
Arbetsmarknadsutskottets 
betänkande 

1985/86: 11 
om arbetsmarknadspolitiken (prop. 1985/86:84 och 
1985/86:100, bil. 12) 

I betänkandet behandlas dels proposition 1985/86:84 om nordisk överens

kommelse om arbetslöshetsförsäkring, dels proposition 1985/86: 100 

bilaga 12 (arbetsmarknadsdepartementet) såvitt gäller avsnitten B. Arbets

marknad m. m. anslagspunkterna B 1-B 12 och B 16-B 20 sam_t C.Arbets

livsfrågor anslagspunkterna C 3--C 6. Dessa punkter har_ i regeringen före

dragits av statsrådet Leijon. 
I anslutning till de olika anslagen tar utskottet upp 71 motioner från 

allmänna motionstiden i år jämte en motion väckt med anledning av 

proposition 1985/86:84. Dessa motioner med yrkanden redovisas i en 

sammanställning som följer omedelbart efter nedanstående sammanfatt

ning. Av sammanställningen framgår var i betänkandet motiorierna be

handlas. 

Betänkandet är indelat i avsnitt med rubriker som i huvudsak ansluter till 

anslagen. Dispositionen av framställningen framgår i övrigt av innehållsför

teckningen i slutet av betänkandet. Regeringens förslag redovisas i den 

löpande framställningen. 
Anslagspunkterna B 13-B 15 behandlas i betänkandet AU 1985/86: 10. 

Punkterna C 1-C 2 är hänvisade till socialutskottet. 

Sammanfattning 

Medelsanvisningar 

För arbetsmarknadspolitiska åtgärder under budgetåret 1986/87 tillstyrker 

utskottet att 18,5 miljarder kronor anvisas enligt nedanstående huvudsakliga 

fördelning 

Arbctsmarknadsverket 

Information, flyttningsbidrag 

Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

Sysselsättningsskapandc åtgärder m. m. 

Vapenfria tjänstepliktiga m. m. 

Ungdomslag 

Samhällsföretag 

Övriga sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade 

I Riksdagen 1985i86. 18saml. Nr 11 

Milj. kr. 

1 561 

504 

1 883 

3 257 

2 829 
128 

1 200 

3 052 

4 041 

AU 
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Moderata samlingspartiet lägger i reservationer fram förslag som innebiir att AU 1985/86: 11 
totalbeloppet blir ca 1.4 miljarder kronor lägre än vad utskottet förordar. 
Centerpartiet föreslår i en reservation att anslagen till AMS verksamhet skall 
minskas med 1 miljard kronor medan vpk i ett antal reservationer lämnar 
förslag som leder till anslagsökningar. 

Förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken 

Utskottet anser att den ekonomiska politik regeringen förordar ger goda 
förutsättningar för utvecklingen av arbetsmarknaden under nästa budgetår 
och noterar att finansutskottet lämnar en bedömning enligt vilken sysselsätt

ningsutvecklingen skulle hli något bättre än vad som tidigare förutsågs. 
Mot detta reserverar sig representanterna för moderata samlingspartiet, 

folkpartiet och centerpartiet som i en gemensam reservation beskriver den 
ekonomiska politik som de förordar och som enligt deras mening ger bättre 
förutsättningar för näringslivets utveckling och därmed för sysselsättningen. 

Vpk föreslår i en reservation ett åtgärdsprogram mot arbetslösheten som 
innehåller bl. a. ett nationellt industrialiseringsprogram och en omfattande 

utbyggnad av den offentliga sektorn. 

Inriktningen av arbetsmarknadspolitiken 

Utskottet anser att den omläggning av arbetsmarknadspolitiken som skett 
under den senaste högkonjunkturen hör fullföljas. Utskottet avstyrker 
motioner från moderata samlingspartiet som förordar en annan avvägning 
mellan åtgärderna, däribland en ytterligare prioritering av arbetsmarknads
utbildningen. Vidare avstyrks motionsyrkanden av folkpartiet och center
partiet som rör avvägningen i arbetsmarknadspolitiken mellan den s. k. 
kontantlinjen och arbetslinjen. Även vpk:s yrkande om en ny arbetsmark
nadspolitik avstyrks av utskottet. Resp. partiföreträdare har reserverat sig på 
dessa punkter. 

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshetcn 

Utskottet biträder regeringens förslag om en viss utvidgning av verksamhe

ten med ungdomslag och avstyrker yrkanden från moderata samlingspartiet 

och centerpartiet som föreslår att ungdomslagen skall avvecklas och ersättas 
med andra insatser. De båda partierna har reserverat sig för ett sammanhål

let uppföljningssystem för ungdomar i åldern 16-19 år. Vidare avstyrks 
motioner som föreslår nedsättning av arbetsgivaravgifterna för att stimulera 

till ökad sysselsättning av ungdomar. I den delen reserverar sig folkpartiet. 

Vpk reserverar sig för en satsning på nya fasta arbeten inom den offentliga 

sektorn. 

En rad motioner som bl. a. förordar särskilda åtgärder för ungdomar i 
åldern 20-24 år avstyrks likaledes. 
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Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 

I detta avsnitt behandlar utskottet bl. a. egenregiverksamheten, dvs. heredc 
skapsarbeten som AMS driver i egen regi för främst personer med 
socialmedicinska handikapp. Utskottet tillstyrker med hänvisning till att 
andra rehabiliteringsinsatser numera står' till buds AMS-kommittcns och 
regeringens förslag att verksamheten skall avvecklas. Reservationer har 
avgivits av centerpartiet och vpk. 

Arbetsmarknadsscrvice 

Med anledning av ett antal motioner föreslår utskottet i motsats till 
regeringen att det s. k. åtcrflyttningsbidraget skall bibehållas. Övriga rege
ringsförslag i denna del tillstyrks av utskottet, bl. a. fortsatt bidrag vid 
anställning av medflyttande. Moderata samlingspartiet anser att de håda 
bidragen bör slopas. 

