980/81: 2191 yrkandena I - 7 samt med 

anledning av motionerna 1980/81: 1434 yrkande I och 1980/ 

81: 2106 yrkande 2 godkänner vad utskottet anfört. 

4. Arbetsmarknadspolitiska fonder (mom. 5) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

de/.1· att den del av utskottets betänkande på s. 50 som börjar "Som 

tidigare" och slutar "senare avsnitt" hort ha följande lydelse: 

Regeringens förslag att kostnaderna för arbetslöshetsersättningar och 

utbildningsbidrag till 55 % skall tiickas av den nya arbetsgivaravgiften får. 

allvarliga följder för den arbetsmarknadspolitiska fondbildningcn. Den 

fonduppbyggnad som hittills varit möjlig för att säkerställa utbetalningarna 

av arbetslöshetsersättningarna kommer att stoppas. I stället får man räkna 

med att tidigare års fonderingar snabbt kommer att förbrukas. Som social

demokraterna anser bör intäkter och utgifter under normala förhållanden 

balansera varandra på det nya särskilda konto hos riksgäldskontoret som 

skall ersätta de tidigare fonderna. Detta bör man kunna uppnå genom att 

sänka den av regeringen föreslagna kostnadsandelen till 50 %. Genom att 

bevara fondbildningen på en oförändrad nivå efter överföringen till det 

särskilda kontot blir det även möjligt att använda medclsbehållningen som 

en ekonomisk bas för kommande förbättringar av utbildningsbidragen och 

ersättningarna vid arbetslöshet. 

Det kan inte uteslutas att arbetsf:ivaravgiften inte räcker till för att betala 
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50 q-. av ersättningarna vid arbetslöshet m:h utbildningsbidrag. Skulle så 

visa sig bli fallet bör avgiften om 0.8 'lr höjas för att hindra en avtappning 

av fonderade medel på det särskilda kontot. 

Riksdagen bör godkänna vad utskottet med anslutning till den socialde

mokratiska motionen :!094 anfört om kostnadsandelen för arbetsgivarav

giften och om framtida höjning av denna avgift. I övrigt kan utskottet godta 

propositionens förslag i de nu redovisade delarna. Till frågorna om anvi

sande av medel på de nya anslagen återkommer utskollet i senare avsnitt. 

dels att utskottets hemställan under 5 bort ha följande lydelse: 

5. att riksdagen med anledning av proposition 1980/81: 145 samt 

med bifall till motion 1980/81: :!094 

de/.1· godkänner vad utskollet anfört om kostnadsandelen för 

arbetsgivaravgiften och om framtida höjning av denna avgift. 

dels i övrigt godkänner de i propositionen förordade riktlinjerna 

Fir .finamieringen m· arhetslåshf'1.1ji'ir.1·iikringe11, det kolllanta 

arhet.1·111arknads.1·tihlet, arhet.rn111rk11ad.1·11thildni11J,:en och den yr

kesinriktade relwhiliteringen. 

5. Decentralisering a\' arbetsmarknadsverkets uppgifter (mom. IO och Il, 

motiveringen) 

De srn:ialdcmokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 57 som hö1:iar "Som fram

går'" och slutar '"nya lösningar'" bort utgå. 

dd.1 att den del av utskottets yttrande pii s. 58 som börjar '"Enligt 

utskottets" och slutar '"av motionerna'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet finner inte skäl att gå närmare in på vad som anförs i proposi

tionen om den parlamentariska utredningens arbl'tsuppgifter. Av redovis

ningen i propositionen framgår emellertid att utredningens uppdrag kom

mer att bli omfattande. Bl. a. kommer frågan om ändrat huvudmannaskap 

för vissa av verkets nuvarande uppgifter att övervägas. I den frägan linns 

det inte anledning att göra något ytterligare uttalande i anslutning till vad 

som anförs i motion 19:!0 av Britta Hammarbacken m. n. (cl. 

Motion 1440 av Bengt W,ittbom (m) och Sten Svensson (m) innehåller 

emellertid förslag som är helt oacceptabla. Motionen gör närmast intryck 

av att vilja slå sönder arbetsmarknadsverket eller i vart fall väsentligt 

försvaga verket. En sådan ordning kan inte vara till gagn för en effektiv 

arbetsmarknadspolitik. Den aviserade översynen måste byggas på de orga

nisatoriska principer som i dag gäller och i ullt väsentligt visat sig vara 

riktiga. 

Med hiinvisning till det anförda bör de aktuella motionsyrkandcna av

slås. 
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6. Reduktion av starthjälpsbl'lo11pen (moin. 17) 

Arne Fransson. Plir Granstedt och Björn Eliasson (alla cl anser 

dels att den del av utskottet~; yttrande på s. 68 som börjar .. Utskottet 

delar" och slutar "avstyrker motionsyrkandet" bort h;i följaride lydelse: 

Utskottet delar motioniircns uppfattning. Det föreslagna undantaget från 

skallcplikt för starthjälp innebi'.r en kraftig reell höjning av stödet. Detta 

medför att bidraget i sig kan bli en extra stimulans till flyttning, Detta iir 

från olika utgångspunkter inte önskviirt. Enligt utskottets uppfattning bör 

därför starthjälpens nominella belopp siinkas till 4 000 resp, 2 000 kr. i 

enlighet med förslaget i motion ! 113. Delta innebär ändock att nettobelop

pet i allmiinhct blir högre än för närvarande. 

dels att utskollets hemstiillan under 17 bort ha följande lydelse; 

17. beträffande reduktion m· startl~jii/psheloppc11 

att riksdagen med bifa.I till motion 1980/81: 2113 yrkande 2 beslu

tar att starthjälpen sbll bestiimmas till 4000 resp. 2000 kr. 

7. Slopande av traktamente vid dubbel bosättning (mom, 181 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 69 som börjar "Under 

budgetåret" och slutar "aktu..:lla delarna" bort ha följande lydelse: 

Utskottet ogillar i likhet med motionärerna regeringens förslag att trak

tamente vid dubbel bosättning skall upphöra. Förslaget stämmer inte med 

regeringens uttalade ambition <1tt förbättra tlyttningsbidragen. Visserligen 

görs starthjälpen skattefri. men den fördelen äts upp för den grupp som 

kunnat räkna med traktamente vid dubbel bosättnin$. Detta är olyckligt 

även ur fördelningspolitisk- synpunkt då traktamentet har sin största bety

delse för barnfamiljer som i allmänhet har större kostnaqcr i samband med 

flyttning. Även sociala skäl talar mot ett upphävanqe. En permanent 

lösning av bostadsfragan fördröjs ofta för familjer på grund av brist på 

lämplig bostad på intlyttningsort,n, Stödformen är alltså i hög grad berätti

gad med hänsyn till de mcrkostn<\der som arbetstagaren i sådana fall 

åsamkas för två bostäder. I enlighet meg motionerna 2106 och 2112 bör 

propositionens förslag därför avslås, 

dels att utskottets hemställan unl\er 18 bort ha följande lydelse: 

18. beträffande slopande !! !" trnktl/llll'nte 1·id dubbel bosiittni11g 

att riksdagen med bifall till motionerna 1980/81: 2106 yrkande 7 

och 1980/81; 2112 yrkaride 10 avslår regeringens förslag i propo- . 

sition 1980/81: 126. 
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8. Villkoren för bidrag till ombytessökande m. m. (mom. 19) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 70 som bö1jar .. Utskottet 
kan" och slutar "geografiska begränsningar" bort ha följande lydelse: 

Goda skäl talar för att man slopar det gällande kravet att flyttningsbidrag 

ges endast till s. k. ombytessökande som flyttar från orter med vikande 

sysselsättning. Riksdagen bör således bifalla yrkandet i den socialdemo

kratiska motionen 2106 och samtidigt avslå regeringens förslag på denna 

punkt. 

Erfarenheterna visar att flyttningarna medför särskilda problem för dem 

som redan på hemorten har en svag ställning på arbetsmarknaden. Många 

av dem flyttar tillbaka till hemorten och till fortsatta osäkra utkomstförhål

landen. Det kan därför vara motiverat att söka styra över flyttningarna till 

arbetstagare med en bätlre position på arbetsmarknaden. Härigenom når 

man grupper bland arbetstagarna som har lättare att anpassa sig till nya 

förhållanden efter en flyttning. Samtidigt ökar man möjligheterna till an

ställning av arbetssökande som av olika skäl är lokalt bundna. 

