
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

~982/83: 12 

om förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen m. m. (prop. 1982/83:55 
bilaga 5) 

I betiinkandet behandlas propnsition 1982/1'13:55 bilaga 5 (arbetsmarknads

departementet) samt fyra med anledning av propositionen väck ta motio

ner. 

Sammanfattning 

Riksdagen beslöt 1 vl1ras - med verkan fr<'m den I juli - om \'lssa 

förbiHtringar av crsiittningarna vid arbetslöshet. Samtidigt gjordes en 

siinkning av nivfö1 pi1 statsbidragen till arbctslöshetska~sorna. 

L'.tskottct tillstyrker regeringens i proposition 55 framlagda förslag om 

att dagpenningen inom arbetslöshetsfiirsiikringen höjs ytterligare till högst 

2811 kr. och att det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) hiijs till 100 kr. 

per dag. 

att reglerna om avstängning fran rätt till arbetsliishetsersättning modific-. 

ras. 

att statsbidragen till arbetslöshetskassorna [1tcrstiil!s till i princip sa·mma niva 

som tidigare eller till ca 90 ~'·(:, av kassornas kostnader. 

Niir crsiittningarna vid arbetslöshet förbättras höjs samtidigt utbildnings

bidragen till deltagare i arbetsmarknadsutbildning i motsvarande mån. 

Kostnaderna för arbetslöshetsersiittningar och utbildningsbidrag finansie

ras f. 11. till 45 r•.;. över budgeten och i övrigt av en särskild arbetsgivaravgift, 

arbetsmarknadsavgifteti. Utskottet tillstyrker att den budgetfinansierade 

delen minskar till 35 C:·c och att den del som fi'nansieras av arbetsgivaravgift 

sålunda ökar till 65 0C 
Utskottets tillstyrkan av dessa förslag görs under förutsiittning att 

riksdage.n bifaller regeringens förslag om höjningar av merviirdcskatten och 

a rbe tsmar k n ad sa\' gift en. 

Regeringens förslag avstyrks av moderata samlingspartiet, centerpartiet 

och folkpartiet i en gemensam reservation. Ypk motsiitter sig i en reservation. 

att förslagens genomförande kopplas till en höjning av merviirdcskatten men 

bitriider i övrigt vad regeringen föreslagit. 

Etta\' villkoren för att KAS skall utgå är att den arbetslöse har fyllt 16 år. 

Regeringen har i samma pr'opc1sition föreslagit att åldersgränsen höjs till 

18 ar. Utskottet tillstyrker detta förslag med reservation av vpk för 

avslag. 

I Riksdagen /982183. 18 sam/. Nr 12 
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Propositionen 

Regeringen föreslär i den aktuella hilagan till proposition 1982/83:55 -

efter föredragning av statsrådet Leijon - att riksdagen skall 

dels anta inom arbetsmarknadsdepartementet uppriittade förslag till 

1. lag om iindring i lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, 1 

2. lag om ändring i lagen ( 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, 1 

dels 

3. godkänna de i hilagan förordade riktlinjerna för statsbidrag till de 

erkända arbetslöshetskassorna, 

4. godkänna de i bilagan förordade riktlinjerna för finansiering av 

arbetslöshetsersättningarna och utbildningsbidragen, 

5. till Bidrag till arbetslöshetsersättning och uthildningsbidrag på tilläggs

hudget I till statsbudgeten för hudgetåret 1982/83 under tolfte huvudtiteln 

anvisa ett rescrvationsanslag av 631 200 000 kr. 

I se bilaga I 

Motionerna 

1982183:1 I I av Ulf Adelsohn m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen·avslår proposition 1982/83:55. såvitt avser 

Bilaga 5. Arbetsmarknadsdepartementet. 

·Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1982/83:99. 

1982183:]]9 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) 

I motionen yrkas 

11. att riksdagen avslår proposition 1982/83:55 i vad avser ändrade regler 

för arhetslöshetsersättning och uthildningshidrag, 

12. att riksdagen avslår proposition 1982/83:55 i vad avser ändrade 

statshidragsbestämmclser till arbetslöshetskassorna, 

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

beträffande den fortsatta utvecklingen av arhetslöshetsersättningen. 

Yrkandena 1-10 kommer att behandlas av andra utskott. 

Motiveringen till yrkandena återfinns i motion 1982/83: 112. 

1982183: I 23 av Ola Ullsten m. fl. (fp) 

I motionen yrkas 

1. att riksdagen avslår inom arhetsmarknadsde·partementet upprättade 

förslag till 

a) lag om ändring i lagen (1973:370) om arhetslöshetsförsäkring, 

h) lag om ändring i lagen ( 1973:371) om kontant arhetsmarknadsstöd, 

2. att riksdagen avvisar· 

a) de i propositionen förordade riktlinjerna för statshidrag till de erkända 

arbetslöshetskassorna, 

b) de i propositionen förordade riktlinjerna för finansiering av arhetslös-
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hetsersättningarna och uthildningsbidragen. 

c) förslaget att till Bidrag till arhctslöshetsersättning och utbildningsbi

drag på tilläggs budget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under tolfte 

huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 631 200 000 kr. 

Motiveringen till yrkandena återfinns i motion 1982/83: 120. 

1982183:128 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas 

2. att riksdagen avslår förslaget i proposition 1982/83:55 att KAS ej längre 
skall kunna utgå till ungdomar mellan 16 och 18 år. 

Yrkandena 1 och 3-5 kommer att behandlas av andra utskott. 

Yttrande från finansutskottet 

I iirendet har yttrande inhämtats fn]n finansutskottet. Yttrandet (FiU 
1982/83:2 y) fogas till detta betänkande som hilaga 2. 

Utskottet 

Riksdagen beslöt i våras om ändringar i reglerna för ersättningar vid 

arhctslöshet. Beslutet innebar ett godkännande av förslagen i den dåvarande 

regeringens proposition 1981182: 139. Utskottet behandlcide ärendet i betän

kandet AU 1981/82: 13. Förändringarna blev gällande från den 1 juli i år. 

Från de utgångspunkter som är aktuella i det nu föreliggande ärendet 

innebar de i våras beslutade förändringarna följande: 

• vissa förbättringar av ersättningarna vid arbetslöshet 

• väsentliga förändringar av statsbidragen till arbetslöshctskassorna 
• skärpta regler om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättningar. 

Vid riksdagsbehandlingen i våras riktade socialdemokraterna och vpk 

stark kritik mot förslagen i proposition 139. De båda partierna krävde bättre 

ersättningar vid arbetslöshet än som föreslogs i propositionen, och de 
motsatte sig förändringarna av statsbidragen till kassorna. Invändningar 

riktades också mot de föreslagna nya avstängningsreglerna . 

. De förslag som den socialdemokratiska regeringen nu lägger fram i 

bilaga 5 till proposition 1982/83:55 ansluter till de ståndpunkter socialdemo

kraterna intog i våras och dokumenterade i en partimotion och i reservatio
ner till hctänkandet AU 1981182: 13. 

Med anledning av proposition 55 i den aktuella delen har väckts fyra 

partimotioner. Av dessa framgår sammanfattningsvis att vpk godtar rege

ringsförslagen. medan moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpar

tiet vidhåller de ståndpunkter de intog i våras och följaktligen avvisar 

förslagen. 

I ärendet har yttrande inhämtats från finansutskottet. 
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Innan utskottet går över till att i sak behandla iirendet bör framhfillas 

följande. Regeringen har förutsatt att dess förslag om förbiittringar av 

arbetslöshetsersättningarna och bidragen till arbetslöshetskassorna 111. 111. 

liksom övriga förslag i proposition 55 om socialförsäkringen m. m. skall 

täckas genom en samlad finansiering av de aktuella åtgiirderna. 

I denna fräga har finansutskottet i det begiirda yttrandet anfört avslut

ningsvis: 

Utskottet tillstyrker att {1tgiirderna att förbiittra ersiittningsmvaerna i 
pensionssystemet. sjukförsäkringen. arbetslöshetsförsiikringen. barnomsor
gen och barnbidragen totalfinansieras med en höjning av merviirdeskattcn 
och arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Behovet av att ätgär
derna totalfinansieras är enligt utskottets mening s~t angeliiget att detta bör 
komma till uttryck i riksdagens beslut vad giiller dessa utgiftsökningar. 
Förslagen i propositionens olika bilagor biir godkiinnas. antas eller medel 
anvisas endast på det uttryckliga villkoret att riksdagen bifaller förslagen om 
höjning av mervärdeskatten respektive höjning av arbetsgivaravgiften till 
arbetslöshetsförsäkringen. 

Arhetslöshctsersättningarnas storlek m. m. 

Utskottet går hiireftcr över till att i sak behandla regeringens förslag 

betriiffande arbetslöshetsförsäkringen m. m. och de föreliggande motioner-

na. 
Som inledningsvis niimnts beslöts i våras vissa förbiittringar av arbe1slös

hetsersiitt11i11gama att gälla fr. o. m. den 1 juli i år. Den högsta dagpenningen 

frän arbetslöshetskassorna faststiilldcs till 230 kr. Som en nyhet i arbetslös

hetsförsäkringen infördes möjlighet för kassorna att pö egen bekostnad, dvs. 

utan statsbidrag, betala ut ersättning med högre belopp. 

Samtidigt höjdes det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) för arbetslösa 

som inte har rätt till ersiittning från arhetslöshctskassa från 75 till ~O kr. per 

dag. För arbetslösa som inte har ·fyllt 20 itr iir KAS dock· oförändrat 75 

kr. 

Regeringens nya förslag innebär att dagpenningen i arbetslöshetsförsiik

ringen skall kunna utgii med 280 kr. som högsta belopp. Lägsta dagpenning 

blir I 10 kr. Möjligheten till självfinansierad pabyggnadsdcl slopas. KAS höjs 

till 100 kr. per dag utan itldersdiffcrentiering. Till frägan om den nedre 

Mdersgränsen för KAS äter kommer utskottet i det följande. 

De utbildningsbidrag som utgfa·till deltitgare i arbetsmarknadsutbildning 

är knutna till ersättningarna vid arbetsliishet. Det har hittills ankommit rit 

regeringen att anpassa utbilclningsbidragen till de föriindringar som görs a\· 

arbetslöshetsersiittningarna. Det <inmiils i propositionen att utbildningsbi

dragen kommer att ändras till högst 280 och liigst IOO kr. per dag om förslagen 

om arbetslöshetsersiittningarna bifalls av riksdagen. 