Arbetsmarknadsutbildning 

Enligt regeringens förslag bör AMU under nästa budgetår omfatta 115 000 
deltagare. Utskottet instämmer häri och framhåller vikten av att den nya 
AMU-gruppen kan starta sin verksamhet vid halvårsskiftet. Moderata 
samlingspartiet vill öka AMU :s omfattning med ytterligare 5 000 deltagare 
och kritiserar regeringens handläggning när det gäller genomförandet av den 
nya organisationen. Vpk uttalar sig för en mindre företagsinriktad AMU. 

Kontantstöd 

Utskottet tillstyrker motionsyrkanden som innebär att högsta dagpenningen 
inom arbetslöshetsförsäkringen höjs utöver regeringens förslag till 360 kr. 
samt att utbildningshidraget vid AMU anpassas i motsvarande mån. 
Finansieringen avses ske bl. a. genom en höjd arbetsgivaravgift. Vpk 
reserverar sig för en dagpenning om 400 kr. och högre utbildningsbidragsbe
lopp. Centerpartiet godtar en höjning av ersättningsbeloppen men anser att 
detta bör finansieras på annat sätt än genom ökade arbetsgivaravgifter. I en 
reservation av folkpartiet förordas höjda medlemsavgifter till arbetslöshets
kassoma. Moderata samlingspartiet reserverar sig till förmån för sina 
motionsförslag i dessa frågor. 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet förespråkar i en 
gemensam reservation att den i höstas inledda översynen av kontantstödet 

breddas till en parlamentarisk utredning med uppgift att aktualisera en 
allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Även vpk förespråkar en sådan 
försäkring men med annan uppläggning. 

Sysselsättningsskapande åtgärder 

Regeringen föreslår oförändrad volym i fråga om beredskapsarbete m. m. 
under nästa budgetår. Utskottet tillstyrker detta förslag. Utskottet avstyrker 

, AU 1985/86:11 
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h\. a. en motion som förordar att AMS inom detta anslags ram skall få större AU 1985/86: 11 
möjligheter att prioritera mellan insatserna. Reservation har avlämnats av 

moderata samlingspartiet i denna del och i fråga om.ätgärdernas omfattning. 

Med anledning av n{1gra motioner motsätter sig utskottet regeringens 

förslag att rekryteringsstödet skall avvecklas samt föreslår att regeringen 

efter förnyad utviirdering återkommer till frågan. 

I sammanhanget tillstyrker utskottet regeringens förslag om det tillfälliga 

sysselsättningshidraget till textil- och konfektionsindustrin men föreslår att 

regeringen gör en utredning om de avskrivningslim till branschen som 

föreslås i nil.gra motioner. Utskottet tillstyrker ett nytt anslag för utvecklings

insatser i östra Norrbotten (reservationer av centerpartiet och moden~ta 

samlingspartiet). 

Sysselsättningsskapandc åtgärder för handikappade 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag som bl. a. innebär en kraftig ökning 

av antalet platser med särskilt lönebidrag, en ökning av antalet lönebidrags

platser i allmännyttiga organisationer med 500 samt en oförändrad omfatt

ning av sysselsiittningsvolymen inom Samhällsföretagsgruppen. Utskottet 

tillstyrker även regeringens förslag om att driftbidraget till företagsgruppen 

skall utgöra 116,5 li'~ av lönesumman· för arbetstagare i skyddat arbete. 

Utskottet avstyrker en rad motioner soin gäller bl. a. reglerna för olika 

former av lönebidrag vid an.ställning av handikappade, utökning av antalet 

lönebidragsberiittigade platser och sysselsättningsvolymen inom Samhällsfri

rctagsgruppen. Förslag i dessa frågor i motioner från moderata samlingspar

tiet. folkpartiet, centerpartiet och vpk följs upp med reservationer. 

Motionerna 

Motioner från allmänna motionstiden 1986 

1985/86:A2Ul av Barbro Sandberg (fp) och Kenth Skårvik (fp) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 

regler för anställning i s. k. inbyggda verkstiider. 

1985/86:A202 av Lennart Brunander (c) och Marianne Andersson (c) vari 

yrkas 

l. att riksdagen hos regeringen begär initiativ för att ge möjligheter för 

AMS att beräkna lönebidrag på sätt som redovisas i motionen, 

2. att riksdagen hos regeringen, begär höjning av medelstilldelningen 

avseende speciella arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar till 

handikappade egenföretagare. 

1985/86:A203 av Birthe Sörestedt m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen beträffande 

bt!hovet av kartläggning och forskning om sociala konsekvenser vid arbets

löshet. 

Behandlas i 
utskottets 
yttr.s. hemst.p 

96 102 

90 95 

87 93 

28 5 
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1985/86:A204 av Kristina Svensson (s) och I-Jans Rosengren (s) vari yrkas att 

riksdagen beslutar att hos regeringen begiira en översyn av bidragssystemet 
· för arbetslösa ungdomar med syfte att anpassa detta till den verksamhet som 

bedrivs ocks{1 inom de ungdomskooperativa projekten_ 

Motiveringen till yrkandet {1terfinns i motion J985/86:N209. 

1985/86:A205 av I-Ians Göran Franck m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen hos 

regeringen bcgiir att nödviindiga satsningar för kulturminncsvf1rd görs inom 

arbetsmarknadspolitikens ram enligt vad som angivits i_ motionen. 

1985/86:A206 av Lars Werner 111. fl. (vpk) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att höja högsta dagpenningbclopp i arbetslös

hetsförsäkringen -och anta följande förslag till lag om iindring i_ lagen 

(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring att gälla från elen l juli 1986: 

Föreslagen lydelse Afotioniiremas förslag 

17 § 
Dagpenning utges med lägst 130 

och högst 335 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenning!!ns 
storlek. 