En rörlighet på arbetsmarknaden av det önskade slaget kan åstadkom

mas om man i princip medger ekonomisk kompensation för alla som måste 

byta bostadsort vid arbetsbyte och inte får sina kostnader ersatta av 

arbetsgivaren. Givetvis måste det finnas regler om visst minsta reseav

stånd och om att arbetsförmedlingen skall ha medverkat till den nya 

anställningen. 

Innan man tar ställning till en reformering av flyttningsbidragssystemet 

efter de riktlinjer som här skisserats med utgångspunkt i den socialdemo

kratiska partimotionen 1433 bör effekterna av en sådan reform studeras 

närmare. Utskottet förordar att detta utredningsarbete snarast sätts i gång. 

Vad utskottet anfört med anledning av propositionens förslag om llytt

ningsbidrag till ombytessökande och de därtill anslutande socialdemokra
tiska förslagen bör regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 19 bort ha följande lydelse: 

19. beträffande villkoren för hidraR till omhytcssiikände 111, m. 

att riksdagen med avslag på proposition 1980/81: 126 i motsva

rande del samt med bifall till motionerna 1980/81: 1433 i motsva

rande del och 1980181: 2106 yrkande 8 godkänner vad utskottet 

anfört. 

9. Stöd till byggnadsarbetare förs. k. veckopendling (mom. 21) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 72 som börjar .. Med de·· och 

slutar "någon åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Vad utskottet anfört om ekonomiskt stöd till fler än två resor per månad 

för byggnadsarbetare bör regeringen underrättas om. 

11 RiksdaRl'n 1980181. 18 sam/. Nr 21 
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dels att utskottets hemställan under 21 bort ha följande lydelse: 

'.!I. beträffande stiid till hy.1u:11adsarhetare .fi"ir s. k. 1·eckope11dli11g 

att riksdagen med anledning av motion 1980/81:615 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

10. Åtgärder för att underlätta de flyttandes anpassning till förhållandena 

på inflyttningsortcn imom. 23) 

De socialdemokratiska reserv<intcrna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 73 som börjar "Utskottet 

delar" och slutar "behandlade delen·· bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirerna~; uppfattning att det är angeläget att på 

olika sätt stödja de människor som i samband med byte av arbete också 

byter bostadsort. Arbetsförmedlingen lämnar i vissa fall sådant stöd. Infor

mations- och andra insatser görs av bl. a. kommuner. Det är lämpligt att 

kartlägga de insatser som på olika håll görs för att göra det lättare för 

nyinflyttade att anpassa sig till förhållandena på den nya orten. Därigenom 

blir det möjligt att bilda sig en uppfattning om hur man generellt bör gå till 

väga för att öka informations- och serviceinsatserna. Utskottet föreslår att 

ett utredningsarbete av det angivna slaget påbörjas. Arbetet hör bedrivas i 

samverkan med företrädare för arbctsmarknadsmyndigheter, kommuner 

samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Detta bör ges regeringen 

till känna. 

dels att utskottets hemställan under 23 bort ha följande lydelse: 
23. beträffande cltgiirder.fi"ir att 1111derliitta de flytta11c/e.1· anpassning 

till fiirhällandena på injlytt11i11gsorte11 

att riksdagen med anledning av motion 1980/81: 1433 i motsva

rande del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

Il. Tjänstledighet för att pröva nytt arbete (mom. 26) 

De socialdemokratiska reserv<Jnterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 74 som börjar" Arbetsmark

nadsministern anför" och slutar ""aktuella motionsyrkandet" bort ha föl

jande lydelse: 

I motsats till arbetsmarknadsministern anser utskottet att frågan om 

rätten till tjänstledighet inom näringslivet för att pröva ny anställning bör 

närmare övervägas. En sådan reform skulle onekligen på ett positivt sätt 

främja rörligheten på arbetsmarknaden. Särskild betydelse kan en sådan 

reform få för anställda i företag som är i kris och behöver minska arbets

styrkan. Även det faktum att man på det statliga området redan har denna 

ordning gör det motiverat att pröva frågan. Utrcdningsarbetet bör, som 
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socialdemokraterna föreslår, kunna ske inom ramen för den aviserade 

utredningen om arbetsgivarnas rekrytcringspolitik. Vad utskottet anfört i 

anslutning till den socialdemokratiska partimotionen 2106 i förevarande 

del bör regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 26 bort ha följande lydelse: 

26. beträffande tjä11.1·tledighet för att prö\'(/ nytt arhete 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 2106 yrkande 9 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

12. Utbildningsfonder i företag (mom. 29) 

De sm:ialdemokratiska reservanterna anser 

dels all den del av utskottets yttrande på s. 78 som bö1jar ··oet är" och 

slutar "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i den socialdemokratiska partimotionen 

1433 att uthildningsfonder i företagen utöver den tidigare avsedda stabili

seringspolitiska funktionen kan tillföras betydelsefulla personalpolitiska 

uppgifter. Exempelvis bör fondmedel kunna användas för att ge de anställ

da en fördjupad yrkesutbildning eller utbildning för nya arbetsuppgifter. 

Den nya kommitten om arbetsmarknadsutbildning ( KAFU J som har i 

uppdrag att utreda frågan om utbildningsfonder i företagen hör beakta 

detta förhållande i sitt pågående utredningsarhete. Kommittens uppdrag 

hör alltså vidgas i enlighet med det anförda. Vad utskottet sföunda anfört i 

anslutning till motion 1433 bör regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 29 bort ha följande lydelse: 

29. beträffande 11thild11i11g.~f(mder ifih'etag 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

13. Stödvillkoren för utbildning vid permitteringshot (mom. 30) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande pft s. 79 som hörjar .. Utskottet 

delar" och slutar "socialdemokratiska förslagen" bort ha följande lydelse: 

Avsikten med stödet till utbildning i företag. den s. k. 20-kronan. är att 

de anställda skall utbildas i stället för att permitteras. Stödet hör därför i 

fortsiittningen såsom AMS och socialdemokraterna föreslagit förbindas 

med villkoret att sysselsättningen skall upprätthållas på minst oförändrad 

nivå. Denna nivå får alltså inte sänkas genom s. k. naturlig avgång. Som 

socialdemokraterna framhåller ökas företagens möjligheter att uppfylla ett 

sådant krav om utbildningsstödet även får omfatta den arbetskraft som 

behöver nyanställas för att ersätta den naturliga personalavgången. Vad 
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utskottet anfört i anslutning till de socialdemokratiska förslagen i motio

nerna 1433 och 2106 bör regeringen underrättas om. 

Jels att utskottets hemställan under 30 bort ha följande lydelse: 

30. beträffande iföriindrad sy.ue/siittning som 1·il/kor f{"ir den .\'. k. 

20-kronan 

att riksdagen med bifall till motionerna 1980/81: 1433 i motsva

rande del och 1980/81 2106 yrkande 11 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

14. Särskilda utbildningsinsatser för medelålders och äldre kvinnor, m. m. 

(mom. 31-33) 

De socialdemokratiska n:servanterna anser 

dels att den del av utskottets ynrande som på s. 79 bör:jar ''Förslag om'" 

och på s. 80 slutar ··redovisade delarna" bort ha följande lydelse: 

Äldre arbetssökande är klart underrepresenterade inom arbetsmark

nadsutbildningen. Detsamma gäller om medelålders kvinnor. Försök har 

gjorts att med siirskilda fttgiirder nå ut till dessa grupper. Vid försöken har 

man uppniltt lovande resultat. Man bör därför gå vidare med en vidgad 

försöksverksamhet. såsom föreslås i de socialdemokratiska motionerna 

1433och 1828. 