Såväl den tidigare som den nya konstruktionen för s1a1.1Ndragcn 1ill 
arhctslöshetskassoma redovisas i detalj i proposition 1981/82: 139 och 
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'hi:tiinkandet AU 1981/82:13. Det mf1 diirför riicka med att här konstatera att 

den bidragsknnstruktion som giiller fdn den 1 juli iir avsedd att t:icka 

kassornas kostnader till ca 80 ''i·, en minskning med ca )(I s;; jiimfört med den 

tidigare ordningen. 

Regeringen förcsli1r nu att statsbidragens kostnadsandcl åter skall utgöra 

ea 90 r'.-; samt att det skall ankomma pa regeringt•n att utforma bidragsreg

lc:rna med efterstriivande av möjliga förenklingar. 

Reglerna 0111 a1·s1ii11g11i11g fr<1n ditt till ersiittning pii grunda\' sjiilvfördllad· 

arbetslöshet skiirptes betydligt friin den 1 juli. I motsats till tidigare måste den 

arbetslöse nu vara anmäld hos arbetsförmedlingen för att avsWngningstiden 

skall börja Ji)pa. Om den arbetslöse avvisar erbjudande om ett lämpligt 

arbete kan han eller hon avstiingas pi1 nytt och riskerar diirmed att 

avstängningstidcn fördubblas. Härutöver genomfördes att avstängningstiden 

i normalfallen förlängdes fr<1n fyra till sex veekor. Vid fördubbling av 

avstiingningstidt•n skall denna med de nya reglerna kunna pf1gä i längst 84 

dagar. Oavsett dessa regler kan en person i särskilda fall vara avstängd.frän 

riitt till ersättning tills han ellc:r hon har förväi·\·sarbetat viss tid. Denna tid är 

nu förliingd fritn 20 till 30 dagar. 

Förslagen i propositionen betriiffande avstiingningsrcglerna innebär att 

normaltiden för avstängning föer blir fyra veckor ( 28 dagar). Vid fördubbling 

blir avstängningstiden diirmed Hingst :'i6 dagar. Tiden för förvärvsarhete för 

att en arbetsliis ~1ter skall hli beriittigad till ersiittning fastställs p{1 nytt till 20 

dagar. 

Utgifterna för arbetslöshetsersiittningarna och utbildningsbidrag päverkas 

inte bara av de ovan redovisade reformförslagen. I liinsyn måste också tas till 

den starkt ökade arbetslösheten och till en beslutad utökning av arbetsmark

nadsutbildningen fnin 110 000 till 12'.i 000 deltagare. Med utgångspunkt häri 

beriiknas i propositionen att statens kostnader för arhetslöshetsers~ittningar 

oeh utbildningsbidrag under innevarande budgetår kommer att uppgå till 

6829.8 milj. kr. 

Finansieringen av dessa kostnader för staten skall f. n. ske till 4'.i <•;. över 

statshudgeten (anslaget Bidrag till arbctslöshetsersiittning och utbildnings

bidrag) och till 5'.i '~·via den arbetsmarknadsavgift som tas ut enligt lagen om 

sociala avgifter. Det förcslt1s i propositionen att dessa kostnadsandclar 

iindras sft att i fortsiittningen 3'.i c; .. av kostnadern;t"tiicks av budgetmedel och 

o:'i (_~ av arbctsmarknadsavgiften. 

Vidare föreslås att arhetsmarknadsavgiften höjs fr{rn f. n. 0.8 ~.·;-. till 

1.3 ('( .. 

Även med dessa föriindringar uppstiir ett behov av anslagsförstärkning. 

som i propositionen beriiknas till 631.2 milj. kr. 

För egen del för utskottet anföra följande. 

De i vi1ras beslutade hiijningarna av ersättningarna vid arbetslöshet iir. _ 

~om s:igs i propositionen. hdt otillriickliga. Det högsta dagpenningbcloppet 
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inom arbetslöshetsförsäkringen bör därför fastställas till 280 kr. Med denna 

förbättring finns inte skäl att bevara den nyinförda möjligheten till frivillig 

påbyggnadsdel. utan denna bör avskaffas. Det lägsta dagpenningbeloppct 

bör fastställas till 110 kr. · 

Beloppet för KAS bör höjas till 100 kr. per dag och utgå utan den fr. o. m. 

den I juli införda åldersdifferentieringen. 

Utskottet ställer sig alltså i dessa delar bakom regeringens förslag och 

avstyrker därmed avslagsyrkandena i partimotionerna 111, 119 och 123 från 

moder?ta samlingspartiet, centerpartiet resp. folkpartiet. 

I centerparti motionen sägs att en höjning av ersättningarna per den 1 juli 

1983 kan bli motiverad med hänsyn till en högre inflationstakt under vintern. 

Det bör uppdras åt regeringen att i så fall återkomma till riksdagen i frågan 

varvid regeringen även bör beakta de utförsäkrades situation. Utskottet 

hänvisar till att höjningen av ersättningarna hittills regelmässigt tagits upp till 

prövning efter initiativ av Arbetslöshetskassornas samorganisation. Utskot

tet utgår från att denna organisation även i fortsättningen kommer att 

aktualisera frågor av detta slag. Motionen avstyrks därför även i denna 

del. 

Nedskärningen av statsbidragen till arbetslöshetskassorna med följd att 

kostnader för den ökade arbetslösheten övervältras på kassorna och deras. 

medlemmar kan inte accepteras. Bidragsnivån bör återställas sa att den 

motsvarar ca 90 % av kassornas utgifter för dagpenningar och förvaltning. 

Utskottet godtar även propositionens förslag att det skall få ankomma på 

regeringen att med den angivna procentandelen som riktpunkt fastställa 

statsbidragsreglerna, varvid det bör eftersträvas att de blir så enkla som 

möjligt. 

De nya reglerna om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättningar har 

blivit omotiverat hårda. De modifieringar av reglerna som föreslås i 

propositionen är välgrundade och bör genomföras. 

Som redan sagts beräknas statens totala kostnader för ersättningar vid 

arbetslöshet och för utbildningsbidrag uppgå till 6,8 miljarder kronor under 

innevarande budgetår. Detta är en ökning.med ca 2. 7 miljarder jämfört med 

vad som beräknades i våras. Av ökningen faller drygt 700 milj. kr. på de 

föreslagna förbättringarna av arbetslöshetsersättningarna, medan återsto

den. ca 2 miljarder kr., beror på den ökade arbetslösheten med kraftigt 

ökade utbetalningar av ersättningar som följd samt- till viss del- på en ökad 

volym på arbetsmarknadsutbildningen. 

Regeringens förslag att i detta läge öka den andel av kostnaderna som skall 

täckas av arbetsmarknadsavgiften och i motsvarande mån minskar andelen 

av budgetfinansieringen biträds av utskottet. Genom en sådan omfördelning 

blir det möjligt att i dagsläget minska behovet av ytterligare budgetmedel och 

i stället ta i anspråk den reserv av arbetsgivaravgiftsrriedcl om 1 183 milj. kr. 

som byggts upp under tidigare år. 

Kostnaderna för höjda arbetslöshetsersättningar och förbättrade bidrag 
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till arbetslöshetskassorna beräknas för helt år uppgå till ca 1,5 miljarder kr. 

Som föreslås i propositionen bör denna reformkostnad finansieras genom en 

höjning av arbetsmarknadsavgiften frim 0,8 till 1,3 C;( vilket beräknas ge ett 

tillskott av ca 1,5 miljarder kr. Vid bifall härtill bör ändring göras i lagen om 

sociala avgifter. Förslag om sådan lagändring har lagts fram i propositionens 

bilaga l (socialdepartementet). Detta lagändringsförslag är hänvisat till 

socialförsäkringsutskottet som behandlar det i betänkande SfU 1982/83:9. 

Även med nu föreslagna finansieringsåtglirder är en förstärkning av 

anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag nödvändig. 

Den bör som regeringen föreslår komma till stånd genom att ett belopp av 

631 ,2 milj. kr. anvisas på tilläggsbudget. 

De ovan föreslagna förändringarna bör gälla från den 1 januari 1983. Vad 

särskilt gäller förändringarna i lagen om arbetslöshetsförsäkring skall 

tilläggas att föreslagna övergångsbestämmelser beträffande avstängningsreg

lerna m. m. lämnas utan erinran. Till frågan om motsvarande bestämmelser i 

lagen om kontant arbetsmarknadsstöd återkommer utskottet i det följan

de. 

Som en konsekvens av de ovan redovisade ställningstagandena beträffan

de statsbidragen till arbetslöshetskassorna, avstängningsreglerna och finan

sieringsfrågorna avstyrks de i motionerna 111, 119 och 123 framställda 

yrkandena om avslag på propositionen i dessa delar. 

Som framhållits i finansutskottets yttrande är det nödvändigt med en 

totalfinansiering av de åtgärder som föresläs i proposition 55. Den föreslagna 

höjningen av mervärdeskatten behandlas av skatteutskottet i betänkande 

SkU 1982/83:14. Höjningen av arbetsmarknadsavgiftcn behandlas, som ovan 

nämnts. av socialförsäkringsutskottet i betänkande SfU 1982/83:9. Med 

hänsyn till vad nu anförts sker arbetsmarknadsutskottets tillstyrkan av de 

ovan redovisade förslagen under den i hemställan uttryckligen gjorda 

förutsättningen att riksdagen bifaller vad skatte- och socialförsäkringsutskot

ten hemställt i de nämnda betänkandena. 

Åldersgränsen för KAS 

En av förutsättningarna för att KAS skall utgå är att den arbetslöse har fyllt 

16 år. Regeringen föreslår att åldersgränsen höjs till 18 år. 

Detta regerings förslag omfattas av de yrkanden om avslag som framställts i 

partimotionerna 111 (m) och 123 (fp ). Även vpk yrkar avslag i partimotionen 

128. 