Dagpenning utges med lägst 130 
och högst 400 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

2. att riksdagen beslutar att utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsut

bildning fr. o. m. elen I juli 1986 lägst skall utgå med 300 kr. per dag fem dagar 

i veckan, 
3. att riksdagen beslutar höja KAS-ersättningen till 200 kr. per dag och 

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

arbetsmarknadsstöd att gälla från elen l juli 1986: 

Föreslagen lydelse Motionärernas förslag 

18 § 
Kontant arbetsmarknadsstöd ut

ges med 120 kronor per dag. 
Kontant arbetsmarknadsstöd ut

ges med 200 kronor per dag. 

4. att riksdagen beslutar att kontant arbetsmarknadsstöd och utbildnings

bidraget kopplas till högsta clagpenningklass i arbetslöshetsförsäkringen 

enligt vad i motionen anförs. 
Yrkande 5 behandlas av socialförsäkringsutskottet i betänkandet SfU 

1985/86:14 

1985/86:A210 av Göre! Bohlin (m) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till känna att man inom ramen för anslaget till beredskapsar

beten skall avsätta erforderligt belopp· för akuta räddningsåtgärder inom 

fornvården i Stockholms län. 

1985/86:A211 av Per-Ola Eriksson m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om utsträckt tid 

för avveckling av AMS egenregiverksamhet. 

AU 1985/86: 11 
Behandlas i 

utskottets 

yttr. s. 

35 

67 

53 

55 

54 

hcmst. p. 

18 

71 

55 

57 

56 

53, 54 . 56, 57 

67 71 

39 24 
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1985/86:A213 av Birthe Sörestedt (s) och Bengt Silfver~trand (s) vari yrkas 
att riksdagen som sin mening ger regeringen till klinna vad som i motionen 
'anförts om behovet av speciella insatser vid arbetsförmedlingarna i Malmö

hus län. 

1985/86:A214 av Nils T Svensson (s) och Margit Sandchn (s) vari yrkas att 
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att man beaktar vad som i 

motionen anförts beträffande upprustning och elektrifiering av järnvägen 
Malmö-Ystad vid fördelning av anslaget för regionala och arbetsmarknads

åtgärder. 

1985/86:A215 av Börje Stensson (fp) och Lars Ernestam (fp) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen sägs om en 
större andel beredskapsmedel till naturvtml och fornminnesvi\rd. 

1985/86:A216 av Rune Gustavsson m. fl. (e) vari yrkas att riksdagen beslutar 
som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförs om 
fondresurser för personalutveckling och arbetsplatsutveckling. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion l 985/86:So218. 

1985/86:A217 av Kenth Skårvik m. fl. (fp, m, c) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger re~eringen till känna vad som i motionen anförts angående 
lönebidrag till enskilda företag vid anställande av arbetshandikappad 

personal. 

1985/86:A218 av Jan Fransson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande 
rekryteringsstödct. 

1985/86:A219 av Anders Nilsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen beslutar 
som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om 
återflyttningsbidrag. 

1985/86:A220 av Birgitta Johansson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen beslutar 

som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om att 

Skaraborgs län får vara delaktigt i den planerade försöksverksamheten med 

AMU-utbildning i företag för anställda i kommuner och landsting. 

1985/86:A223 av Lars Svensson (s) och Helge I-lagberg (s) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 

behovet att behålla formen rekryteringsstöd inom arbetsmarknadspolitiken. 

1985/86:A224 av Göran Ericsson (m) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag syftande till ett 
nytt flexibelt lönebidragssystem i enlighet med vad som anförts i motionen, 

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

anförts om inbyggda avdelningar av Samhällsföretag i större företag. 

AU 1985/86: 11 

Behandlas i 

utskotlets 

yttr. s. 
41 

69 

67 

81 

90 

. 45 

51 

64 

90 

96 

hemst. p. 
27 

74 

71 

87 

95 

67 

33 

49 

67 

95 

102 
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1985/86:A225 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) vari yrkas 

AU 1985/86:11 
Behandlas i 

utskottets 

yttr. s. hcmst. p. 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 19 

motionen anförts angående förutsättningarna för ökad sysselsättning. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som 

motionen anförts om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts om arbetsmarknadsutbildningens framtida utveckling, 

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

motionen anförts om sysselsättningsskapande åtgärder. 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts om villkoren för statsbidrag till beredskapsarbeten 

offentlig sektor, 

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

motionen anförts om längden på beredskapsarbete inom offentlig sektor, 

9. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lindringar i lagen 

(1973:350) om arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad som i motionen 

anförts, 

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

motionen anförts om förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom, 

11. att riksdagen beslutar att upphäva lagen ( 1983: 1070) om ungdomslag 

fr. o. m. den I januari 1987. 

12. att riksdagen hos regeringen begär förslag till arbetspraktik för 

ungdom i enlighet med vad som i motionen anförts, 

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

motionen anförts om riktlinjer för friimjande av himdikappades sysselsiitt

ning. 

Yrkandena 3 och 4 kommer att behandlas i ett senare betänkande. 

1985/86:A226 av Nils Berndtson (vpk) vari yrkas att riksdagen som sin 
mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om en samlad 

undersökning av de samhällsekonomiska följderna av arbetslösheten. 

1985/86:A227 av Britta Bjelle m. fl. (fp) vari yrkas att riksdagen hos 

regeringen begär en översyn av möjligheterna att förlänga den tid under 

vilket bidraget skall utgå. 

I motionen avses det bidrag som kan utg<'t till arbetslösa som startar eget 

företag. 

1985/86:A228 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om utbildnings

bidrag till folkhögskoleelever på särskilda linjer för vuxna med läs- och 

skrivsvårigheter. 

1985/86:A230 av Martin Olsson (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att hos 

regeringen begära utredning och förslag om nedsättning av arbetsgivaravgif

terna för äldersgruppen 16--24 år i syfte att stimulera anställande av ungdom. 