Vid 1970-talets början startade de s. k. BAMU-kurserna. dvs. utbildning 

av anställda inom kommuner och landsting i kombination med beredskaps

arbete för dem som ersätter den personal som utbildas. Härigenom vid

gades möjligheterna till utbildning för outbildad personal, särskilt inom 

värdomrfadet, samtidigt som vikariatsbehovet skapade arbetstillfällen. inte 

minst for arhetslösa ungdomar. Rt'.geringen har beslutat att BAM U-kurser

na skall avvecklas under innevarande budgetår och har uppdragit åt den 

tidigare nämnda kommitten om arbetsmarknadsutbildning, KAFU, att ut

viirdera verksamheten. Utviirderingen är inte något skäl för att avstå från 

ett beprövat arhetsmarknadspolitiskt medel i det försämrade sysselsätt

ningsläge som inträtt. Försämringen drabbar särskilt kvinnorna. och ut

skottet delar uppfattningen i motionerna 1828 och 2191 att BAMU-kurser

na bör fortsiitta. Samtidigt kan det vara lämpligt all pröva möjligheterna att 

bedriva kursverksamheten i enklare administrativa former än tidigare. 

Könskvotering vid personalrekrytering är ett villkor för regionalpolitiskt 

stöd. Jämställdhetskommitten har föreslagit att sådan kvotering borde 

tillämpas också på andra former av statligt stöd till företag. Förslaget 

berördes i regeringens skrivelse 1979/80: 168 om riktlinjer för det fortsatta 

jiimstiilldhetsarbetet. Statsrådet Karin Andersson framhöll i denna skrivel

se att jämstiilldhetsomhudsmannen bör ha en övervakande uppgift i sam

manhanget och hiinvisade i övrigt till all frågan skulle behandlas i avsnittet 

om a;·hdsgivarnas rekryteringspolitik i regeringens kommande sysselsätt-
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ningspolitiska proposition. dvs. den nu föreliggande propositionen 126. Sf1 

har emellertid inte skett. Detta är anmärkningsvärt. och utskottet föreslår 

att riksdagen begär att regeringen utan fortsatt förhalning prövar möjlighe

terna att införa kvoteringsreglcr för olika former av statligt stöd inom 

arbetsmarknads- och näringspolitiken. 

I motion 1828 läggs fram ytterligare förslag som syftar till att friimja 

jämställdheten inom arbetslivet och motverka traditionella yrkesval. Ar

betsmarknadsministern kommer in på liknande frågor i proposition 126. 

Vad som där sägs är emellertid allmänt hållet. Mer energiska åtgärder 

krävs för att bryta de alltför traditionella yrkesvalen. bl. a. inom arbets

marknadsutbildningen. Uppslagen i motion 1826 kan ge vägledning för 

inriktningen av framtida insatser. 

Vad utskottet anfört med anledning av de soci<1ldemokratiska motioner

na 1433. 1828 och 2191 bör delges regeringen. 

dels att utskottets hemställan under 31-33 bort ha följande lydelse: 

31. beträffande uthildningsinsatser JiJr medelålders och iildre hin

nor 

att riksdagen med bifall till motionerna 1980/81: 1433 i motsva

rande del och 1980/81: 1828 yrkande .5 som sin mening ger rege

ringen till känna vad utskottet anfört. 

32. beträffande BAMU-kurser 

att riksdagen med bifall till motionerna 1980/81: 1828 yrkande 2 

och 1980/81: 2191 yrkande 10 som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört. 

33. beträffande ät1:iirder får iikad jämstiilldhet i arbets/it·et 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1828 yrkandena I. 3 

och 4 som sin mening ger regeringen till känna v<1d utskottet 

anfört. 

15. Översynen av tolkningen av reglerna om lämpligt arbete (mom. 37) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 83 som börjar "Om det·· och 

slutar "soci<1ldemokratiska motionsyrkandet'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har liksom rriotioniirerna den uppfattningen att de svårigheter 

som finns att passa ihop arbetslösa med befintliga lediga platsa inte kan 

förklaras av en förändrad tolkning av reglerna för arbetslöshetsersättning

en. Detta har också påpekats av arbetslöshetskassorna. A ven departe

mentschefen framhåller i proposition 126' att några statistiska belägg för 

misstankar av detta slag inte linns. Något behov att se över tolkningen av 

reglerna om lämpligt arbete föreligger således inte. Detta bör ges regering

en till känna i enlighet med yrkandet i motion 2106. 
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dels att utskottets hemställan under 37 bort ha följande lydelse: 

37. beträffande <J1·ersyn ar :olkningen m· reglerna om liimpligt arbe

te 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: :! I 06 yrkande 6 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

16. Arbets- och utbildnings,·illkoren för ersättning vid arbetslöshet (mom. 

38 - motiveringen) 

under förutsiittning av bifall till reservation 15 

De socialdemokratiska reservanterna anser att i den del av utskottets 

yttrande på s. 84 som börjar ''De i" och slutar "utskottet motionen" 

följande ord bort utgå: "och till Vcld nyss anförts om översynen av tilhimp

ningen av reglerna om lämpligt arbete". 

17. A ,·stängning från arbetslöshetsersättning vid svårigheter att ordna barn

tillsyn (mom. 39) 

Lahja Exner (s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 84 börjar" Lagstiftning

en om" och på s. 85 slutar "motion 610" bort ha följande lydelse: 

Rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller kontant arbets

marknadsstöd förutsiitter att sökanden står till arbetsmarknadens förfo

gande. dvs. i princip iir oförhindrad att ta erbjudet arbete. Avsaknad av 

uaghemsplats eller annan form av barntillsyn räknas enligt praxis inte som 

"giltigt hinder" ftk en arbetssökande att avvisa ett erbjudet lämpligt arbe

te. Den som pft grund av arbetslö~;het inte har daghemsplats kan hamna i 

den onda cirkeln att ibland ha erbjudande om arbete men ingen barntillsyn 

och iblanu barntillsyn men inget urbete. Av naturliga skäl iir det framför 

allt kvinnor som drabbas av uen rådande ordningen. Detta är högst otill

fredsställande inte bara från social synpunkt utan också frånjämstiilldhets

synpunkt. 

Situationen förvärras av att utbyggnaden av barnomsorgen inte går i den 

takt som planerats. Det står nu klart att den av r.iksdagen beslutade planen 

för utbyggnaden av barnomsorgen inte kommer att fullföljas. Situationen i 

många kommuner är nu katastrofal Ett viktigt skäl härli)r är regeringens 

attacker mot kommunernas ekonomi bl. a. genom nedskärningen av skat

teutjämningsbidraget och urholkningen av statsbidraget till barnomsorgen. 

Den fråga som har tagits upp i motion 610 har varit aktuell i riksdagen 

tidigare. Man har df1 hänvisat till C.vervägandena om en allmlin arbetslös

hetsförsäkring i anslutning till ALF-utredningens arbete (se senast AU 

1979/80: :! I). Det arbetet har emellertid ännu inte lett till resultat. och under 

tiden har det uppstått skiftande praxis hos olika arbetsförmedlingar. I en 

del avvaktar man med att ge ett arbetserbjudande till dess sökanden har 
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kunnat ordna harntillsynen. I andra fall tilliimpar man de ovan refererade 

prirn:iperna strikt och vägrar den sökande ersiittning om inte harntillsynen 

iir ordnad dil platserhjudandet görs. Detta förhällandc har i sin tur lett till 

all antalet överklagade ärenden har ökat. 

Som motioniirerna framhåller hör pft en arbetssökande endast sliillas 

kravet att behovet av harntillsyn har anmiilts till kommunen. Kan tillsynen 

inte ordnas genom kommunens försorg. skall ersiittning likviil utg{1 till dess 

detta kan ske. Utskottet ställer sig alltsil hakom motioniirernas förslag·. En 

kommande reformering av arhetslöshetsförsiikringen iir inte något skiil att 

underfoa att riitta till de otillfredsställande förhällanden som nu råder. 

Regeringen bör diirför skyndsamt uppdra iit AMS att se över tilliimpnings

föreskrifterna till försiikringen på denna punkt. Vad utskottet anfört pil 

grund av motionen hör regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 39 hort ha följande lydelse: 

39. beträffande m·stiin1<11i11g Flin arhctsliis'1ctsersiitt11ing 1·id .1T1lrig

'1eter att ordna lwmtillsy11 

att riksdagen med hifall till motion 1980/81: 610 som sin mening 

ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

18. Medelsbeho,·et för arbetslöshetsersättningar och utbildningsbidrag 

(mom. 41 - motiveringen) 

under förutsiittning av bifall till reservation 3 

De socialdemokratiska reservanterna anser att den del av utskottets 

yttrande på s. 86 som hör:jar .. Utskottet har·· och slutar "'gjorda medelsbc

riikningarna .. hort ha följande lydelse: 

Som en följd av vad som anförts och föreslagits i avsnittet Arhetsmark

nadspolitikens volym hudgetåret 1981/82 kommer riksdagen att p[1 nytt fil 
ta ställning till det totala medclshehovet för arbetsmarknadsuthildningen 

under nästa hudgctår. Med den förutsiittningen godtas de medelsbcriik

ningar som har gjorts i propositionerna. 