Regeringens motiv för den nya åldersgränsen är att ungdomar i åldern 

16-17 år som inte kan få utbildning eller arbete numera har goda möjligheter 

att få en ungdomsplats eller yrkesintroduktion. Såsom anförs i propositionen 

får det förutsättas att skolmyndigheterna även i fortsättningen noga följer 

syssclsättningsutvecklingcn för ungdomar under 18 år och att skolöversty

relsen i god tid anmäler för regeringen om ytterligare medel krävs för att 
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tiil'ka behovet av ungdomsplatser. Med hiinsyn hiirtill och till de övriga 

i\tgiirdc::r som i höst _och under tidigare riksmöten har vidtagits för denna 

grupp av ungdomar bör det kunna godtas att kontantstöd inte Wngre skall 

kunna tillgripas som en alternativ stiidätgiird. Regeringen biir emellertid 

noga följa verkningarna av lagändringen och bör. om s:'.1 skulle behiivas. ta 

initiativ till komplt::ttering av samhiillets insatser för utbildning. praktik och 

arbete iit de beriirda ungdomarna. Regeringen bör i lämpligt sammanhang 

för riksdagen redovisa resultaten av den nu behandlade uppföljningen liksom 

de ätgiirder som visat sig vara påkallade. Vad utskottet nu anfört bör ges 

regeringen till kiinna. 

Utskottet biträder sålunda regeringens förslag betriiffande [1ldersgriinsen 

för KAS. vilket innebär att yrkandena i motionerna 111. 123 och 128 avstyrks 

i motsvarande delar. 

Lagförslaget beträffande KAS i öuigt 

Även förslaget om ny {1ldersgriins iir avsett att b()rja giilla frän den I januari 

1983. Ungdomar 16-17 år som vid den tidpunkten beviljats KAS biir fa 

fortsätta att uppbiira stödet ersättningsperioden ut. Propositionens förslag 

till iivergimgsbestiimmelser härom liksom om avstiingningsrcglerna biträds 

av utskottet. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemstiiller 

J. betriiffande arbetslöshctsersiittningamas storlek. statsbidrag till 

arbetslöshets/\ assor, {l\'St1ing11i11gsregler samt fi na11sieri11g 

att riksdagen - under förutsiittning av bifall till vad skatte- och 

socialförsäkringsutskotten hemställt i hetiinkandena Sk U 1982/ 

83: 14 resp. SfU 1982/83:9 - med avslag på motionerna. 

1982/83:11J i motsvarande del. 1982/83:119 yrkandena 11-U 

samt 1982/83: 123 yrkandena I a. I b i motsvarande del och 

2. 
dels antar det genom propositionen 1982183:55 (bilaga 5) 

framlagda förslaget till lag om iindring i lagen ( 1973:370) om 

arbetslöshetsförsäkring. 

dels antar 18 och 27 ** i det genom propositionen framlagda 

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

arbetsmarknadsstöd. 

dels godkänner de i propositionen förordade riktlinjerna för 

statsbidrag till de erkända arbetslösht:tskassorna. 

dels godkänner de i propositionen förordade r.iktlinjerna för 

finansiering av arbetslöshetsersiitt,ningarna och utbildningsbi

dragen. 
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dels till Bidrag till arbetslöshetsersättning och wbildningsbidrag 

på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 
under tolfte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag av 

631200000 kr., 

2. beträffande åldersgräns för kontant arbetsmarknadsstöd 

att riksdagen 

dels med avslag på motionerna 1982/83:111 i. motsvarande del, 

1982/83: 123 yrkande 1 b i motsvarande del och 1982/83:128 
yrkande 2 antar 4 § i det genom propositionen framlagda 

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

arbetsmarknadsstöd, 

dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört om uppföljning, 

3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda försla

get till lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbets

marknadsstöd, i den mån det inte omfattas av vad utskottet 

hemställt under mom. I och 2. 

Stockholm den 7 december 1982 

På arbetsmarknadsutskottets vägnar 

FRIDA BERGLUND 

Närvarande: Frida Berglund (s), Alf Wennerfors (m), Erik Johansson (s), 
Anders Högmark (m), Karin Flodström (s), Arne Fransson (c), Lahja Exner 
(s), Sonja Rembo (m), Elver Jonsson (fp), Lars-Ove Hagberg (vpk), Gustav 
Persson (s), Håkan Stjernlöf (m), Bo Nilsson (s). Ingvar Karlsson i 
Bengtsfors (c) och Iris Mårtensson (s). 

Reservationer 

1. Arbetslöshetsersättningarnas storlek, statsbidrag till arbetslöshetskassor, 

avstängningsregler samt finansiering (mom. 1) 

Alf Wennerfors (m), Anders Högmark (m), Arne Fransson (c), Sonja 

Rembo (m), Elver Jonsson (fp), Håkan Stjernlöf (m) och Ingvar Carlsson i 

Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 5 börjar ''De i" och på s. 7 
slutar "nämnda betänkandena" bort ha följande lydelse: 

De skäl som anförs av regeringen för ändrade regler om arbetslöshetser

sättningarna och stödet till arbetslöshetskassorna har redan prövats av 

riksdagen vid behandlingen av dessa frågor i våras. Dessa skäl avvisades, och 

1 * Riksdagen 1982183. 18 sam/. Nr 12 
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det finns inte anledning för riksdagen att nu ändra ståndpunkt. Det bör 

erinras om att arbetslöshetsersättningarna höjdes så sent som den 1 juli i år 

och det kan inte vara motiverat att redan nu fatta beslut om ytterligare 

höjning. 
Vidare bör framhållas att de förändrade nivåerna på bidragen till 

arbetslöshetskassorna var statsfinansiellt motiverade och dessutom hade som 

fördelningspolitisk motivering att de som har ett arbete bör visa sin 

solidaritet med kamrater som saknår arbete genom att ta på sig en något höjd 

avgift till sina arbetslöshetskassor. När det gäller det förslag till ändrade 

regler för bidragen till kassorna som regeringen nu lägger fram bör påtalas att 

det utöver bidragsnivån inte ger någon uppfattning om konstruktionen av de 

tilltänkta nya reglerna. Ett så knapphändigt utformat förslag bör inte läggas 

till grund för e~t riksdagens beslut. Det bör inte godtas att regeringen 
bemyndigas att på egen hand fastställa bidragsregler med så betydande 

ekonomisk räckvidd som det här är fråga om. 
Enligt utskottets mening kvarstår de statsfinansiella och fördelningspoli

tiska motiven för de beslut om arbetslöshetsförsäkringen m. m. som 

riksdagen fattade i yåras. Utöver vad nu sagts kan inte godtas att höjningen 

av mervärdeskatten och arbetsmarknadsavgiften tas till intäkt för att ändra 

dessa beslut. Riksdagen bör därför avslå de förslag regeringen nu har lagt 

fram om arbetslöshetsersättningarnas nivå, statsbidragen till arbetslöshets

kassorna. avstängningsreglerna och åtgärdernas finansiering. 

Utskottet har ovan avstyrkt att man redan nu fattar beslut om en höjning 

av ersättningarna vid arbetslöshet. Dessa ersättningar har under åren 
fortlöpande anpassats till prisutvecklingen. Den tidigare i höst genomförda 

devalveringen av den svenska kronan kan under vintern befaras leda till en 
accelererad inflation som kan göra det motiverat att höja ersättningarna från 

den 1 juli 1983. Såsom förordas i motion 123 från centerpartiet bör 

regeringen i ett sådant läge återkomma till riksdagen med härav föranledda 

förslag och i samband därmed också redovisa överväganden om de 

utförsäkrades situation. Vad utskottet anfört med anledning av motionen i 

denna del bör regeringen underrättas om. 

På grund av den ökade arbetslösheten har utbetalningen av arbetslöshets

ersättningar och utbildningsbidrag ökat. Till följd härav får man räkna med 

att de medel som för innevarande budgetår anvisats under anslaget Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag inte kommer att förslå. 

Regeringen har i propositionen föreslagit att anslaget förstärks med 631,2 

milj. kr. Förslaget bygger på de ändrade finansieringsformer som utskottet 

ovan har avstyrkt. Om utskottets ställningstaganden i denna liksom övriga nu 

behandlade frågor biträds av riksdagen får det ankomma på regeringen att 

göra en ny beräkning av behovet av anslagsförstärkning med utgångspunkt i 

den nu gällande ordningen för arbetslöshetsersättningarna. Utskottet utgår 

från att regeringen lägger fram förslag i en kommande tilläggsbudget utan 
särskild begäran från riksdagens sida. 
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dels att utskottets hemställan under I bort ha följande lydelse: 

I. beträffande arbetslöshetsersättningarnas storlek, statsbidrag till 

arbetslöslzetskassor, avstängningsregler samt finansiering 

att riksdagen 

dels med bifall till motionerna 1982/83: 111 i motsvarande del, 

1982/83:119 yrkandena Il och 12 samt 1982/83:123 yrkandena 

1 a, 1 b i motsvarande del och 2 avslår regeringens förslag i 

proposition 1982/83:55 bilaga 5 i motsvarande delar. 

dels med bifall till motion 1982/83:119 yrkande 13 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om den 

fortsatta utvecklingen av ersättningarna vid arbetslöshet. 

2. Beträffande arbctslöshetsersättningarnas storlek, statsbidrag till arbetslös
hetskassor, avstängningsregler samt finansiering (mom. 1) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 7 som börjar "Som framhållits" 
och slutar "nämnda betänkandena" bort ha följande lydelse: 

Den kraftigt ökade arbetslösheten med ökade utbetalningar av arbetslös

hetsersättningar som följd och den ökade volymen på arbetsmarknadsutbild

ningen innebär att statens utgifter för dessa ändamål ökar. 

Finansieringen av förbättringarna av arbetslöshetsersättningens storlek 

och statsbidragen till arbetslöshetskassorna m. m. belöper till drygt 700 milj. 

kr. för återstoden av budgetåret. Höjningen av arbetsmarknadsavgiften med 

0.5 %,vilket för helt år motsvarar ca 1,5 miljarder kr., täcker sålunda väl det 

gemensamma vallöftet från vänsterpartiet kommunisterna och socialdemo
kraterna att återställa värdet av arbetslöshetsersättningarna. 

Utskottet vill framhålla att kopplingen mellan en höjning av mervärde
skatten och vallöftet att återställa värdet på arbetslöshetsersättningen inte 

äger giltighet, eftersom den föreslagna höjningen av arbetslöshetsersättning

en fullt ut ersätter denna reform. 

För övrigt vill utskottet erinra om att utvecklingen efter valet ytterligare 

styrkt det riktiga i att inte belasta de arbetande och lågavlönade med en 
höjning av mervärdeskatten. Utskottet vill peka på några händelser: 

1. Chockdevalveringen lägger främst bördorna på industriarbetarna och 

andra låginkomsttagare genom höjda priser. 

2. Kraftiga hyrcshöjningar genomförs för 1983. 

3. Priserna beräknas under 1983 öka med 12-15 %. Matkontot för en 

normalfamilj kommer att öka med 4 000 kr. per år. 