25 

49 

60 

60 

60 

53, 57 

30 

30 

30 

78, 89 

94, 95 

28 

69 

50 

34 

3 

44 

63 

63 

63 

55, 60 

7 

8 

8 

86, 95, 

101, 102 

5 

75 

47 

15 
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AU 1985/86: 11 
Behandlas i 

utskottets 

yttr. s. hemst. p. 
1985/86:/\231 av Martin Segerstedt m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen hos 68 73 

regeringen hegiir att viig- och brobyggnadsprojekt inom Yästcrnnrrlancb liin 

prioriteras innm anslaget för beredskapsarbeten. 

1985/86:A232 av Roland Brännström m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om 

återinförande av projekteringsbidrag. 

1985/86:/\234 av Erkki Tammenoksa m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till k:inna vad i motionen anförts om behovet av 

projekt I Stockholms Hin i syfte att förbiittra invandrarnas möjligheter att fa 

arbete. 

1985/86:A235 av Rune Backlund (c) och Nils Nordh (s) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger n:geringen till kiinna vad som 1 

motionen anförts om A:vtS ansvar för att leda arbetet med att fil en ny 

huvudman för AMS-arbetsplatsen pil Yisingsö. 

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

motionen anförts om att driften vid arhetsplatsen skall fortsiitta i oförändrad 

omfattning fram till att en ny huvudman kan tilltriida. 

1985/86:A236 av Elver Jonsson (fp) och Bengt Harding Olson (fp) vari yrkas 

att riksdagen med avvisande av regeringens förslag att avveckla rckryterings

stödct som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts 

om en fortsatt anviindning av stödformen. 

1985/86:A237 av Erik Holmkvist (m} vari yrkas 

1. att riksdagen till anslaget för beredskapsmedel för Norrbottens Hin för 

budget~lret 1986187 anslftr ett med 4 milj. kr. reducerat belopp i förh~illande 

till regeringens förslag, 

2. att riksdagen till Luleii högskola för budgetåret 1986187 anslår 4 milj. 

kr. utöver vad regeringen har föreslagit. 

l 985/86:A238 av Hans Rosengren (s) och Ingemar Konradsson (s) vari yrkas 

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

om rekryteringsstöd som ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt medel. 

1985/86:A239 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utveckling av 

körkortsutbildning för utvecklingsstörda människor. 

1985/86:A240 av Leo Persson m. tl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av 

särskilda stödåtgärder vid sysselsättningsprohlem i företag som av arbets

marknadspolitiska skäl lokaliserats till sysselsiittningssvaga orter. 

1985/86:A241 av Bengt-Ola Ryttar m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av 

[1tgärder för att stimulera rörligheten på byggarbetsmarknaden. 

66 70 

62 66 

39 24 

39 24 

64 67 

68 72 

68 72 

64 67 

50 46 

62 65 

45 35 
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1985/86:A242 av Bengt-Ola Ryttar m. n. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upprättande av 
basprogram för de arbetsmarknadspolitiska Mgärdcrna i vissa län. 

1985/86:A243 av Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) 
vari yrkas att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna 
vad som anförts i motionen om behovet av· medel för särskilda åtgärder för 

anpassning och sysselsättning m. m. för egenföretagare. 

1985/86:A244 av Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) 
vari yrkas att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna 

vad som i motionen anförts om vikten av att skapa ytterligare 800 
arbetstillfällen i Samhällsföretag inom ramen för Samhällsföretags fasta 
kostnader samt genom en budgetteknik son). ser till helheten av de totala 

samhällskostnaderna för svårt handikappade personer. 

1985/86:A245 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) vari yrkas 
1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna att 

särskilda kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda bör utses på 

länsarbetsniimnder och arbetsförmedlingar, 
2. att riksdagen beslutar att utöka antalet platser inom Samhällsföretag 

med 500 särskilt avsedda för psykiskt utvecklingsstörda personer. 
3. att riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om begränsning av 

ökningen i antalet platser med lönchidrag som kan beredas inom allmännytti

ga organisationer. 
4. att riksdagen beslutar att allmänt lönebidrag skall kunna utgå till 

allmännyttiga organisationer även för personer som inte är arbetshandikap
pade, 

5. att riksdagen beslutar att utöka antalet platser som kan inrättas med 
särskilt lönehidrag med 2 700, 

6. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 
som i motionen anförs om översyn av reglerna för särskilt lönebidrag. 

Motiveringen till yrkandena återfinns i motion 1985/86:Sf283. 

1985/86:A246 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 
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2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett program för utbygg- 21 

nad av den offentliga sektorn med 1()0 000 nya jobb inom de närmaste åren 

enligt de riktlinjer motionen anger. 
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

sägs om sextimmarsdagens betydelse för att långsiktigt avskaffa arbetslöshet 

och undersysselsättning, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförs i 

motionen om en ny arbetsmarknadspolitik för fasta jobb. 

5. att riksdagen hös regeringen begär förslag om en särskild sysselsätt
ningslmdget enligt vad som anförs i motionen, 

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

anför om en ny arbetsmarknadsutbildning, 
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7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om utbyggd barnomsorg, sex timmars arbetsdag, uppvärde

ring av traditionella kvinnoyrken inom den offentliga sektorn och om den 

offentliga sektorns betydelse för kvinnors möjlighet till arbete, 

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

anför om kraftinsatser .för att skapa fasta jobb med lön att leva på för den 
arbetslösa ungdomen. : 

Yrkande l iir h:invisat till niiringsutskottet i motion 1985/86:N268. 

1985/86:A247 av Sigge Godin m. fl. (fp) vari yrkas att riksdagen hos 

regeringen hegiir förslag om att under en femårsperiod avveckla ,AMS 
egenregiverksamhet i Norrlandskommunerna. 

l 985/86:A248 av ~ils-Olof Gustafsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen angftende 

rekryteringsstöd. äterflyttningsbidrag och bidrag till ungdomars månads
rcsor. 