19. Äldrestödet inom tekoindustrin (mom. 44-451 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 92 som börjar .. Regeringen 

har" och slutar "aktuella delen·· hort ha följande lydelse: 

I likhet med socialdemokraterna kan utskottet inte ställa sig bakom 

budgetpropositionens förslag om en försvagning av de fackliga organisatio

nernas inflytande vid beslut om äldrestödet inom tekoindustrin. Arbets

marknadsministern framhåller f. ö. att organisationerna använt sitt infly

tande på ett ansvarsfullt sätt. 

Som skäl för den föreslagna förändringen av de fackliga organisationer

nas inflytande anförs i budgetpropositionen att det i vissa fall uppställ 
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situationer <.!il herörda arbetstag;in1rganisationer haft olika uppfattningar. 

Reglerna har diirmed ansetts hindra arhetsmarknadsmyndigheterna att 

fatta beslut efter egen prövning. Som framh{tlls i den sm:ialdemokratiska 

partimotionen har det sedan iildrestödet infördes <tr 1977 t. o. m. {ir 1980 

endast vid tre tillfällen intriiffat att de centrala fat.:kliga organisationerna 

haft skilda uppfattningar i de här <lktuella f1~ågorna. Vid tvii av dessa 

tillfällen har dessutom oenighelen· endast gällt längden på den tid. för 

vilken dispens från reglerna skall medges. 1 denna fråga utfärdade f. ö. 

regeringen redan den 1 juli 1980 enhetliga regler. Det framstår mot denna 

bakgrund som helt omotiverat att vidta den inskränkning av det fackliga 

inflytandet som regeringen föreslår. Skulle vid något tillfälle de fackliga 

organisationerna framgent !ha olika uppfattning kan detta - som socialde

mokraterna föreslår - enkelt lösas på så sätt att arbetsmarknadsmyndighe

terna i det läget själva fattar besi.ut i stödfdgorna. Vad utskottet i anslut

ning till motion 1496 anfört om det fackliga inflytandet i samband med 

beslut om äldrestöd hör regeringen underrättas om. 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 93 som bö1jar "Utskottet 

vill"" och slutar ""utan åtgiird"" bcrt ha följande lydelse: 

Som framhålls i den socialdemokratiska motionen 1496 har äldrestödet 

en mycket stor betydelse för tekobranschen. Det är önskvärt att insatserna 

i denna hransch i framtiden får en mer offensiv inriktning. I det fortsatta 

planeringsarbetet för tekobranschen bör en viktig uppgift vara att finna 

sådana former för avtrappningen av äldrestödet att en neddragning av 

stödet ersätter en verklig satsn;ng på offensivare åtgärder av det slag 

socialdemokraterna förordat i niiringsutskottets betänkande NU 1980/ 

81: 47. 

Slutligen vill utskottet i anslutr.,ing till vad som framhålls i den socialde

mokratiska partimotionen framhålla att man bör analysera och utarbeta 

förslag till stödformer som kan avh';sa äldrestödet. Ansvaret för det utred

nings- och planeringsarhetet hör •:ila på tekodelegationen. 

Vad utskottet i anslutning till motion 14% anfört om hehandlingen av 

äldrestödet i det fortsatta planeringsarbetet för tekoindustrin bör ges rege

ringen till känna. 

dels att utskottets hemstiillan under 44-45 hort ha följande lydelse: 

44. beträffande de .fi1ckliga org1111i.rntioncrn11s iltf7ytande pä iildrc

stiidet inom ll'koind11strin 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1496 yrkande I som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskotiet anfört. 

45. beträffande en ji-wntida 111·1·l;ckling 111· iildrest1>det inom tekoin

d11strin 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1496 yrkande 2 som 

sin mening ger regeringc:n till känna vad utskottet anfört. 
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20. Anslaget till Sysselsättningsskapandc åtgärder (mom. 55) 

under förutsättning av bifall till reservation 3 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

169 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 96 börjar .. Utskottet 

övergår" och på nästa sida slutar "2 735 milj. kr.·· bort ha följande lydelse: 

Utskottet övergår härefter till frågan om mcdelsbehovet för beredskaps

arbeten m. m. under nästa budgetår. l det tidigare avsnittet Arbetsmark

nadspolitikens volym budgetaret 1981/82 har utskottet redan tagit stiillning 

till volymen beredskapsarbeten och med tillstyrkande i sak av den social

demokratiska partimotionen 2191 föreslagit att ytterligare I 500 milj. kr. 

skall anslås till dessa arbeten. För delprogrammet beredskapsarbeten bör 

alltså anvisas 4 235 milj. kr. varav 3 840 milj. kr. för beredskapsarbetena, 

75 milj. kr. till den tillfälliga rekryteringsstimulansen inom tillverkningsin

dustrin och 320 milj. kr. till äldrestödet inom tekoindustrin. Utan ytterliga

re uppräkning av medlen skall delprogrammet också bekosta det nya 

rekryteringsstödet för långtidsarbetslösa ungdomar. 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 98 som börjar .. Utskottet 

har" och slutar "2 908,9 milj. kr." bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i den föregående framställningen med anslutning till den 

socialdemokratiska partimotionen 2191 tillstyrkt att för beredskapsarbeten 

m. m. beräknas 4 235 milj. kr. Såsom tidigare sagts bör för industribeställ-. 

ningar beräknas 110 milj. kr. och för detaljplaneringsbidrag 36 milj. kr. 

Dessutom bör i enlighet med budgetpropositionens förslag till förvaltnings

kostnaderna under anslaget beriiknas 27,9 milj. kr. 

l det föregående har utskottet avstyrkt motionerna 1097 och 1426 av 

Sven Henricsson m. fl. tvpk) med yrkanden om att anslaget skall reduceras 

med 193,9 milj. kr. Anslaget bör mot bakgrund av det anförda nästa 

budgetår uppföras med ( 4 235 + 110 + 36 + 27 ,9) 4 408. 9 milj. kr. 

dels att utskottets hemställan under 55 bort ha följande lydelse: 

55. att riksdagen dels med anledning av förslagen i budgetproposi

tionen, bil. 15 B 3, samt propositionerna 1980/81: 126 och 1980/ 

81: 150 bil. 3, dels med bifall till motion 1980/81: 2191 yrkande 8, 

dels med avslag på motionerna 1980/81: 1097 och 1980/81: 1426 

till Sysselsätt11i11gsskapa11de åtgärder för budgetåret 1981/82 un

der tolfte huvudtiteln anvisar ett rescrvationsanslag av 

4 408 900 000 kr. 

21. Rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa ungdomar (mom. 56) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 1()0 som börjar "Vid 

anställning .. och som slutar .. föreliggande delen .. bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att det är riktigt att man skapar ett nytt arbetsmarknads

· 12 RiksJagcn /98018/. 18 .mm/. Nr:'./ 
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politiskt medel av typ rekryteringsstöd för att stödja de arhetslösa ungdo

mar som har särskilt svån att vinna inträde på arbetsmarknaden. För att 

stödformen skall få erforderlig effekt måste dock stödet förstärkas i förhål

lande till vad som föreslås i propositionen. I enlighet med socialdemokra

ternas motion 2191 bör således stödet utgil med 75 C;(. av lönekostnaden i 

stället för 40'.:(. som föreslås i propositionen. När det gäller den tid ungdo

mar skall ha varit arbetslösa för att stöd skall komma i fråga ansluter sig 

utskottet också till motionärernas förslag som är tre månader mot fem 

månader enligt propositionen. Utskottet anser att detta är välrnotiverat 

med hänsyn till de stora risker som ungdomar med långa arbetslöshetstider 

utsätts för. Vad utskottet anfört i denna fråga bör regeringen underrättas 

om. Utskotteb ställningstagande innebär att utskottet också tillgodoser 

motionerna 1428 av Gullan Lindblad (m) och Göthe Knutson (m) och 1822 

av Johan Olsson m. tl. (c). 

dels att utskottets hemställan under 56 bort ha följandt: lydelse: 

56. att riksdagen med ankdning av proposition 126 och motionerna 

1980/81: 1428 och 1980/81: 1822 yrkande 3 samt med bifall till 

motion 1980/81: 2 I06 yrkandena 4 och 5 godkänner de av ut~kot

tet förordade reglerna .for rekryteringsstöd .fi"ir /ångtidsarhets

hi.rn ungdomar. 