4. Fackföreningarna har i sina avtalsbud inte ens krävt reallöneskydd. 

Efter sex år av reallönesänkningar fortsätter lönerna att sjunka. 

5. Det orättvisa skatteförslaget som ger skattesänkningar till högavlönade 
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och missgynnar låginkomsttagarna kommer att genomföras. 

6. Samtidigt sker en grov omfördelning i samhället. börsen slår rekord och 

bo lagsvinsterna ökar. inte minst på grund av devalveringen etc. 

En höjning av merviirdeskattcn ovanpå detta strider mot allt vad rättvisa 

och solidaritet heter. Kostnaderna för den ökade arbetslösheten och därav 

föranledd belastning på arbetslöshetsförsäkringen bör bestridas i linje med 

den alternativa finansiering som har föreslagits av vpk. Den innebär bl. a. att 

arbctsmarknadsavgiften höjs till 1,3 % medan finansutskottets tanke att 

därutöver finansiera arhctslöshetsersättningar och utbildnings bidrag genom 

en höjd mcrvärdeskatt avvisas.· 

dels att utskottets hemställan under l bort ha följande lydelse: 

1. beträffande arbetslöshetsersättningarnas storlek, statsbidrag till 

arhetslöshetskassor, al'stängningsregler samt finansiering 

att riksdagen med avslag på motionerna 1982/83: 111 i motsva

rande del. 1982/83: 119 yrkandena 11-13 samt 1982/83: 123 

yrkandena 1 a, 1 b i motsvarande del och 2. 

dels antar det genom proposition 1982/83:55 (bilaga 5) fram

lagda förslaget till lag om ändring i lagen (1973:370) om 

arbetslöshetsförsäkring. 

dels antar 18 och 27 §§ i det genom propositionen framlagda 

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

arbetsmarknadsstöd. 

dels godkänner de i propositionen förordade riktlinjerna för 

statsbidrag till de erkända arbetslöshetskassorna. 

dels godkänner de i propositionen förordade riktlinjerna för 

finansiering av arbetslöshctsersättningarna och utbildningsbi

dragcn, 

dels till Bidrag till arbetslöshetsersättning och wbildningsbidrag 

pa tilläggsbudgct I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 

under tolfte huvudtiteln anvisar ett rcservationsanslag av 

631 200 000 kr. 

3. Åldersgräns för kontant arbetsmarknadsstöd (mom. 2) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar "Regeringens 

motiv" och på s. 8 slutar ''motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Regeringens förslag innebär att ungdomar i åldern 16-17 år. som inte kan 

beredas utbildning eller arbete, inte längre skall ha möjlighet att fä kontant 

arbetsmarknadsstöd (KAS). Som motiv för åtgärden åberopas främst att 

sådana ungdomar kan fä sysselsättning genom att systemet med ungdoms

platser byggs ut. Det är emellertid känt att det i flera kommuner finns 

betydande svårigheter att ordna sådana platser. Den besparing som den 
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höjda åldersgränsen för KAS kan leda till är mycket ringa, men för vissa 

familjer med ungdomar i de aktuella åldrarna kan den föreslagna åtgärden 

vara till betydande nackdel. Utskottet är därför inte herett att tillstyrka 

regeringens förslag på denna punkt. 

Utskottet ansluter sig alltså till avslagsyrkandet i motion 128 och biträder 

därmed även motsvarande yrkanden i motionerna 111 och 123. 

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande åldersgräns för koman/ arbetsmarknadsstöd 

att riksdagen med bifall till motionerna 1982/83:111 i motsva

rande del. 1982/83: 123 yrkande I b i motsvarande del och 

1982/83: 128 yrkande 2 avslår regeringens förslag till lag om 

ändrad lydelse av lagen ( 1973:371) om kontant arbetsmark

nadsstöd såvitt avser 4 §. 

4. Lagförslaget beträffande kontant arbetsmarknadsstöd i återstående delar 

(mom. 3) 

under förutsättning av bifall till reservation l 

Alf Wennerfors (m), Anders Högmark (m), Arne Fransson (c), Sonja 

Rembo (m). Elver Jonsson (fp). Håkan Stjernlöf (m) och Ingvar Karlsson i 

Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 8 som börjar "Även förslaget" 

och slutar "av utskottet" bort ha följande lydelse: 

Lagförslagets ingress och övergångsbestämmelser bör jämkas med hänsyn 

till att utskottet inte biträtt de av regeringen föreslagna förändringarna av 

stöd belopp och avstängningsregler. Förslaget om en ny åldersgräns för KAS 

bör, som regeringen föreslagit, gälla frän den I januari 1983, och ungdomar i 

åldern 16--17 år som vid den tidpunkten beviljats de~ta stöd hör få fortsätta att 

uppbära stödet ersättningsperioden ut. Regeringens förslag till övergångs

bestämmelser biträds alltså i den delen. 

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda försla

get till lag om ändring i lagen ( 1973:371) om kontant arbets

marknadsstöd i återstående delar med de ändringarna 

dels att lagförslagets ingress får följande som Reservanternas 

förslag betecknade lydelse: 

Propositionens förslag 

Härigenom föreskrivs att 4, 18 och 
27§§ Jagen (1973:371) om kontant 
arbetsmarknadsstöd 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 
1 Lagen omtryl:kt 1982:433 

Resermnternas förslag 

l lärigenom föreskrivs att 4 ~ lagen 
(1973:371) om kontant arbetsmark
nadsstöd1 skall ha nedan angivna 
lydelse. 
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dels att lagförslagets ikraftträdandebestämmclscr får följande 

som Reserrnnternas förslag betecknade lydelse: 

Propositionens förslag 

Denna lag träder i kraft den 1 
januari 1983. De nya bestämmelser
na i 27 § tillämpas även i fråga om 
avstängning som pågår vid ikraftträ
dandet. I fråga om den som före 
ikraftträdandet beviljats kontant ar
betsmarknadsstöd gäller 4 § i sin 
äldre lydelse under återstoden av 
ersättningsperioden. 

Reserwmtemas förslag 

Denna lag träder i kraft den 1 
januari 1983. I fråga om den som 
före ikraftträdandet beviljats kon
tant arbetsmarknadsstöd gäller 4 § i 
sin äldre lydelse under återstoden av_ 
ersättningsperioden. 

5. Lagförslaget beträffande kontant arbetsmarknadsstöd i återstående delar 
(mom. 3) 

under förutsättning av bifall till reservation 3. 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 8 som börjar "Även förslaget" 

och slutar "av utskottet" bort ha följande lydelse: 

Lagförslagets ingress och övergångsbestämmelser bör jämkas med hänsyn 

till att utskottet inte biträtt den av regeringen föreslagna nya åldersgränsen 

för KAS. Övriga ändringar i lagen bör, som utskottet tillstyrkt tidigare i 

betänkandet, gälla från den 1 januari 1983. Regeringens förslag till 

övergångsbestämmelse om avstängningsreglcrna biträds av utskottet. 

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda försla

get till lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbets

marknadsstöd i återstående delar med de ändringarna 

dels att lagförslagets ingress får följande som Reservantens 

förslag betecknade lydelse: 

Propostionens f är.slag 

Härigenom föreskrivs att 4, 18 och 
27 §§ lagen (1973:371) om kontant 
arbetsmarknadsstöd1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Resen1antens förslag 

Härigenom föreskrivs att J 8 och 
27 §§ lagen ( 1973:371) om kontant 
arbetsmarknadsstöd 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

dels att lagförslagets ikraftträdandebestämmelser skall ha 

följande som Reserwmtens förslag betecknade lydelse: 

I Lagen omtryckt 1982:433 
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Propositionem förslag 

Denna lag träder i kraft den 1 
januari 1983. De nya bestämmelser
na i 27 § tillämpas även i fråga om 
avstängning som pågår vid ikraftträ
dandet. I fråga om den som före 
ikraftträdandet beviljats kontant ar
betsmarknadsstöd gäller 4 § i sin 
äldre lydelse under återstoden av 
ersättn ingsperioden. 

15 

Reservantens förslag 

Denna lag träder i kraft den 1 
januari 1983. De nya bestämmelser
na i 27 § tillämpas även i fråga om 
avstängning som pågår vid ikraftträ
dandet. 
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Bilaga 1 

Lagförslagen i proposition 1982/83:55 bilaga 5 

1 Förslag till 

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

Härigenom före-;krivs all 17. 30 och 98 ~~lagen ( 1973:3701 om 
arbetslöshetsförsäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·<trt11ulc lydelse Fiircs/ag,·n lydelse 

IH 2 

Dagpenning . .10111 hcriittigar till 
statsbidrag. utges mt=d liig~t 90 och 
högst :!30 kronor om inte annat 
följer av denna lag. En akii11d ar
be1shishctskassa kan hiirntiira. 
med ar/Jets111ark11adssryrclsc11s 
medgi\'(//lde. ptl egen hcko.mwd 
utge dagpenning till den .fi"irsiikra
de. Arbctslöshetskassan beslutar 
om dagpenningens storlek. 

Är det sannolikt att arbete som 
avses i 29 * skulle ha varat högst 
fem dagar eller mer iin fem men 
högst tio dagar eller mer än tio da
gar, utgör avstängningstiden fem. 
tio respektive 30 ersättningsdagar. I 
avstängningstiden inräknas endast 
dagar för vilka karenstid skulle ha 
tillgodoräknats eller dagpenning 
skulle ha utgått. om avstängningen 
inte hade skett, eller dagar under 
vilka dtn försäkrade har utfört för
värvsarbete. Den totala avstiing
ningstiden får dock inte överstiga 
14, 28 respektive 84 kalenderdagar. 

Dagpenning utges med liig5t I 10 
och hög~t :!80 krnnor om inte annat 
följer a\· denna lag. Arbct 'löshets
kassan beslutar om dagpenningens 
~torlek. 

Är det sannolikt att arbete som 
avses i 29 * skulle ha varat högst 
fem dagar eller mer än fem men 
högst tio dagar eller mer än tio da
gar. utgör avstiingningstiden fem. 
tio respektive :!O ersättningsdagar. I 
avstängningstiden inräknas endast 
dagar för vilka karenstid skulle ha 
tillgodoräknats eller dagpenning 
skulle ha utgått. om avstängningen 
inte hade skett, eller dagar under 
vilka den försiikrade har utfört för
viirvsarbete. Den totala avstäng
ningstiden for do<.:k inte ö\·crstiga 
14, 28 respektive 5fJ kalenderdagar. 