1985/86:A249 av Börje Hörnlund m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen beslutar 

att hos regeringen begära att en parlementariskt sammansatt kommitte 
tillkallas med direktiv att lägga förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring i 
enlighet med vad som anförs i motionen. 

J985/86:A250 av Sigge Godin (fp) och Christer Eirefelt (fp) vari yrkas att 

riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av reglerna för flyttnings

bidrag i enlighet med vad som sägs i motionen. 

1985/86:A251 av Lars-Ove Hagberg m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen 

beslutar att hos regeringen begära förslag att AMS egenregiverksamhet 

decentraliseras till liinsarhetsnämnderna (LAN) enligt vad i motionen 
anförs. 

1985/86:A252 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen hos 

regeringen beg:ir tillsättandet av en utredning. som skall ha till uppgift att 

kartlägga den ekonomiska situationen för ungdomar. 

1985/86:A253 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 
l. att riksdagen under bil. 12 Arbetsmarknadsdepartementet B l. Ar

betsmarknadsverkets förvaltningskostnader beslutar anvisa 40 000 000 kr. 

utöver regeringens förslag avseende personella förstärkningar i enlighet med 

vad som anförs i motionen. 

2. att riksdagen uttalar att en övre gräns för antalet nytillkommande 

anstiillda med lönehidrag i allmiinnyttiga organisationer ej bör fastställas. 

3. att riksdagen uttalar att en övre gräns för antalet introduktionshidrag ej 

bör fastställas. 

4. att riksdagen uttalar att en övre grhns för antalet särskilda lönehidrag ej 

bör fastställas. 
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5. att riksdagen beslutar att bidrag till arbetsbiträde skall kunna utgå även 
för den som lir anstiilld med lönebidrag, 

6. att riksdagen under bil. 12 Arbetsmarknadsdepartementet C 4. Sär
skilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning beslutar anvisa 

50 000 000 kr. utöver regeringens förslag avseende Anställning med löne
bidrag, 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att antalet 
anställda inom Stiftelsen Samhällsföretag bör ökas i enlighet med stiftelsens 
förslag. 

8. att riksdagen under bil. 12 Arbetsmarknadsdepartementet C 5. Bidrag 
till Stiftelsen Samhällsföretag beslutar anvisa 168 000 000 kr. utöver rege
ringens förslag. 

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

sägs om sysselsättningsverkstäder inom Stiftelsen Samhiillsföretag, 
10. att riksdagen hos regeringen hemställer om att förslag på grundval av 

Handikappkommittens betänkande ( Ds A 1984: 12) snarast bör utarbetas 

och föreläggas riksdagen. 

l985/86:A254 av Nils-Olof Gustafsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen 
beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts i motionen 
om fortsatt verksamhet vid AMS-anläggningarna Hoting och Viken i 

Jämtlands län och Viksjö och Liden i Viisternorrlands län. 

1985/86:A255 av Karin Söder m. fl. (c) vari yrkas 
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1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 21 
som i motionen anförts om ny inriktning för sysselsättningspolitiken, 

2. att riksdagen beslutar hos regeringen begära att förslag presenteras 
riksdagen senast i samband med kompletteringspropositionen innebärande 

en kostnadsminskning för AMS verksamhet om 1 miljard kronor enligt de 
riktlinjer som redovisas i motionen, 

3. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 
som i motionen anförts om arbetstidens längd. . 

4. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om förändrad 
inriktning av insatserna för att bereda ungdomar i åldern 16-19 år arbete eller 
utbildning i enlighet med de riktlinjer som redovisas i motionen, 

5. att riksdagen hos regeringen begär att en parlamentarisk kommitte 

tillkallas med direktiv att analysera och lägga förslag i syfte att underlätta 

inträdet för ungdomar i åldern 20-24 år att vinna inträde på arbetsmark

naden, 
6. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära initiativ till särskilda 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder avseende långtidsarbetslösa i storstäderna 

och sysselsättningssvaga områden i enlighet med vad som anförts i motionen, 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförts om formerna för avvecklingen av AMS egenregiverk

samhet, 
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8. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 
som i motionen anförts om förbättrade möjligheter för arbetshandikappade 
vid Samhällsföretag att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 

9. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om förstärkta 
lönebidrag för anställning av handikappade i den privata sektorn enligt de 

riktlinjer som redovisats i motionen, 
10. att riksdagen beslutar att hos regeringen begiira att överläggningar 

upptas med de fackliga organisationerna och arbetslöshetskassornas samor
ganisation om formerna för att förbättra det ekonomiska skyddet vid 

arbetslöshet. 
Yrkande 11 behandlas av socialförslikringsutskottet i betänkandet SfU 

1985/86:14. 

1985/86:A256 av Hans-Eric Andersson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 
sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anges om åtgärder 

mot arbetslösheten i Stockholms län. 

1985/86:A257 av Åsa Strömbäck-Norrman m. fl. (s) vari yrkas 
l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om situationen på arbetsmarknaden för åldersgruppen 
20--24 år, 

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

motionen anförts om att en försöksverksamhet av typ Örebroprojektet 
genomförs i andra utsatta regioner. 

1985/86:A258 av Wivi-Anne Cederqvist m. fl. (s) vari yrkas 
l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av 

återinförande av statligt projekteringsbidrag, 
2. att riksdagen hos regeringe_n begär att arbctsmarknadsstyrelsen för i 

uppdrag att bta liinsarbctsniimnderna ta fram åtgärdspaket i enlighet med 
vad som anförts i motionen. 

l985/86:A259 av Aengt Westerberg m. fl. (fp) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om ett nytt system för 

arbetslöshetsförsäkring enligt de riktlinjer och förslag som redovisas i denna 

motion. 