22. Beredskapsarbeten för lmgdnmar i åldern 16-17 år lmom. 59) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottels yttrande som på s. 10::! börjar "'När 

utskottet" och pä s. 103 slutar "således motionsyrkandet" bort ha följande 

lydelse: 

U tskollet ansluter sig till uppfattningen i den socialdemokratiska parti

motionen 2191 att de förstärkta utbildningsåtgiirder för ungdomar i åldern 

16-17 år som behandlas i annat sammanhang behöver kompletteras mt:d 

tillfälliga sysselsättningsskapande insatser på gr.und av de tilltagande svä

righeterna för ungdomar på arhetsmarknaden. Kompletteringen bör ges 

den formen att man under tiden den I juli 1981-den 30 juni 1982 tillämpar 

dispensreglerna om beredskapsarbeten. för ungdomar i den aktuella åldern 

på ett generöst siitt. Som framhålls i motionen bör man eftersträva att finna 

meningsfulla arbeten som förber1!der de unga för det reguljära arbetslivet. 

Denna strävan bör underlättas av att det inte är avsett att ordna bered

skapsarbeten för de ungdomsgrupper det nu gäller i den mycket stora 

omfattning som skedde under 1970-talets sista år. Regeringen bör under

rättas om det anförda. 

dels att utskottets hemställan under 59 bort ha följande lydelse: 

59. beträffande beredskapwrheten fiir ungdomar i Il/dem 16-J 7 år 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 2191 yrkande 9 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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23. Praktikarbeten (mom. 61 och 62) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 103 hörjar "Frågan om" 

och på s. 104 slutar "denna del" hort ha följande lydelse: 

I departementspromemorian Ds A 198 I: 6 om lagen om anställnings

skydd redovisas överväganden av den tidigare anställningsskyddskommit

ten som gjorts innan kommitten upplöstes. Dessa överviiganden giillcr 

bl. a. vilka former av praktikarhete som skall herättiga till tidshegriinsade 

anställningar. Utskottet vill framhålla det angelägna i att regeringen sna

rast lägger fram förslag till lösning av fragan om begreppet praktik. 

I vissa uthildningar ingår praktik som en föreskriven del. s. k. ohligato

risk praktik. De studerande är emellertid inte garanterade praktikplatser. 

Olika åtgärder har vidtagits för att på frivillig väg ta fram de behövliga 

platserna. Arhetsmarknadsmyndigheterna som har ansvaret för att anskaf

fa praktikplatserna måste ha möjlighet att - sedan andra utvägar har 

prövats - med stöd av lag kunna ål:igga arhetsgivare att ställa nödvföuliga 

platser till förfogande för studerande med obligatorisk praktik ingående i 

gymnasieutbildningen. Denna lagstiftningsfråga bör lämpligen kunna lösas 

genom ett tillägg till lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (främ

jandelagen). Regeringen hör lägga fram ett lagförslag i enlighet med det nu 

anförda. 

De ovan redovisade ställningstagandena innebiir att utskottet stiiller sig 

bakom förslagen i den socialdemokratiska partimotionen 1433. Vad utskot

tet anfört i anslutning till denna motion bör bringas till regeringens kiinne

dom. 

dl'is att utskottets hemställan under 61 m.:h 62 hort ha följande lydelse: 

61. heträffande definition m· prt1ktikhegreppct i lt1ge11 0111 e111stiill-
11ingsskydd 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

61 beträffande lu'.f(1gc11hetcr fiir lii11.rnrhctsniim11dcma att ra ./i"t1111 

rilatser.fl"ir obligatorisk {'l"llktik 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

24. l'rämjandclagen och anpassningsgrupper (mom. 66-67) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 108 som hör:iar "Utskottet 

anser"' och slutar "någon åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar de sm:ialdernokratiska motionärernas uppfattning att 

tilliirnpningen av främjandelagen måste skärpas och anpassningsgrupper-
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nas ställning stärkas. Detta är viktiga åtgärder för att främja en mera 

solidarisk personalpolitik i företag och förvaltningar. I främjandelagen hör 

arbetsgivarnas ansvar klarare fastställas när det gäller skyldigheten att 

bereda sysselsättning även åt arbet~tagare med nedsatt arbetsförmåga. 

Hittills har anpassningsgrupperna främst arhetat med omplaeeringsfall. I 

framtiden måste verksamheten i högre grad användas för att bereda an

ställning åt personer med svag ställning på arbetsmarknaden, särskilt ar

betshandikappade och iildre. En utveckling av här skisserat slag aktualise

rar på sikt utbyggnad av arbetsmarknads verkets personalresurser. Detta är 

nödvändigt om åtgärderna skall bli effektiva. En utbyggnad borde utan 

vidare bli samhällsekonomiskt lönsam. dii en ökad arbctsplaeering av 

svårplacerade ger betydande hcsparingseffekter i andra samhällssektorer. 

Regeringen bör bedriva arbetet med de aktuella frågorna efter de riktlinjer 

som här angivits. 

dels att utskottets hcmstiillan under 66 och 67 bort ha följande lydelse: 

66. beträffande 1·idare11t1·.:,ckli11g m·.fi·ii11!it111dclage11 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del som sin mening ge;- regeringen till känna vad utskottet anfört. 

67. beträffande 11t1·iirdcri11g ar 1111pas.rni11gsgruppema i .fi'iretagen 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

25. Rehahiliterin!!slön ( mom. 71) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den dd av utskottets yttran<le på s. 11 ~ som bö1jar ··Som 

framgår .. och slutar "n~1gon {1tg:.ird" bort ha följande lydcls.:: 

Som framgår av vad tidigare sagts delar utskottet de soeialdenwkratiska 

motioniirernas uppfattning att alla möjligheter till arbete skall ha uttömts 

innan förtidspensionering aktualiseras. Detta iir siirskilt viktigt när det 

gäller yngre personer. Dessutom måste sl~ls fast att ansträngningarna i 

första hand hör inriktas p{1 att förebygga de risker som finns p[1 arbetsplat

serna för skador och förslitningar som i sin tur ofta leder till utslagning med 

förtidspensionering som följd. fi. ven detta iir ett viktigt led i en solidarisk 

personalpolitik. Utskottet kommer senare in på denna fråga. 

Det är viktigt att förtidspcnsioniirer som har kvarstäende arhetsförmäga 

kan ~1terföras till arbetslivet. Förtidspensionssystcmct har emellertid prak

tiska och psykologiska hinder inbyggda i det hiinsecndct. Enligt utskottets 

uppfattning skulle det därför vara intresssant att pröva andra former för 

det ekonomiska stödet till per~.oncr som man försöker {1teranpassa till 

arhetslivet. Socialdemokraterna har föreslagit att man skall utreda frågan 

om införande av någon form av rehabiliteringslön. En s~1dan lön kombine

rad med olika uppföljnings- och rehabiliteringsinsatcr skulle kunna innebä-
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ra bättre möjligheter att återföra förtidspensionärer till arbetslivet än de 

nuvarande försöken. Utskottet föreslår därför att frågan om rehabilite

ringslön utreds. Det innebär att motion 1433 tillgodoses i motsvarande del. 