Inträffar under a vstängningstiden förhållande som avses i 29 ~. beräknas 
ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i första stycket. om inte 
den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstiingningstiden. 

Är det uppenbart att en för.;;äkrad Är det uppenbart att en försiikrad 
ej vill antaga lämpligt arbete. såsom ej vill antaga lämpligt arbete. s;isom 
då den försäkrade vid upprepade då den försiikrade vid upprepade 
tillfällen har avvisat erbjudet sådant tillfällen har avvisat erbjudet s;1dant 
arbete, skall den försäkrade vara arbete. skall den förs~ikrade vara 
avstängd till dess han eller hon ut- avstiingd till dess han eller hon ut-
fört förvärvsarbete under 30 dagar. fört förvärvsarbete under :!O dagar. 
1 Lagen omtryckt 1982:432. 
~Senaste lydelse 1982:432. 
>Senaste lydelse 1982:432. 
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:\'1/\·ar111idl' lyd,./sc Fiircs/agc11 /_1·dclsc 

Avstängningstiden riiknas rr;·lll den dag d:i det fiirh[dlando: snm anges i 
'.!9 ~ inträffat. 

Talan mot arbetsmarknadsstyrel
sens beslut i iirende ang[iende mL'd
lcms rätt till ersiittning eller med
lcmskar i erkänd arbetslöshetskas
sa enligt denna lag fort:s genom be
svär hosJi'ir.1iikri11g.,do111stole11. om 
ej annat fi.iljcr av lagen ( 1969:93) om 
begränsning av samhälbstöd vid ar
betskonflikt. 

Beslut som avses i fiirsta stycket 
och som ej innebär tilliimrning av 
sistniimnda lag fiir av arbetsmark
nadsstyrelsen understiillas ,t;'irsiik
ri11g.1domstolc11s rrövning. om det 
för enhetlig lagtlilkning eller riitts
tilliimrning iir av synnerlig vikt att 
saken prövas av domstolL'n eller an
nars särskilda skäl finns för sitdan 
prövning. 

Talan mot arbets111arknadsstyrcl
sens beslut i iirL'nde angi·1ende med
lems riitt till er<ittning eller med
lemskar i L'rkiind arbL't-.liishetskas
sa enligt denna lag föres genom be
sviir hus ,t;'irsiikri11gsr'i1'<'l'do111.1to
le11. lll11 ej annat följer av lagen 
I 1969:93) llm begr;"tnsning a\· sam
hiilbstiid vid arho:t skllllllikt. 

Beslut som avses i första stycket 
och som ej innebiir tilliimpning av 
sistniimnda lag far av ~1rhetsmark
nadsstyrelsen undL'rstidlas .fi'irsiik
ri11,<.;s1i1·crd,1111st11/t'11s priivning. l>m 
d.:t fiir enhetlig lagtolkning eller 
ritllstilliimpning iir av synnalig vikt 
att saken priivas ~tv dom~;tolcn eller 
annars siir-;kilda skiil finfö för s~t

dan prövning. 

Mot arhetsmarknacbstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall iin som 
avses i första eller andra \tycket före~ talan hos regeri11gen gemim bes\·iir. 

· -Deririit lag träder i kraft den I januari I Yl<.~. De nya hestiimmclserna i 30 * 
tillämpas även i frilga l'lll avsliingning Sllm p<lg~ir vid ikrafttriidandt:t. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( J 97 3:37 J J om kontant arhctsniarknadso;teid 

Hiirigcnorn forcskrivs att 4. 18 lll:h 27~* lagen ( 1':173:.•71) om kontant 
arhctsmarknadsstöd 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Ntll'1ir1111ile lvdd.\'l' Fiiresli(r:c11 lyclel.1c 

H 
Kontant arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet tillkommer den som 

I. har fyllt /6 ;\r. I. har fyllt 18 ;ir. 

2. fa arbct-.fiir och i iivrigt oförhindrad att ;i taga sig arheteför arb.:tsgiva
rcs riikning minst tre timmar va1:je arhetsdag och i genomsnitt minst 17 
timmar i veckan. 

~. iir heredd att antaga erbjudet Himpligt arhetc under tid för vilken han 
icke anmiilt hinder som kan godtagas. 

4. iir anmiild som arhct<.siikandc hos den offentliga arhetsfiirmedlingen i 
den ordning som arbetsmarknadsstyrclscn föreskriver. 

."i. icke kan crhitlla lämpligt arbete. 
Företagare anses arbctsllis, när hans personliga verksamhet i rörelsen 

har upphört annat iin tillfälligt. om icke arbetsmarknadsstyrclscn av siir· 
skilda skiil föreskriver annat. 

Kontant arbetsmarknadsstöd 
utges med 80 kronor per dag. Till 
dc11 .10111 inte h11r .f.\·llt 20 tlr 11/g1•s 
dock stiidct med 75 /.:ru11or per dag. 

Kontant arhctsrnarknadsstöd 
utges med 100 kronor per·dag. 

Till den som söker deltidsarbete eller i annat fall iir arbetslös under del 
av vecka utgär arbetsmarksstöd med det antal ersättningsdagar per vecka 
som fiiljer av en av regeringen fastställd omriikningstabcll. 

27 *l 
Är det sannolikt att arbete som 

avses i 26 ~ skulle ha varat högst 
fem dagar eller mer iin fem men 
högst tio dagar eller mer iin tio da
gar. utgör avstiingningstiden fem. 
tio respektive 30 crsiittningsdagar. I 
avstiingningstidcn inriiknas endast 
dagar för vilka karenstid skulle ha 
tillgodoriiknats eller kontant arbets
marknadsstöd skulle ha utgfitt. om 
avstiingningen inte hade skett. eller 
dagar under vilka stödtagarcn har 
utfört förviirvsarbete. Den totala 
avstiingningstiden far dock inte 

1 l.agl'n omlry..:kt l'llC:-l.13. 
'Senast.: lvdelse 19X2:43.3. 
'Sena,;!.: l~·dl'lsc· 19X2:•!.3.l. 

Är det sannolikt att arbete som 
avses i 26 ~ skulle ha varat högst 
fem dagar eller mer iin fem men 
högst tio dagar eller mer iin tio da
gar, utgör avstiingningstidcn fem. 
tio respektive :!O crsättningsdagar. I 
avstängningstiden inr~iknas endast 
dagar för vilka karenstid skulle ha 
tillgodoriiknats eller kontant arbets
marknadsstöd skulle ha utg;ltt. om 
avstiingningen inte h<tdc skett. eller 
dagar under vilka stiidtagarcn har 
utfört fiirviirvsarbcte. Den totala 
avstiingningstiden for dock inte 
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N111•tirwule lydelse 

överstiga 14. 28 respektive 84 ka
lemlcnlagar. 

19 

Fiiresla~cn lydelsi· 

överstiga 14. 28 resrektive 56 ka
lenderdagar. 

Inträffar under avstängningstiden förhållande som avses i 26 *·beräknas 
ny avstängnings tid i enlighet med bestämmelserna i första stycket. om inte 
den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstiingningstiden. 

Är del uppenbart att stl)dtagaren Är det urrenhart att stödtagaren 
ej vill antaga liimpligt arhele. säsom ej vill antaga liimrligl arhete. s:'isom 
då stödtagarcn vid upprepade till- då stödtagaren vid upprepade till
fällen har avvisat erhjudet siidant fällen har avvi.sat erhjudct si1dan1 
arhete. skall stödtagaren vara av- arhetc. skall stödtagaren vara av
stiingd till dess han eller hon utfört stängd till dess han eller hon utfört 
förvärvsarhetc under 30 dagar. förvärvsarbete under 20 dagar. 

A vstängningstiden räknas från den dag då det förhållande som anges i 
26 * inträffat. 

Denna lag träder i kraft den I januari 198~. De nya bestiimmelserna i 27 * 
tillämpas även i fråga om avstiingning som pågår vid ikralilrädandef. I 
fråga om den som före ikrafttriidandet beviljats kontant arbetsmarknads
stöd gäller 4 * i sin äldre lydelse under återstoden av ersiil tningsperiodcn. 
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Bilaga 2 

över proposition 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karens
dagar, m. m. 

Till skatteutskottet, 
socialförsäkringsutskottet, 
soda/utskottet, 
jordbruksutskottet och 
arbetsmarknadsutskottet 

Beträffande proposition 1982/83:55 om upphiivande av· beslutet om 

karensdagar, m. m .. jämte motioner vill utskottet anföra följande. 

Obalanserna i den svenska ekonomin har vuxit sig allt starkare. 

Budgetunderskottet har sedan mitten av 1970-talet vuxit som andel av BNP 

från 2 % till 13 %. 1982. Den totala konsumtionen har ökat samtidigt som 

industriproduktionen i det niirmaste stagnerat. Skillnaden i tillviixt mellan 

produktion och konsumtion har kommit till uttryck i ett växande bytesba

lansunderskott som finansierats med ökad statlig upplåning. Den statliga 

utlandsskulden viirderas nu till 100 miljarder kronor. Det krävs kraftiga 

ökningar av industriproduktionen och exporten för att motsvara de ökade 

räntekostnaderna. 

Det krävs nu krafttag för att vända den ekonomiska utvecklingen. Vi 

måste hålla tillbaka konsumtion och stimulera produktion och investeringar. 

Åtstramningsåtgärderna måste drabba alla efter biirkraft. Det är emellertid 

enligt utskottets mening utomordentligt angeläget att de begränsningar som 

måste vidtas inte belastar de sämst ställda i samhället. Det kärva ekonomiska 

läget får inte tas till intäkt för att rasera det sociala trygghetssystem som 

byggts upp i vårt land. Det är tvärtom nödvändigt att värna om grundtrygg

heten i ett läge då det krävs åtgärder, som innebär påfrestningar på stora 

befolkningsgruppL'r. Utskottet ser det därför som väl motiverat att återställa 

de tidigare bidragsnivåerna i pensionssystemet, sjukförsäkringen, arbetslös

hetsförsäkringen och kommunala barnomsorgen. Dösa åtgärder är en viktig 

förutsättning för att skapa vilja och förståelse för att genomföra de övriga 

åtgärder som behövs för att vända den ekonomiska utvecklingen. 