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

motionen anförs om vikten av flexibilitet i arbetsmarknadsutbildningen inte 

minst genom stimulans och stöd till inbyggd utbildning i företagen. 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs om en översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
för ungdomar, 

5. att riksdagen begär att regeringen aktivt verkar för att överliiggning 
med parterna om siirskilda ungdomsavtal återupptas, 

6. att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till sådana diskussioner 

med arbetsmarknadens parter som krävs för att förslaget om en temporär 
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nedslittning av arbetsgivaravgifterna kan genomföras enligt vad som redovi
sas i motionen, 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen 
anförts om .stimulans till ungdomar som vill starta eget, 

8. att riksdagen beslutar att rekryteringsstiidet liven skall utga efter den I 
juli 1986, 

9. att riksdagen beslutar att dagpenning högst skall utga med 360 kr.. 
10. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som i motionen anförs om forskning kring arbetsmarknadspolitiska t1tgiirder 
för handikappade, 

11. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om lindrad 
finansiering av arbetslöshetsförsäkringen st1 att den enskildes egenavgift i 
genomsnitt höjs med 25 kr. per mtmad. 

Yrkande 2 kommer utskottet att behandla i ett senare hetiinbnde. 

1985/86:A260 av Hans Nyhage (m) och Arne Svensson (m) vari yrkas att 
riksdagen beslutar att avslå regeringens hemställan att till Tillfälligt syssel
sättningsbidrag för textil- nch konfektionsindustrierna för hudgettiret 1986/ 

87 anvisa ett förslagsanslag om 119 000 000 kr. 
Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1985/86:N299. 

1985/86:A261 av Börje Hörnlund m. Il. (c) vari yrkas 
1. att riksdagen beslutar att hos regeringen beglira att arbetsmarknadssty

relsen far i uppdrag att presentera förslag som syftar till att förbättra 
förutsättningarna för praktikarbek och lärlingsutbildning i hantverksyrken. 

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära en översyn av skilda 

lag- och ersättningsregler i enlighet med vad som anförs i motionen i syfte att 
underlätta för ungdomar att komma in som lärlingar i företag eller på annat 
sätt få erfarenheter av olika hantverk. 

Motiveringen till yrkandena återfinns i motion 1985/86:N300. 

1985/86:A262 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari Y.rkas att riksdagen hos 
regeringen begär en omprövning av äldrestödet i enlighet med vad som 

anförs i motionen. 

1985/86:A263 av Lena Öhrsvik (s) vari yrkas 
1. att riksdagen beslutar om en försöksverksamhet med vidgat studiestöd i 

enlighet med vad som anförts i motionen, 

2. att riksdagen beslutar omfördela - i förh[11lande till budgetpropositio

nen 1986 - 500 000 kr. från anslagspost B 20 (Bidrag till åtgärder inom 

kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m.) till 
anslagspost E 3 (Studiehjälp m. m.) i utbildningshuvudtiteln, 

3. att riksdagen beslutar omfördela - i förhållande till budgetpropositio

nen 1986 - 500 000 kr. från anslagspost B 6 (Statsbidrag för ungdomslag) i 
arbctsmarknadshuvudtiteln till anslagspost E 3 (Studiehjälp m. m.) i utbild

ningshuvudtiteln. 
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1985/86:A264 av Göre! Ericsson (m) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om avtrappningssystem 

av statsbidraget till lönekostnaderna inom Samhällsföretag. 

1985/86:A265 av Gunhild Bolandcr (c) och Karin Israelsson (c) vari yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som ·i 
motionen anförs om särskilda kontaktpersoner vid länsarbetsnämnderna, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna behovet av att 

det särskilda löncbidraget görs flexibelt i stället för att som nu sänkas frän 

90 % till 50 % efter 12 till 18 månader. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till klinna att anordnings

bidrag på arbetsplats får användas för hjälp i form av fadder- och stödperso

nal i de fall bidrag till arbetsbiträde ej kan utgå. 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att möjligheterna 

för beg~wningshandikappade att få anställning inom Samhällsföretag bör 

utökas. 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att arbetsmark-. 

nadsverkets s. k. uppsökarmedel i särskild utsträckning skall användas för att 

uppmärksamma behovet av arbete bland de utvecklingsstörda. 

1985/86:A266 av Alf Wennerfors m. tl. (m) vari yrkas 

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

motionen anförts angående avvecklingen av de s. k. jobbklubbarna. 

2. att riksdagen till B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 

för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 1 528 653 kr., 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 
motionen anförts angående bidrag för med flyttande. 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts om AMS organisation, 

5. att riksdagen till B 2. Arbetsmarknadsserviec för budgetiiret 1986/87 
anvisar ett förslagsanslag om 479 428 000 kr.. 

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

motionen anförts om regeringens handläggning av den nya AMU-organisa
tionen, 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts angående utökning av antalet platser i arbetsmarknadsut

bildning. 

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till klinna vad som i 

motionen anförts angående utbildning av nyanställda inom tekobransehen. 

9. att riksdagen till B 3. Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1986/ 

87 anvisar ett reservationsanslag av 1 958 200 000 kr.. 

11. att riksdagen till B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbild

ningsbidrag för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 

2 976 282 000 kr.' 
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12. att riksdagen beslutar om en ny handliiggning av anslaget till arbets

marknadsverket för sysselsättningsskapande {1tgiirder i enlighet med vad som 

i motionen anförts. 

13. att riksdagen ej godkiinner vad regeringen förordat om avveckling av 

rekryteringsstödet. 

14. att riksdagen som sin mening ger regeringen· till kiinna vad som i 

motionen anförts om innehtillet i syssclsättningsmäl och medclsramar för 

anslagct till sysselsättningsskapande ätgärder. 
15. att riksdagen till B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder för budgctöret 

1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 2 087 500 UOU kr.. 

16. att riksdagen avslår regeringens förslag att till B 6. Statsbidrag för 

ungdoms lag för budgetåret 1986/87 anvisa ett förslagsanslag av 1 200 000 000 

kr.. 
17. att riksdagen till Statsbidrag för arbetspraktik för ungdomar för 

budgetf1ret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 720 000 000 kr.. 