Vad utskottet anfört bör regeringen underrättas om. Vad här föreslagits 

tillgodoser också i viss mån vpk-motionen 1089. Det synes inte påkallat 

med någon åtgärd på grund av den motionen. 

dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse: 

71. beträffande utredninx av rehabiliterinxsliin m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del och med avslag på motion 1089 yrkande 3 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

26. Åtgärder för en solidarisk personalpolitik (mom. 73) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 114 börjar "Utskottet 

har" och på s. 115 slutar "aktuella motionsyrkandet" bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet vill inledningsvis starkt betona att "'arbete åt alla" måste vara 

ett övergripande mål för politiken. Det är ytterst samhällets ansvar att 

ingen utestängs från rätten till arbete. En särskild förpliktelse finns gent

emot de grupper som har en osäker ställning på arbetsmarknaden - äldre, 

handikappade, invandrare samt kvinnor och ungdomar med dålig utbild

ning och ringa arbetslivserfarenhet. Dessa grupper blir lättast offer för 

rådande marknadskrafter och produktionsordning med utslagning och 

utestängning från arbetet som följd. 

Det i proposition 126 redovisade systemet med anställningskontrakt, 

vilket utskottet i och för sig ser som ett intressant uppslag, är emellertid 

inte tillräckligt för att lösa de framtida svårigheterna för dessa grupper. 

Samhälle. företag. de fackliga organisationerna och den enskilde individen 

måste ta ett gemensamt ansvar för den fulla sysselsättningen. I detta 

sammanhang har utskottet med särskilt intresse tagit del av socialdemo

kraternas förslag för en solidarisk personalpolitik. Härmed avses en politik 

för ökad anpassning av arbetskraven till människors olika förutsättningar. 

Arbetet skall också ge möjlighet till arbetstillfredsställelse, utveckling och 

gemenskap med andra. Särskilt påpekas vikten av att produktionspro

cesser och arbetsvillkor utvecklas så att man undviker utslagning från 

arbetslivet genom utarmning och förslitning. Dessutom måste allt fler få 

möjlighet att nyinträda eller återvända till arbetslivet. I detta arbete fram

hävs vikten av att de fackliga organisationerna får delta med ett reellt 

inflytande. 

Utskottet är ense med motionärerna om att samhället på olika sätt måste 

medverka i arbetet på en sådan solidarisk personalpolitik. Det gäller exem

pelvis en fortsatt utveckling av medbestämmandelagen och trygghetsla-

Kartong: S. 180. rad 18 Tillkommer: Avgift - - - ledighet för 
S. 180. fotnoten Står: kommer av - - - Sfu 28) Rättat till: kommer den 
- - - :406). 
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garna liksom beträffande anpassningsgruppernas verksamhet. Arbetet 

med uppbyggande av ett system med utbildningsfonder i företagen bör 

också forceras. En reformering av det statliga bidragssystemet för arbets

hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser ingår också i detta arbete. En 

del av dessa frågor behandlar utskottet på andra ställen i betänkandet. Som 

motionärerna anför bör regeringen snarast redovisa förslag som går ut på 

att stärka en solidarisk personalpolitik. Utskottet biträder således motio

nen i denna del. 

dels att utskottets hemställan under 73 bort ha följande lydelse: 

73. beträffande åtgiii"der ji"ir en solidarisk personalpolitik 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 2106 yrkande 3 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

27. Den skyddade verksamhetens inriktning (mom. 86) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 127 som bö1jar "Utskottet 

delar" och slutar "aktuella motionerna" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har tidigare betonat vikten av att kraven i arbetslivet anpassas 

till människors skiftande förutsättningar så att allas självklara rät( till ett 

arbete kan tillgodoses. Detta är c:n central tanke i socialdemokraternas 

motion om en solidarisk personaipolitik. Utskottet har också begärt att 

åtgärder skall vidtas i syfte att stärka en sådan politik. Om åtgärderna 

genomförs bör det få positiva konsekvenser för den skyddade verksamhe

ten på så sätt att en stor del av dem som i dag är sysselsatta i skyddat 

arbete kommer att kunna beredas arbete på den reguljära marknaden. 

Inriktningen bör vara att endast d·~ med mycket grava handikapp skall ha 

sin stadigvarande sysselsättning tillgodosedd i en särskild organisations

form. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är nödvändigt att 

politiken får en sådan inriktning.· Vad utskottet anfört bör regeringen 

underrättas om. Vad här har anför1 s ligger till en del i linje med motionerna 

144 och 824 i motsvarande avsnitt. Utskottet finner dock inte skäl att 

föreslå någon särskild åtgärd på grund av de motionerna. 

dels att utskottets hemställan under 86 bort ha följande lydelse: 

86. beträffande den skyddade rerksamlzetens inriktning 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1433 i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

28. Riktlinjer för fackligt inflytande på frågor om statligt stöd (mom. 102) 

De socialdemokratiska reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 138 som börjar "Utskottet 

delar" och som slutar ''någon åtgiird" bort ha följande lydelse: 
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Utskottet delar uppfattningen i propositionen att det finns ell behov av 

mer enhetliga och entydiga regler för arhetsmarknadsmyndighett:rnas 

handläggning av arbetsmarknadspolitiska stödiirenden. Utskottet kan 

emellertid inte acceptera att en större enhetlighet skall uppnås till priset av 

ett reducerat inflytande för de fackliga organisationerna. Tvärtom mäste. 

som LO och TCO framhållit. det fackliga inflytandet över de aktuella 

stödformerna bestä. Detta fiir anses självklart med hänsyn till den rlill 

organisationerna har för kontrollen att arbetsmarknadspolitiskt stöd inte 

missbrukas. 

Som framhålls i den socialdemokratiska motionen 2106 bör en ansökan 

om stöd alltid innehålla yttranden från berörda fackliga organisationer. 

Arbt:tsmarknadsstöd bör dessutom endast utgå till företag för vilka giiller 

kollektivavtal i branschen. Det är en garanti för all shdant stöd utg{ir 

endast till företag som fullt ut biir sill samhällsansvar när det giillcr exem

pelvis miljövård. arbetarskydd. skatter och avgifter. Detsamma gäller i 

fråga om löner samt försäkrings- och övriga anställningsvillkor. Det iir inte 

rimligt att stöd utgår till företag som inte följer samma normer som andra 

företag i branschen. Det är också svårt att kontrollera om anstiillda vid 

företag som saknar kollektivavtal verkligen har löne- och övriga anstiill

ningsförmåner i nivå med kollektivavtalen i branschen. Utskottet godtar 

alltså inte den ståndpunkt som redovisas i proposition 126 i denna frilga. 

Vad utskottet anfört i anslutning till motion 2106 bör regeringen under

rättas om. Motionerna 1432 och 2112 bör med hiinvisning till vad utskottet 

anfört lämnas utan bifall. 

del.1 att utskottets hemställan under 102 bort ha följande lydelse: 

102. beträffande riktlinjer fi"ir ji1ckligt i1!flyta11de pil .fi'<igor 0111 stat

ligt .1tiid 

att riksdagen med avsl~1g på proposition 1980/81: 126 i denna dd 

samt motionerna 1980/81: 1432 och 1980/81: 2112 yrkande 14 

bifaller motion I 980/8 I: 2106 yrkandena 12 och 13 och som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

SÄRSKILDA YTTRANDEN 

I. Åtgärder inom företagen för att trygga sysselsättningen (mom. 2) 

Sten Svensson. Bengt Wiubom och Sonja Rembo (alla m) anför: 

I framtiden kommer staten inte att ha resurser för massiva företagsinrik

tade åtgärder i samband med strukturomvandlingar eller lågkonjunkturer. 

Mot bakgrund härav är det nödvändigt att mera aktivt angripa sysselsält

ningsproblemen inne i företagen och därvid även pröva okonventionella 

lösningar. 

Ledningar och anställda i företag so·m stftr inför krissituationer bör söka 
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enas om nödvändiga åtgärder som nedbringar kostnader eller p{1 annat sätt 

iir iignade att medverka till att företaget överlever. I motion 2111 ges 

exempel pä sådana i samförstånd vidtagna iitg~irder i ett par konkreta fall. 

Det är viktigt att man tär en ökad förståelse för att åtgärder av detta slag 

kan vara nödvändiga. Ingripanden av sådant slag blir i allmänhet mindre 

allvarliga för de anställda än de alternativ som annars kan erfordras i form 

av uppsägningar eller permitteringar. Det är ocks[1 viktigt att kollektivavtal 

rår en sådan utformning att de inte omöjliggör lokala överenskommelser av 

det slag som här åsyftas. 