Det statsfinansiella läget är emellertid sådant att dessa åtgärder, som 

innebär ökade offentliga utgifter, måste kompenseras med motsvarande 

inkomstförstärkningar. Det är inte ansvarsfullt att tillåta att ens dessa 

angelägna utgiftsökningar skulle få leda till ytterligare !Jkat underskott i de 

offentliga finanserna. Redan tillväxten i räntekostnaderna för de tidigare 
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årens upplaning heriiknas bli ca 11 miljarder kronor mellan 1982/83 och 

1983/84. Att lata underskottet växa ytterligare genom att underlåta att 

finansiera nödviindiga utgiftsökningar skulle öka räntehelastningen i fram

tiden än mer. 

Vidare skulle de ökade utgifterna till hushftllen. om de inte finansierades. 

stimulera den inhemska efterfrågan och driva upp den privata konsumtionen 

och därmed motverka devalveringens syften. Som utskottet anfört iir det 

nödvändigt att begränsa den inhemska konsumtionsefterfrågan. I annat fall 

försämras bytesbalansen ytterligare och vägen mot ökad balans blir allt 

längre. Devalveringens kortsiktiga effekter innebär vissa påfrestningar på 

bytesbalansen. Dessa viixer till oacceptabel storlek om den inhemska 

efterfrågan samtidigt tillåts expandera. Enligt utskottets mening kräver 

således en ansvarsfull politik. som syftar till att understödja devalveringens 

positiva effekter. att utgiftsökningarna finansieras med inkomstförstärkning

ar. 
Enligt utskottets mening bör dessa förstärkningar inte drabba en 

begränsad grupp utan bäras av alla. Det är vidare angeläget att Mgärderna 

inte bidrar till att försämra den svenska industrins internationella konkur

renskraft. Utskottet kan mot denna hakgrund dela den uppfattning som 

redovisas i propositionen att finansieringen i första hand bör ske genom en 

höjning av mervärdeskatten. De fttgärder som föreslås inom arbetslöshets

försäkringen för att fi.irbättra de arbetslösas ekonomi~ka situation bör 

finansieras inom försiikringssystemet med en höjning av avgifterna till 

arbetsmarknadsfonden. 

En höjning av mervärdeskatten från 17,7 S- till 19 % leder till en allmän 

höjning av prisnivån med ca l 'k. Det finns vissa grupper, främst 

barnfamiljer. som drabhas siirskilt hårt av en momshöjning. Det finns diirför 

enligt utskottet ro'g för att kompensera harnfamiljerna genom höjda 

barnbidrag och genom att öka livsmedelssubventionerna för att hegränsa 

prisökningarna på baslivsmedel. Utskottet tillstyrker mot bakgrund härav 

förslagen att höja barnbidragen med sammantaget 750 milj. kr. räknat för 

helår. !lur fördelningen bör göras mellan en generell hidragshöjning och en 

höjning av flerbarnstillägget får ankomma på vederbörande utskott att 

bedöma. Vidare bör livsmedelssubventionerna öka med 230 milj. kr. riiknat 

för helår. vilket i konsumentledet kan beräknas motsvara en utgiftsminsk

ning för hushållen med närmare 300 milj. kr. Härigenom undanröjs effekten 

på subventionerade baslivsmedel som momshöjningen annars skulle fä. 

Det finns enligt utskottets mening anledning att närmare studera 

åtgärdernas totala effekter. framför allt med avseende på konsekvenserna 

för statsbudgeten. Enligt propositionen beräknas förslagen innebära ökade 

utgifter för statsbudgeten och socialförsäkringssektorn med totalt 7 ,3 

miljarder kronor som helårseffekt. Inkomsterna beräknas till 7 .1 miljarder 

kronor. Till den del dessa åtgärder direkt berör statsbudgeten beräknar 

utskottet att åtgärderna sammantaget leder till en förstärkning med närmare 
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1 miljard kronor. För ATP-systemet och arbetslöshetsförsiikringen. som i 

huvudsak ligger utanför statsbudgeten, beräknas totaleffekten bli ett 

underskott med drygt 1.1 miljarder kronor. Det sammanlagda resultatet blir 

således, som även framgår av propositionen, en skillnad p<'t ca 0,2 miljarder 

kronor. som motsvarar livsmedclssubventionerna. vilka utgör kompensation 

för totalfinansieringens effekter. 

Det bör i detta sammanhang noteras att åtgärderna avseende sjukförsiik

ringen och folkpensionerna i sin helhet faller pft statsbudgeten. I det begrepp 

som i den ekonomiska analysen i nationalbudgcterna kallas den konsolide

rade offentliga sektorn ingår de tre delsektorerna stat, kommuner och 

socialförsäkringssektorn. Begreppet staten i detta sammanhang liksom i 

nationalräkenskaperna är en statistisk konstruktion som inte innefattar 

allmiin sjukförsäkring eller erkiinda arbetslöshetskassor. KAS och folkpen

sioner inryms däremot numera i staten. 

I propositionen görs uppskattningar av de indirekta effekterna i form av 

ökade skattt>inkomster. Dessa avser dt> statliga skatterna och beräknas till l, 1 

miljarder kronor. Kass-amiissigt tillförs emellertid staten även kommunal

skatterna på förmånerna. Skatterna utbetalas till kommunerna med två ärs 

eftersläpning. Under 1983 och 1984 förstärks därför statsbudgeten med dessa 

inkomster. En överslagsmiissig beräkning av hur statsbudgeten pftverkas 

innevarande och nästa budgetär utvisar att åtgärderna i stort sett balanseras 

budgetåret 1982/83 och ger ett kassamiissigt överskott på närmare 3 miljarder 

kronor budgetåret 1983/84. Överskottet bortfaller år 1985. då medel 

utbetalas till kommunerna till följd av ökat skatteunderlag 1983. 

Med anledning av vad som sägs i motion 112 av Thorbjörn Fälldin m. fl. ( c) 

om beriikning av effekterna av momshöjningen vill utskottet anföra följande. 

Motionärerna anser att propositionens beriikning av effekterna är grovt 

överdrivna. Man jämför med finansutskottets kalkyler hösten 1981 då 

skattesatsen skulle sänkas lika mycket som den nu föreslås bli höjd. Effekten 

härav beräknades då till 3 miljarder kronor. 

När konsumtionsskatksatsen justeras antas som regel. förutsatt att inte 

andra åtgärder vidtas samtidigt som påverkar konsumtionsbeteendet, att 

konsumenterna påverkas så att om exempelvis skatten sänks ökar konsum

tionsvolymen. Därigenom minskar skattebortfallet jämfört med om konsum

tionen skulle varit oförändrad. Hösten 1981 antog finansutskottet i sina 

beräkningar att så skedde. I de nu föreliggande kalkylerna i propositionen 

har inte antagits att konsumtionsvolymen påverkas av skattesatsens höjning. 

Skälet härför är att hushällens köpkraft hålls uppe av de förbättringar som 

föresläs i de olika bidragssystemen. Genom att dessa iltgärder vidtas 

samtidigt finns det inte skiil att riikna med någon motverkande effekt på 

konsumtionsvolymen till följd av skattehöjningen. Utskottets kalkyler 

utförda på mntsvarande s{itt som föregflende år men med en högre prisnivå 

och med beaktande av detta resonemang leder till en effekt som är obetydligt 

liigre än de 4.5 miljarder kronor som anges i propositionen. 
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Riksrevisionsverkct kommer att under första hälften av dcccmhcr till 

regeringen överliimna en heräkning av statsbudgetens inkomster för nästa 

hudgct{1r. Verket har med anledning-hiirav hegiirt in underlag från berörda 

myndigheter och avser att revidera sina tidigare heräkningar. Det finns enligt 

utskottets mening skäl att. när säkrare underlag föreligger. på nytt hedöma 

effekterna av momshöjningen. Skulle det d{1 visa sig att mervärdeskattcn inte 

ger de inkomster för staten som motsvarar de av utskottet ovan tillstyrkta 

utgiftsökningarna utgår utskottet från att regeringen föreslär kompletteran

de åtgärder för att finansiera dessa. 

I motionerna 120 av Ola Ullsten m. fl. (fp) och 118 (112) av Thorbjörn 

Fälldin m. fl. (c) anförs att en höjning av mcrviirdeskatten skulle cbmpa 

efterfrågan alltför kraftigt. När den borgerliga regeringen hösten 1981 

devalverade den svenska kronan föreslog regeringen i stiillet en sänkning av 

mervärdcskattcn. En momsböjning leder till kraftiga reallönesiinkningar. 

menar motioniircrna. Detta kan endast kda till ytterligan:: avmattning av 

konjunkturen och en ökad arbetslöshet. En momshöjning är enligt 

motionärerna det sämsta siittet att astadkomma den önskade finansiering

en. 

Som utskottet redovisat innebär höjningen av mervärdcskattcn en 

köpkraftindragning som, tillsammans med avgiftshöjningar till arhetsmark

nadsfonden, skulle motsvara de ökade disponihla resurser som <'iterstiillandct 

av de sociala förmancrna i pcnsionssystemet. sjukförsiikringcn, arhetslös

hetsförsäkringen och barnomsorgen skulle innebiira. Om hushälkns totala 

köpkraft återställs på detta sätt finns det enligt utskottets mening inte skiil för 

att påstå att åtgärderna i proposition 55 skulle leda till realinkomstförsäm

ringar och ökad arbetslöshet. Åtgärderna innehär endast en fördclningspn

litiskt motiverad omfördelning inom hush{1llssektnrn. Utskottet delar inte 

motionärernas bedömning av effekterna av de föreslagna åtgärderna. 

I motion 106 (99) av Ulf Adelsohn m. tl. (m) anförs att momshöjningcn 

leder till utgiftsökningar för de enskilda hushållen som iir lika stora som eller 

större än de påslag på förmåner och hidrag som föresltts. Om inte momsen 

höjs bibehåller hushällen i motsvarande mån sin köpkraft. Diirmed 

bortfaller. enligt motionärerna, motiven för att höja momsen och förbättra 

de olika förmåner och bidrag som föreslås i.propositionen. Endast förslaget 

om höjning av flerharnsstödet godtas i motionen. Man anvisar finansiering av 

förslaget genom minskade livsmedelssubvcntioner. Något konkret yrkande 

på detta framläggs emellertid inte. 