18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts angående inriittande av lönebidragsplatser i mindre 

företag. 
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts angaende. utvecklingsinsatser i östra Norrbotten. 
20. att riksdiigen avsl{1r regeringens förslag att till B 20. Utvecklingsinsat

ser i östra Norrbotten för budgetåret 1986/87 anvisa ett reservationsanslag av 

22 500 000 kr .. 

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

motionen anförts angående statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 

arbetsgivare. 
22. att riksdagen till C 6. Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 

arbetsgivare för budgetåret 1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 

231 000 000 kr. 

Yrkande 10 behandlas av soeialförsäkringsutskottet i betänkandet SfU 

1985/86: 14. 

1985/86:A267 av Maria Leissner (fp) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till känna vad som i motionen har anförts om förbättrad 
arbetsförmedlingsservice åt akademiker. 

1985/86:A269 av Margareta Persson (s) och Georg Andersson (s) vari yrkas 

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

anförts om behovet av att en långsiktig plan för Samhällsföretag upprättas, så 

att de sociala målen för verksamheten kan bibehållas. 

1985/86:A270 av Alf Svensson (c) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett praktik- och lärlings

system som ger alla ungdomar under 25 år möjlighet till en sådan plats i 

enlighet med vad som anförs i motionen, 
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2. att riksdagen i avvaktan på förslag om ett praktik- och liirlingssystcm 

hos regeringen begär förslag om att utöka ungdomslagen till att gälla heltid, 

dvs. 8 timmar/dag, 
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om att platser inom ungdomslagen skall inrättas i större 
utsträckning i näringslivet samt inom hlishållssektorn och i jordbruket, 

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till avskaffande av ATP

avgiftcn för ungdom under 25 år. 
Yrkande 5 kommer att behandlas i ett senare betänkande. 

1985/86:A271 av Rosa Östh (c) och Lennart Brunander (c) vari yrkas att 
riksdag~·n som sin mening ger regeringen till känna ~·ad som i motionen 

anförts om bidrag till hjälpmedel och utrustnin·g för handikappade. 

1985/86:A272 av Gunnel Jonäng (c) och Hadar Cars (fp) vari yrkas att 
riksdagen hemstiiller att regeringen beaktar denna fr{1ga od1 ansE1r erforder

liga medel inom ramen för det sysselsiittningspolitiska programmet. 

1985/86:A273 av Gunnel Jonäng (c) vari yrkas att riksdagen uttalar att i 

riksdagens bemyndigande när det gäller omorganisation av AMS ingår icke 
ett avskaffande av distriktsarbetsnämnderna.' 

1985/86:A274 av Gunnel Jonäng (c) och Gunnar Björk i Gävle (c) vari yrkas 

att riksdagen uttalar att allmän trivsel, gemenskap och intresse för arbetet 

skall ingå i Samhällsföretagsgruppens sociala m[1l samt att verksamheten 
lokaliseras till de områden där behoven finns, vilket innebiir ett bevarande av 

Arbri1verkstaden. 

1985/86:A275 av Börje Hörnlund m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen som sin 
mening ger. rcg~·ringcn till känna vad som anförts om fördelning av 
ekonomiskt stöd till kooperativt ungdomsföretagande. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1985/86:~328. 

1985/86:A276 av Lars Ulander m. fl. (s) vari yrkas 

1. att riksdagen antar 17 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen 
om arbetslöshetsförsäkring i nedan som Motionärernas förslag betecknade 
lydelse: 

Regeringens förslag Motionärernas förslag 

17 § 
Dagpenning utges med lägst 130 

och högst 335 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

Dagpenning utges med lägst 130 
och högst 360 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

3. att riksdagen till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbi
drag för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 3 257 282 000 kr., 

AU 1985/86:11 
Behandlas i 

utskottets 

yttr. s. 

36 

hemst. p. 

20 

36 21 

34 15 

94 

67 71 

42 28 

97 104 

35 17 

53 55 

55, 56 57. 58 
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5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs om tilläggsdircktiv till utredningen om ersättningarna vid 
arbetslöshet. 

Yrkandena 2 och 4 behandlas av socialförsäkringsutskottet. 

1985/86:A405 av Karin Söder m. fl. (c) vari yrkas 
19. att riksdagen beslutar avslå proposition 1985/86: I 00 i den del som rör 

avskaffande av bidrag till arbetstagare som beviljats starthjälp för återflytt

ning till hemorten. 

Yrkandena 1-18 samt 20-21 kommer att behandlas i bcUinkamkt AU 
1985/86: 13. 

1985/86:A455 av.Marg6 Ingvardsson m. fl. (vpk) vari yrkas 

2. att riksdagen hos regeringen bcgiir en utviirdering av de olika fttgiirder 
som prövats för arbetslösa med socialmedicinska handikapp i Stockholms 

län. 
Yrkande I kommer att behandlas i betiinkandet AU 1985/86: 13. 

1985/86:A460 av Per-Ola Eriksson (c) vari yrkas 
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om inriktningen och omfattningen av det arbetsmarknadspolitiska 
programmet för östra Norrbotten, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 
anförts om att Utvecklingsfonden i Norrbottens län skall tilldelas medel ur 
anslaget för Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten. 

Yrkandena 3-12 kommer att behandlas i betänkandet AU 1985/86:13. 

1985/86:A608 av Rosa Östh m. tl. (c) vari yrkas 

' 1. att riksdagen hos regeringen begär att den av oss i annat sammanhang 
föreslagna utredningen om allmän arhetslöshetsförsiikring får i uppdrag att 
kartHigga de ekonomiska konsekvenserna av införandet av en allmiin 
arbctslöshctsförsiikring i dagens arbetsmarknadssituation med siirskilt beak
tande av jämställdhetsfrägorna. 

Övriga yrkanden kommer att behandlas i andra utskott. 