2. Länsarbetsnämndernas sammam;ättning (mom. 13) 

De socialdemokratiska ledamöterna anför: 

Anna Wohlin-Andersson m. tl. tel föreslår i motion 188 att länsarbets

nämndernas sammansättning skall förändras. Motionärerna vill byta ut 

den nuvarande representationen för arbetsmarknadens parter mot politiskt 

valda ledamöter. 

Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att länsdemokratiut

redningen f. n. överväger olika modeller för länsarbetsnämndernas sam

mansättning. Vi vill för vår del sL't fast att vi inte kan vara med om en 

ordning som innebär att arbetsmarknadens parter. skulle uteslutas från 

direkt representation i länsarbetsnämnderna. En sådan ordning skulle f. ö. 

strida mot de riktlinjer för arbetsmaknadspolitiken som regeringen anger i 

proposition 1980/81: 126. En grundläggande tanke i den är nämligen att 

parterna på arbetsmarknaden skall ta ett ökat ansvar för att arbetsmarkna

den fungerar. Det måste då vara direkt fel att överväga lösningar som 

innebär att parter utesluts från de kanske viktigaste organen när det gäller 

att föra ut politiken i praktiken. D~'t finns alltså ingen anledning att ändra 

på den innevarande ordningen som bygger på samarbete mellan statens 

organ och parterna bl. a. genom att parterna har representation i styrelser 

på nationell, regional och lokal nivå, dvs. i AMS, länsarbetsnämnderna 

och distriktsarbetsnämndcrna. 

3. Omställningsbidrag vid lokala sysselsättningskriser (mom. 421 

De socialdemokratiska ledamöterna anför: 

I samband med utskottets ställningstagande till det i proposition 126 

föreslagna omställningsbidraget vid lokala sysselsättningskriser hänvisar 

utskottet till den dispens från villkoret om uppsägning för att bidrag skall 

utgå som utskottet föreslagit i betänkarydet AU 1980/81: 17 om syssclsätt

ningsfrågorna vid varven. Vi vill i detta sammanhang erinra om vår stånd

punkt i betänkandet AU 17 som innebar en begäran att regeringen skall 

lägga fram förslag till anställningsgaranti för de varvsanställda. Vi har 

emellertid - som framgår av det nu aktuella betänkandet - inget emot 

förslaget om omställningsbidrag som sådant. 
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Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) 

Härigenom föreskrivs att anvisningarna till 19 § kommunal skattelagen 
(1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse. 

Anvisningar 
tiJI 19 §I 

Socialhjälp, begravningshjälp samt underhåll, som lämnats fånge eller 
patient å hospital, m. m. dyl. är icke att hänföra till skattepliktig inkomst. 
Petsamma gäller i fråga om till föreningar influtna medlemsavgifter. 

Med skadeståndsförsäkring för~tås försäkring, enligt vilken den försäk
rade äger utfå ersättning för skadestånd vartill han är berättigad på grund 
av personskada (överfallsskydd o. d.). 

Ersättning till följd av personskada som utgår i annan form än periodisk 
utbetalning (engångshelopp) och avser förlorad inkomst av skattepliktig 
natur utgör skattepliktig intäkt såvida icke annat följer av övriga bestäm
melser i denna lag. 

Om engångsbelopp, som utgår till följd av personskada, utgör ersättning 
för framtida förlust av skattepliktig inkomst. skall dock 40 procent av 
beloppet avräknas såsom icke skattepliktig del. Uppbär skattskyldig två 
eller fler sådana engångsbelopp till följd av samma personskada. skall vad 
som nu har sagts gälla varje sådant belopp. Vad som avräknas från ett eller 
flera engångsbelopp under beskattningsåret får emellertid - i förekom
mande fall tillsammans med vad som avräknats tidigare år - för samma 
personskada sammanlagt icke överstiga femton basbelopp enligt lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring. Härvid skall avräknad del av ett engångs
belopp uttryckas i det basbelopp, som har fastställts för januari månad det 
beskattningsår under vilket engångsbeloppet blivit tillgängligt för lyftning. 

Utbytes sådan livränta eller del därav, som utgår till följd av person
skada och utgör skattepliktig intäkt enligt 32 § I mom., mot engångsbe
lopp, gälla bestämmelserna i föregående stycke beträffande sådant en
gångsbelopp. Utbytes annan livränta eller del därav. som utgör skatteplik
tig intäkt enligt 32 § I mom .. mot engångsbelopp, skall hela engångsbelop
pet upptagas såsom skattepliktig intäkt. Sker utbyte. helt eller delvis, av 
annan livränta än nu sagts mot engångsbelopp, skall beloppet anses utgöra 
icke skattepliktig intäkt. 

Lön. som utgår från arbetsgivare i sådana fall. då denne på grund av 3 
kap. 16§ andra eller tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring 
äger uppbära arbetstagaren tillkommande ersättning från allmän försäk
ringskassa, är skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren är den av honom i 
nämnda fall uppburna ersättningen från försäkringskassan även som annan 
därifrån uppburen ersättning i anledning av kostnad för den anställdes 
räkning att betrakta som skattepliktig inkomst, dock att ersättningen icke 
är skattepliktig för arbetsgivaren, därest den till den anställde utbetalda 
lönen eller den för honom havda kostnaden utgör för arbetsgivaren icke 
avdragsgill utgift i förvärvskälla. Ersättning, som annorledes än i form av 
pension eller annan livränta utbetalas av arbetsgivare vid yrkesskada eller 
arbetsskada i de fall. då arbetsgivaren står s. k. självrisk enligt lagen 
( 1954: 243) om yrkesskadcförsäkring eller lagen ( 1976: 380) om arbetsska-

1 Senaste lydelse 1978: 52. 
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deförsäkring, raknas till skattepliktig inkomst enligt de grunder som skulle 
hava gällt vid föf'<iikring enligt sistnämnda lag. 

Nunmmde l_vdel.H' 

Skatteplikt föreligger icke för bi
drag från stat eller kommun. l"iika 
enligt av regeringen dler av statlig 
mynJighet meddl'l<1d1: hestämmt:l
ser utgå. i samband med uthildning 
eller omskolning. till arbetslösa och 
partiellt arbetsföra samt med dem i 
fråga om sådana hidrag likställda i 
den män hidragc11 arsc trakt.1mente 
och ~ärskilt hiJrag. Skatteplikt fö
religger ei heller for bidrag som Lit
går enlig .fiirordningen om bidrag 
till l"(ll~forn äga1<.: av motorfordon. 

Föreslugen lydelse 

Skatteplikt föreligger inte för bi
drag från stat eller kommun. som 
11tg<lr enligt av regeringen eller av 
statlig myndighet meddelade be
stämmelser. i samband med utbild
ning eller omskolning, till arbets
lösa och partiellt arbetsföra samt 
med dem i fråga om sådana bidrag 
likställda i den mån bidragen al'ser 
traktamente och särskilt bidrag. 
Flyttningshidrag enligt arhets
murknculsk11ngöre/.1·en ( 1966: 368) 
och f1yttnin1rutöd enligt förord
ningen ( 1979:632) om rer:ionulpoli
ti.1kt stiid utgör inte skattl'pliktig in
tiikt i följd i·arav m·drag inte 
ml'dgt>s .fi"ir den kostnad som så
dant hidrag eller stöd är Ul'Sett att 
tiicka. Skatteplikt föreligger inte 
heller för bidrag som utgår enligt 
lagen I 1960:60_~ J om bidrag till vis
sa handikappade ägare av motor
fordon. 