Som utskottet anfört talar främst fördelningspolitiska skiil för att återställa 

de hidragsnivåer som tidigare gällt. Ett i1tcrställande av crsiittningsniväcrna 

ger 7.3 miljarder kronor till de direkt berörda grupperna harnfamiljer. 

arhetslösa, pcnsioniircr, studerande. sjuka och handikappade. Detta hctalas 

av samtliga hushåll genom momshöjningen och avgiftshöjningcn. Den 

fördclningspolitiska effekten för hushållen av åtgärderna iir diirmed uppcn-
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bar. Motionärerna hävdar å ena sidan att bidragsökningen blir mindre än 

skattehöjningcn. dvs. åtgiirderna överfinansieras. Å andra sidan p;'lsti\r man 

. att förslagen totalt sett leder till en försämring av hudgctsaldot. dvs. att 

åtgärderna umlcrfinansieras. Detta iir varken konsekvent eller, som 

framgått, korrekt. Utskottet kan s{1lcdcs inte godta den uppfattning som 

kommer till uttryck i motionen vad giiller förslagen i proposition 55. 

I motion 12fi av Lars Werner m. fl. (vpk) tillstyrker man regeringens 

förslag till förbiHtringar av transfereringarna. Endast på två punkter som 

avser flerbarnstilläggen och slopandet av KAS för ungdomar under 18 år 

avviker man från regeringens förslag. När det gäller finansieringen av de 

förslag man accepterar anger motionärerna i stiillet för momshöjningen flera 

egna finansieringskällor. som tillsammans med höjningen av arbetsgivarav

giften beräknas öka inkomsterna med 5,7 miljarder kronor. Återtagandet av 

beslutet om karensdagar i sjukförsäkringen anser inte motionärerna behöver 

finansieras då karensdagarna ännu inte införts. 

Utskottet delar inte motioniirernas syn vad gäller finansieringen av 

förbättrade förmäner inom sjukförsiikringen. I den statsbudget som riksda

gen fastställt för budgetåret 1982/83 har utgifterna för sjukförsäkringen 

beräknats med förutsiittningen att hl. a. karensdagar införs den I januari 

1983. Om dessa karensdagar slopas innebiir det ökade utgifter, och om dessa 

inte finansieras leder det till ökat budgetunderskott. Som utskottet angett 

tidigare faller inkomst- och utgiftsföriindringarna i sjukförsiikringcn helt 

inom statsbudgeten. Förslagen till inkomstförstärkningar i motion 128 

innebär således inte att de föreslagna åtgärderna totalfinansieras. Enligt 

utskottets mening är det angeliiget att utgifterna finansieras redan från 

årsskiftet 1982/1983, dit de triider i kraft. Det får ankomma p;I skatteutskottet 

att bedöma huruvida de motionsviigen framlagda skatteförslagen kan ge 

effekter redan fr. o. m. 1983. Enligt utskottets mening iir det emellertid 

uppenbart att de inkomstförstiirkande åtgärderna inte i tillräckligt hög grad 

kan bidra till att finansiera utgiftsförslagen. Utskottet kan därför inte 

tillstyrka finansieringsalternativet enligt motion 128. 

Utskottet tillstyrker att åtgiirderna att förhiittra ersättningsniv<'1erna i 

pensionssystemet, sjukförsäkringen. arhetsliishctsförsiik ringen, barnom

sorgen och barnbidragen totalfinansieras med en höjning av mervärdeskat

ten och arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Behovet av att 

åtgärderna totalfinansieras är enligt utskottet mening så angeläget att detta 

bör komma till uttryck i riksdagens beslut vad gäller dessa utgiftsökningar. 

Förslagen i propositionens olika bilagor hör godkännas. antas eller medel 

anvisas endast p{1 det uttryckliga villkoret att riksdagen bifaller förslagen om 

höjning av mervärdeskatten respektive höjning av arbetsgivaravgiften till 

arbetslöshetsförsäkringen. 
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Stockholm den 2 december 1982 

P{t fi nansu tsknttets vägnar 

MATS HELLSTRÖM 
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Niirrnra111fr: Mats Ht'lbtröm (s). Lars Tobisson (m). Paul .Jansson (s). Arne 
Ciadd (s). Lennart Blom (m). Per-Axel Nils~l•Il (s). Tage Adnlfsson (.m), Rolf 
Riimgiird (c). Christer Nilsson (s). Torskn Karlssll!l (,), Filip Fridolfsson 
( m). Rolf Wirten (fp ). Carl-Henrik Ht>rmanssun ( vpk ). Gunnar Nilsson i 
Eslöv (s) och Rl1lf Amh:rsson (c). 

A nikandl' meningar 

I. Lars Tobissun (m). Lennart Blom (m). Tage Adolfsson (m). Rolf 

Rämg/trd (c). Filip Fridolfsson (m), Rolf Wirten (fp) och Rolf Andersson (c) 

anser att utskottets yttrande bort lyda: 

De internationella betingelserna för den svenska ekonomin har flidndrats 

pt1 ett dramatiskt siitt sedan blirj<m av 1970-talct. Detta har drabbat alla 

Jiinder i viistviirklen men i vissa centrala avseenden har den svenska 

utvecklingen varit sämre än det internationella genomsnitt".t. Industripro

duktionen har utveeklats svagt och bytesbalansunderskottet iir större än 

gennmsnittet för Viisteuropa i övrigt. I andra avseenden har Sverige klarat 

sig biittre. Det giiller framför allt att hålla sysselsiittningen uppe. Fram till 

devalveringen var inflationstakten i avtagande. 

Flera av de prnblem som finns i den svenska ekonomin i dag iir emellertid 

inte enbart betingade av den internationella titvecklingen. Många svårighe

ter iir av 1~111gsiktig eller 'trukturell natur. De kommer att finnas kvar iiven vid 

en konjunkturuppgl111g. Flera betydelsefulla insatser har emellertid gjorts de 

senaste t1re11 för att viinda utvecklingen åt riitt håll. 

Ett av de största problemen i den svenska ekonomin har varit öknings

tak ten i den offentliga sektorn. Ökningen har varit större än i ekonomin som 

helhet. 

De statliga utgifterna har vuxit betydligt snabbare iin inkcimsterna. vilket 

gjort att vi fatt ett mycket stort budgetunderskott. Utgiftstillväxten har till 

stor del varit automatisk. Genom regelsystemet har utgifterna knutits till 

prisutvecklingen. löneutvecklingen. demografiska faktorer etc. 

Växande budgetunderskott skapar inflation. hög ränta och minskat 

utrymme för industrins investeringar. Enligt utsko'ttets mening måste ett 

väsentligt inslag i den ekonomiska politiken vara atr förhindra att budget

underskottet ökar i reala termer. De borgerliga regeringarna inledde en 

nödviindig sanering av statsfinanserna. 

Utskottet anser att det iir nödviindigt att ·hålla tillbaka de offentliga 

utgiftsökningarna. Anstriingningarna att minska budgetunderskottet miiste 
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göras pii utgiftssidan samtidigt som tillviixtfrämjande <'ttgiirder måste vidtas. 

Det höga skattetrycket. det högsta inom OECD-on1f;idet. kan inte höjas 

ytterligare utan att all\'arliga effckta uppkommer pii arbetsvilja, nyföreta

gand.;- nch skattemoral. 

De borgerliga regeringarna vidtog med början hiisten 1980 vissa <ltgiirder 

för att bryta utgiftsutvccklingcn. Bl. a. togs den automatiska kompensatio

nen för energiprishöjningar bort i pensions- och studiemedelssystemet. 

Samtidigt vidtogs vissa kompenserande t1tgiirdcr för de ekonomiskt svagaste 

grupperna. Vidare beslutade riksdagen hösten 198.1 om förenklade statliga 

regler inom barnomsorgen. B.:sluten decentraliserades och reglerna förenk

lades. Genom riksdagsbcslutet kommer all kommunal barnomsorg att 

viirdcras lika <)ch skall ges statligt stl.id. Alla barn skall fit del av pedagogisk 

verksamhet. Riksdagsbeslutet om förenklade rcgkr för barnomsorgen 

innebar en besparing utan att malet för barnomsorgens inneh{tll och 

utveckling ändrades till det sämre. 

Genom beslut våren 1982 minskades sjukförsäkringens utgifter. Ersätt

ningsnivfm för korttidssjuka sänktes och spännvidden i kompensationsgra

den minskades genom begränsningar i de högre inkomstskikten. 

Sii sent som i dras godtog riksdagen vissa iindringar i arbetslöshetsför

säkringen som innebar besparingar i statens utgifter samtidigt som ersätt

ningsniv{m höjdes friin den I juli 1982 frän 2 IO till 230 kr. 

Det är dessa åtgiirder inom pe.nsionssystemet. sjukförs~ikringen. arbets

löshetsförsiikringen och den kommunala barnomsorgen som reg.;-ringen i 

proposition 55 nu förcsl[1r skall tas tillbaka. Enligt utskottets mening har den 

statsfinansiella utveeklingen sedan besluten fattades snarare stiirkt motiven 

för de tidigare besluten. Utskottet ser därför inte skäl att tillstyrka 

regeringens förslag. 

De tidigare riksdagsbesluten vad giiller t. ex. sjukförsäkringen och 

barnomsnrgen f;ir effekt först 1983. För att dessa åtgärder skall upphävas 

fön:sli\r regeringL'n att m.;-rvärdeskatten höjs med 2 procentenheter fr{111 

2 I .51 r:;.. till 23A6 "i och att arbetsgivaravgiften till arbetsmarknadsfonden 

höjs med en halv procentenhet. Dt·n sammanlagda effekten av förslagen i 

proposition 55 inncbiir således att mellan 1982 och 1983 höjs skatterna 

samtidigt som bidrag~nivåerna halls oförändrade. Utskottet motsiitter sig 

bestämt en höjning av skattetrycket. 

Redan devalveringen bidrar till att höja prisnivån 1983 med ca 5 ~(.Detta 

leder till p{itagliga reallönesänkningar och försiimrad standard. Att dessutom 

höja merviirdeskatten innebär en ytterligare p<ispädning av inflationen med 

1.2 % . Detta leder till avmattning av konjunkturen och risk för ökad 

arbetslöshet. En momshöjning sl<'ir friimst mot de grupper som är ekono

miskt siimst rustade. 

Utskottet kan inte heller aceeptera de förslag till skattehöjningar som 

föreslås i motion 128 som innebär bl. a. skiirpningar i marginalskatterna och 

slopande av skattefondsparande. 
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2. Carl-Henrik Hermansson (vpk) anser ·att utskottets yttrande bort lyda: 

Den ekonomiska krisen är djup och långvarig. Den innt:här successivt 

försiimrade kvnadsvillkor för folkflertalet. Arbetsliishl'ten drabbar friimst 

arbetare och lägre tjänstemiin eller ungdom och kvinnor i dessa skikt. som 

iinnu inte kommit in p~1 arbetsmarknaden. Realliineförsiimringarna triiffar 

hårdast ek breda grupperna av arbetare och liigre tjiinstemiin. De ekono

miska {1tstramningarna riktade mot den offentliga sektorns överföringar och 

verksamht:t drabbar ocks[1 friimst dessa kategorier. Krisens bördor de !as inte 

lika. De finns som inte ens känner några bördor. De senaste <\ren har det varit 

möjligt med framgångsrik spekulation. Aktieviirdena och vinsterna har 

stigit. Delar av storfinansen har stärkt sin makt. Krisen stiillcr därför 

fördelningspolitiken i centrum. 

Den ekonomiska krisen i vårt land är orsakad av det kapitalistiska 

systemets motsättningar. Den är inte följden av att folkflertalet haft en "'för 

hög" konsumtion. Krist:n kan bara bekiimpas med en nfrdveten och 

långsiktig politik som angriper det kapitalistiska systemets maktförhållanden 

och anarkiska produktionssystem. Det är ingen väg ur krisen att trycka ner de 

arbetandes levnadsvillkor. Åtstramningspolitik som den hittills bedrivits 

fördjupar den ekonomiska krisen. ökar arbetslösheten och skärper orättvi

sorna. 

Detta står helt klart såväl mot bakgrund av internatilmella erfarenheter 

som efter de 6 åren av borgerlig regeringspolitik i Sverige. De borgerliga 

regeringarna började göra allt större ingrepp för att rasera för folkflertalet 

. v"ifoga: SOClctfa cr("i\..-ri11g~1r. De gcnoriidrcv försäniril1gi1ffor j)e"nsl<1närer "och 

andra grupper med basbeloppsanknutna inkomster genom att holka ur 

beräkningsgrunden för basbelopp. De drev igenom beslut om att införa 

karensdagar och försämra ersättningsnivåerna inom sjukförsäkringen. vilket 

främst skulle slå mot arbetarklassen. De genomdrev försämringar i 

arbetslöshetsförsiikringen. De försämrade statens bidrag till den kommunala 

barnomsorgen. 

Denna borgerliga politik mötte berättigad och hård kritik inom hela 

arbetarrörelsen och andra folkorganisationer. 

l proposition 55 drar den nya regeringen för sin del sina slutsatser av den 

kritik arbetarrörelsen drev mot elen borgerliga regeringspolitikcn och ställer 

förslag som i hurndsak inncbiir ett uppfyllande av de fyra vallöften de b[1da 

arbetarepartierna utställde. nämligen att äterställa vad den borgerliga 

regeringen börjat rasera inom sjukförsiikringssystemet och arhetsliishetsför

säkringcn. att återställa beriikningsgrunden för basbeloppet och det statliga 

stödet för den kommunala barnomsorgen. Utskottet finner regcringc.ns 

förslag i dessa delar vara villmotiverade. 

Regt:ringen anser att dessa åtgärder som innebär ökade offentliga utgifter 

måste kompenseras med motsvarande inkomstförstiirkningar. Utskottet 

finner att ocks[1 denna utg[mgspunkt iir viilmotiverad. Krisen nch den 
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borgerliga politiken, med bl. a. stora skatteUttnader för höginkomsttagare. 

har skapat ett mycket besviirande underskott i statsbudgeten. Ökningstakten 

i detta underskott bör inte skärpas genom ytterligare konsumtionsexp;p1siva 

utgifter. allra minst som möjligheter finns för motsvarande inkomstförstiirk

ningar pil ett siitt som stiirker de föreslagna fog~irdernas fördelningspolitiska 

effekter. 

Det finns. s~1som päpe kas i moti\Hl 128. emellertid anledning att ifrf1gasiitta 

om inte regeringen beriiknar kostnaderna för Mgiirderna n;'\got fi.ir högt. Från 

försiikringstagarnas synpunkt mi1ste det te sig underligt att stoppandet av en 

försiimring som aldrig trätt i kraft kan utgöra en kostnad (karensdagarna 

m. m. ). Dessutom understryker regeringen .ttt 85 t;'6 av den p<'tst<'tdda 

"karensdagskostnadcn" eller ca I 500 milj. kr. kommer att tiickas med 

arbetsgivaravgifter och avgifter fr<'tn egna företagare. Det kan sälunda 

hiivdas att regaingen riiknat för högt p[1 kostnaderna för ätgiirderna. 

Regeringsfiirslagen innebiir iikade arbetsgivaravgifter m. rn. om 1.5 

miljarder kronor och ökade skatteinkomster för det allmiinna genom de 

uk·blivna försiimringarna i sjukf..irsäkringssystemct etc. med I. I miljarder 

kronor. Det resterande beloppet som regeringen anser uppgii till 4 . .'i 

miljarder kronor vill den finansiera genom en allmän höjning av mervärde

skatten. 

Utskottet har int.et att erinra mot förslagen till ändrade arbetsgivaravgifter 

eller mot de beriikningar av likade skatteinkomster regeringen gjort. 

Däremot avvisar utskottet förslaget till en allmän höjning av mervärde

skattcn. Detta förslag kan inte godtas vare sig från fördelningspoHtisk eller 

allmän ekonomisk-politisk synpunkt. 

De senaste ~!rens eknnomiska utveckling i vårt land har inneburit en stark 

nedpressning av folkflertalets reala inkomster och privata konsumtion. 

Klasskillnaderna har ökat. Den nyss genomförda devalveringen har ytterli

gare accentuerat denna utveckling. Avtalsrörelsen har inletts med lönebud 

som för det stora flertalet kommer att innebära ytterligare kraftiga 

reallöneförsämringar. Regeringens förslag till skattereform kommer. att 

medföra att de med höga inkomster däremot kommer att fä större reala 

disponibla inkomster. Aviserade. mycket nmfattande ökningar av säväl 

hyror som matpriser knmmcr ytterligare att skiirpa liiget för det stora 

flertalet. Samtidigt ger devalveringen och den allmiinna utvecklingen 

möjligheter till iikade bolags- och spekulationsvinster. 

En allmiin höjning av mervärdeskatten - en skatt som relativt h{1rdare 

dra bhar de sämst stiillda. eniir de anviinder en större del av sina inkomster till 

konsumtion av momsbelagda varor - är i detta läge förddningspolitiskt 

oacceptabel. Merviirdeskatteris regressiva karaktär gäller speciellt niir den 

tas ut på livsmedel och andra ni.idviindighetsvaror. 

En allmiin höjning av momsen kommer också att ytterligare beskiira den 

redan sviktande svenska marknaden, vilket kommer att få negativa följder. 

för den hemmamarknadsproduccrande industrin. En allmiin momshöjning 
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st{1r diirfor i motsiittning till kampen mot arbetslösheten. 

fiir att de fiirdclningspolitiskt oriittfördiga följderna av merviirdeskatten 

skall nwtverkas hör momsen. enligt utskllttets mening. difft:rentieras. Ett 

ytterligare skiil hiirför iir den allvarliga utvecklingen av li,·smcdelspriserna. 

Inriktningen p:'t en differentiering av 1nt1msen m{bte vara att momsen p:°1 

livsmedel siinks och pi1 sikt slnpas. att momsen icke hiijs frirn nll\·arande ni,·i1 

pii vissa andra oumhiirliga varor medan momsen kan höjas p[1 mera 

umhiirliga varor och lyxvaror. Fn differentiering a\· merdrde;;katten kriivc·r 

en ,·iss fiirhercdelsetid. Riksdagen biir diirfiir nu ta L'tt principbeslut nm en 

differentiering av mcrviirdeskatten. Denna hör vara möjlig att gerwmföra 

frän den I juli 1983. 

Intill dess hör inte merviircksk<1ttesatsen iindras. Utskottl't förordar diirfiir 

avslag p:°1 regeringens frirslag till allmiin hiijning av merviirdcskatten. 

Det finns andra mhjligheter att finansiera de i pn•p11sitionen förordade_ 

;'11gärderna. I motion 128 visas pi1 frm olika förslag som tillsammans skulle ge 

statskassan mer iin tre miljarder kninnr. Dessa fiirslag - c·n vttcrligarc 

skiirpning a,· skattc·n pi1 stora fiirmiigenhcter. stora arT nch gi1vor. ett 

fullstiindigt slnpande av skatte- Pch aktiefondsparandet. ett slopande av 

riittcn till avdrag för repre'>cntation. en siirskild skatt pi\ utland-;i1we,tcringar 

och en annan utformning av -;katteskalorna för iir 1983 st1 att dt' :w rc·gninµc·n 

föreslagna kraftiga skattelindringarna för höginkomsttagare kraftigt reduce

ras har enligt utskottet en riktig fördelningsplllitisk pmhl och iir 

synnerligen viilmotiveracle. De kommer att öka statsinkomsterna med drvgt 

. _tre. n1iljar~er- krnno_r. _Skulle det visa s~~ att. des~a in_kornster _ sk~11l~ ~·'.~r'.1 

otillriickliga för att helt finansiera de förordade sociala iitgiirderna. 

förutsiittcr utskottet att regeringen i huclgetprnpositionen föresl;lr kompkt

terande i1tgärder för att finansiera de utgiftsökningar utskottet tilbtyrkt. 

De borgerliga partierna uttrycker i sina motioner 99 (m). 112 (c) och 1211 

( fp) sitt avsti"indstagandc fri·m att de fyra vallöftena genomfors och an·isar 

cliirfiir oc·ks{1 löftenas finansiering. Med hänvisning till vad utskottet anfört i 

dc't fiireg.'1ende fiirordar utskottet ett avslag på dessa motioner. 

Utskottet tillstyrker o;~ilunda att t1tgiirderna att fiirhiittra er,iittningsni,·;1-

crna i pensi11nssvstcmet. sjukförsiikringen. arhctsliishetsförsiikringcn. barn

omsorgen och barnbidragen genomförs p;i siitt som fiirnrdas i motion I 2X. 

l'.tskottct förordar att i1tgiirdcrna totalfinansieras. Utskottet fiin.irdar att 

denna finansiering sker p;1 siitt Sl)fll angivits ovan och s.-1111 niirmart• utn·cklats 

i nwtion 12X. Utsk1,ttC'I bifaller regeringt'ns förslag till iindradc arbetsgi\ar

avgifter men a\·siiir dL·ss förslag till allmiin hiijning av mcrviirdeskatlL'n. 