Statsbidrag. som utg<tr till näringsidkare för hans näringsverksamhet. är 
icke skattepliktig inkom~•. om bidraget använts för att bestrida kostnad för 
vilken rätt till avdrag i1:k<': föreligger vare sig direkt såsom omkostnad eller 
i form av årliga viirdcminskningsavdrag. Har bidraget använts för att 
bestrida sådan kostnad i verk~amheten som är på en gång avdragsgill vid 
taxeringen. utgör bidraget skattepliktig intäkt. Är den kostnad för vilken 
bidraget utgår avdragsgill vid taxeringen för tidigare beskattningsår än det 
då bidr;iget skall upptagas som intäkt. får den skatteskyldige i stället 
åtnjuta avdrag för kostnaden viJ taxeringen för det år då bidraget upptages 
som intitkt. Yrkande h~from skall göras i deklarationen avseende det be·
skattningsår då yrkanJt: om avdrag eljest enligt denna lag först skolat 
framställas. Atcrbctalas bidrag, wm upptagits som intäkt, får den skatte
skyldige göra avdrag f.Jr det återbetalade beloppet. Har bidraget använts 
för att anskaffa tillg;'mg. för vilken anskaffningskostnaden får avdragas 
genom årliga värucrnin-,kningsavdrag. skall vid beräkning av värdeminskn
ingsavdrag s~tsom an,li.affningskostnad anses endast så stor del av kostna
den ~om icke tiickts av bidraget. Ar bidraget större än det taxeringsmässiga 
restvärdet för tillgången. skall eH belopp motsvarande skillnaden utgöra 
skattepliktig intäkt för mottagaren. Återbetalas statsbidrag, som påverkat 
beräkningen av anskaffningskostnaden i nu avsett hänseende, får tillgång
ens avskrivningsunJt·rlag ökas med vad som återbetalats, dock med högst 
det belopp varmed beräkningen påverkats. I den mån statsbidrag enligt 
vad nyss föreskrivits utgjort skattepliktig intäkt. får den skatteskyldige vid 
återbetalningen tillgodoföra sig avdrag för den del som sålunda utgjort 
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skattepliktig intäkt. Har bidraget använts för att anskaffa tillgångar av
sedda för omsättning eller förbruktning (lager), utgör bidraget skattepliktig 
intäkt, men skall å andra sidan vid tillämpning av 41 § och anvisningarna 
till nämnda paragraf den del av lagret för vilken anskaffningskostnaden 
täckts av bidraget icke medräknas vid värdesättningen av tillgångarna. 
Återbetalas statsbidrag, som använts för anskaffande av lagertillgångar, 
får den skatteskyldige göra avdrag för det återbetalade beloppet. Tillgång
arnas anskaffningsvärde skall därvid anses ökat med det återbetalade 
beloppet. Vad som ovan sagts i detta stycke äger motsvarande tillämpning 
för statsbidrag i form av amorteringsfritt lån (avskrivningslån). Omställ
ningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 368) och kontant ar
betsmarknadsstöd utgör skattepliktig intäkt. 

Stöd som staten lämnar till företag i form av lån, för vilket återbetal
ningsskyldigheten är beroende av företagets framtida resultatutveckling 
eller annan liknande omständighet, skall inte anses som skattepliktig in
komst. Regeringen kan dock, om synnerliga skäl därtill föreligga, på ansö
kan av företaget besluta att lånebeloppet skall anses utgöra skattepliktig 
intäkt i företagets näringsverksamhet. I beslutet skall anges om lånet i sin 
helhet skall utgöra skattepliktig intäkt under det beskattningsår då lånet 
ställes till företagets förfogande eller om utbetalat lånebelopp skall utgöra 
skattepliktig intäkt under beskattningsår till vilket utbetalningen är hänför
lig. Återbetalas lån, som i enlighet med beslutet upptagits såsom skatte
pliktig intäkt, får företaget göra avdrag för det återbetalade beloppet. 

Skatteplikt föreligger icke för engångsbidrag som utgår i samband med 
arbetsplacering som utgör led i arbetsmarknadsstyrelsens omhänderta
gande av flyktingar. 

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammar
skjölds Minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottagarens 
utbildning. 

Enligt 46 § 2 mom. första stycket 4) föreligger viss rätt till avdrag för 
bidrag till barns underhåll. Sådant underhållsbidrag skall icke hänföras till 
skattepliktig inkomst. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången 
vid 1983 års taxering. 
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Förslag till 

Lag om arbetsgivaravgift till ar·betslöshetsersättning och utbildnings
bidrag* 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Arbetsgivaravgift för finansieringen av arbetslöshetsersättning enligt 
lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen ( 1973: 371 J om kon
tant arbetsmarknadsstöd samt utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsut
bildning och yrkesinriktad rehabilitering erläggs till staten enligt denna lag. 

2 § Arbetsgivare erlägger årligen arbetsgivaravgift med belopp som mot
svarar åtta tiondels procent av summan av vad arbetsgivaren under året 
har utgivit som lön till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner i form av 
kost. bostad eller bil eller. i fall som avses i 3 kap. H andra stycket sista 
punkten lagen ( 1962: 381 lom allmän försäkring. annan crsällning för utfört 
arbete. 

Vid beräkningen av avgiften t<LS inte hänsyn till arbetstagare. vars lön 
under året understigit fem hundra kronor. Vidare bortses vid denna beräk
ning från arbetstagare. som inte är obligatoriskt försäkrad enligt lagen 
(1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, om inte fall som avses i 3 kap. 2 § 
andra stycket sista punkten lagen (1962: 381) om allmän försäkring är för 
handen. 

Avgift u ::iggs inte för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för 
vård av sjukt barn eller med anleJning av barns födelse till den del lönen 
motsvarar sjukpenning elk;· föräldrapenning. som arbetsgivare äger upp
biira enligt .bestämmelserna i 3 kap. 16 ~Jagen (1962:381! om allmän 
försäkring. Avgift erläggs inte heller för lön som arbetsgivare har utgivit till 
barn för arbete utfört i hans förviirvsverksamhet i de fall avdrag för lönen 
inte får ske vid inkomsttaxeringen. 

3 § Med arbetsgivare avses i denna lag den som enligt 19 kap. I~ lagen 
( 1962: 381 J om allmän försäkring skall erlägga avgift till sjukförsiikring. 

4 § I fråga om debitering och uppbörd av arbetsgivaravgift enligt denna 
lag äger lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt Jagen om 
allmän försäkring. m. m. motsvarnnde tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. Genom Jagen upphävs lagen 
I 1973: 372) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och det kon
tanta arbetsmarknadsstödet samt lagen ( 1975: .H'iJ om arbetsgivaravgift till 
arbetsmarknadsutbildningen. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgift som belöper på 
tid före ikraftträdandet. 

Förekommer i lag eller annan förfallning hänvisning till en föreskrift som 
har ersatts av en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya 
bestämmelsen. 

*Anm. Denna lag kommer den I janu:lri 1982 alt avlösas av lag om socialavgifter 
<prop. 1980/81: 178, StU 1980/81:28. rskr 1980/81:4061. 
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om skattefrihet för flyttningsbidrag och flyttningsstöd Yissa fall 
(prop. 1980/81: 126) 

Till arbetsmarknadsutskottet 

Arbetsmarknadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att avge ytt

rande över proposition 1980/81: 126 om arbetsmarknadspolitikens framtida 

i;iriktning, såvitt avser ett i propositionen framlagt förslag om skattefrihet 

för flyttningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörclsen I 1966: 368) och för 

llyttningsstöd enligt förordningen ( 1979: 632) om regionalpolitiskt stöd. I 

samband härmed föreslås att bidragsformcn traktamenk vid dubbel bo

sättning skall upphöra. Innebörden av förslaget är att resekostnadsersätt

ning avseende s. k. månadsresor och dagliga resor mellan anställningsort 

och hemort samt starthjälp undantas från skatteplikt. Hiirigenom blir alla 

former av flyttningsbidrag och flyttningsstöd enligt de angivna författning

arna skattefria. I konsekvens härmed skall sådana kostnader för vilka 

skattefria bidrag utgått inte vara avdragsgilla vid taxeringen. 

Med hänsyn till arten av och ändamålet med de ifrågvarande stödfor

merna har skatteutskottet ingen erinran mot att de undantas från skatte

plikt. Utskottet förordar således att arbetsmarknadsutskottet tillstyrker 

bifall till förslaget om ändring i kommunal skattelagen ( 1928: 370). 

Stockholm den 28 april 1981 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK WÄRNBERG 

Närmrande: Erik Wärnberg (s). Stig Josefson (cl. Valter Kristenson (s). 
Rune Ångström (fp). Olle Westberg i Hofors (s). Tage Sundkvist (c), Hagar 
Normark (s). Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c). Bo Forslund (s), 
Wilhelm Gustafsson (fp), Egon Jacobsson (sl. Anita Johansson (s), Bengt 
Wittbom (m) och Ewy Möller (m). 
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