Motion väckt med anledning av proposition 1985/86:84 

1985/86:289 av andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp) vari yrkas att 
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att bestiimmclser om 

tillgodoräknande av anstiillning i annat nordiskt land för erhi1llande av 

kontant arbetsmarknadsstöd bör tas in som en del av den nya nordiska 

överenskommelsen. 

Arbetsmarknadsläget 

Andelen sysselsatta av totalbefolkningen uppgick enligt arbetskraftsunder

sökningarna (AKU) i början av detta år till 82 %. Det betyder - även om ., 
2 Riksdagen 1985!86.18saml. Nr 11 

AU 1985/86:11 

Behandlas i 

utskott.:ts 

yttr. s. hcmst. p. 

58 61 

45 

88 . 

74 81 

74 82 

57 60 

58 62 
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man beaktar att en del av de sysselsatta iir föremål för arbetsmarknadspolitis- AU 1lJX:'i/X6:11 
ka fttgiirder -- att sysselsättningsgraden iir betydligt högre i Sverige iin i andra 

OECD-liinder. USA och Storbritannien har t. ex. viirden kring 65 % och 

Västtyskland och Frankrike kring 60 0(-•. 

Sysselsättningen har under det gångna Met enligt AKU ökat med 37 000 

personer och uppgick i februari 1986 till 4 210 000 personer. Kvinnorna 

svarade för huvuddelen av denna ökning och större delen skedde inom den 

privata sektorn utanför industrin. 

Antalet arbetslösa enligt AKU uppgick under samma månad till 120 000 

vilket motsvarar 2.8 r;-, av arbetskraften. famfört med föregående {tr vid 

samma tidpunkt innebär .detta en minskning med 10 000 personer. Arbets

. lösheten bland ungdomar i Mdern 16--19 år ligger numera pä i stort sett 

samma nivä som genomsnittet för arbetskraften. För gruppen 20--24 år iir den 

för närvarande mer iin dubbelt så hög eller 7 .0 SL 

Arbetslöshetens utveckling under senare år dels totalt. dels för ungdomar i 

fåldern 16--24 ftr framgår av nedanst<lende figur. 

De långtidsarbctslösas antal har minskat om man jiimför de båda 

januarimånaderna 1985 och 1986. Antalet personer med en arbetslöshetstid 

av mer än sex månader gick ned under perioden med 12 000 och var vid dess 

slut 27 000. 

Som framgär av nedanstående sammanstiillning har omfattningen av de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna under samma tid minskat under äret med 

motsvarande 22 000 personer. 

Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder januari 1985 och 1986 

Åtgiird 

Bcredskapsarbch: 
Lngdomslag 
Rckryteringsstöd 
AMU 
Samhiillsförcta~ 
Anstiillning me'd liinebidrag 
Arbctsmarknadsinstitut 

Totalt 

Januari 1985 

29 900 
39 l)(l() 

19 200 
41 000 
25 900 
38 300 
5 300 

198 600 

Januari 1986 

24 000 
30 000 
12 000 
38 l)(l() 

27 JU() 
39 200 

:'i 400 

176 600 

Relath arbetslöshet månads,·is och för ungdomar 16-- 24 år enligt AKU t. o. m. fehr. 
1986. 
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Utskottet 

Riktlinjerm. m. 

Förutsättningar för arbetsmarknads politiken 

Regeringen beskriver i propositionen resultaten av den ekonomiska 

politik som har bedrivits i Sverige de tre senaste åren som goda. Återhämt

ningen av ekonomin har gått snabbare än väntat. Balansen gentemot 

omvärlden har förbättrats väsentligt och budgetunderskottet har reducerats. 

En industriell expansion har inletts. Produktion och investeringar har ökat 

kraftigt. Sysselsiittningen har vuxit starkt efter tillbakagången åren 1981 och 

1982. 
Konjunkturbedömningar som redovisas pekar nu p{1 en långsammare 

produktionstillväxt inom industrin. Detta påverkar också utvecklingen inom 

näringslivet i övrigt och totalproduktionens tillväxt kan viintas bli lägre under 

år 1986 än under år 1985. 

Regeringen anser att det i det perspektivet är nödviindigt att konsekvent 

och uthälligt hiilla fast vid den ekonomisk-politiska stratt:gi som har följts de 

tre senaste åren. Balansen i ekonomin har förbättrats pä ett genomgripande 

sätt. '.'vlålsiittningen enligt propositionen iir nu att befästa och ytterligare 

förstiirka dessa landvinningar. En avtagande tillväxttakt i ekonomin för 

emellertid efter hand konsekvenser iiven på arbetsmarknaden. Den arbets

marknadspolitiska beredskapen m[1ste därför vara hög. Målen full syssclsiitt

ning och en fortsatt utveckling av välfärden förutsätter emellertid varaktig 

balans i ekonomin. och dessa aspekter inverkar självfallet oeks{1 pii utform

ningen av sysselsiittningspolitiken. 

Moderata samlingspartiet lämnar i motion 1985/86:A225 inled

ningsvis en beskrivning av utvecklingen pa arbetsmarknaden. Det erinras om 

att högkonjunktur brukar medföra syssclsättningsökning och att det därför 

är oroande att ökningen av antalet riktiga jobb under åren 1983-1985 varit 

alltför liten för att siinka arbetslösheten till den normala svenska niviin i 

högkonjunkturer. 
I motionen erinras vidare om att den senaste l{mgtidsutrcdningen presen

terade tvti sysselsättningsscenarios, ett s. k. balansalternativ och ett s. k. 
referensalternativ. Utvecklingen de senaste ären har i centrala delar 

huvudsakligen följt det senare alternativet, varför långtidsutredningens 

prognos om en öppen arbetslöshet pli ca 300 000 personer enligt motioniirer
na riskerar att bli verklighet. 

Det konstateras att arbetsmarknadspolitiska insatser aldrig kan annat än 

marginellt förbättra sysselsiittningslägct. Hög sysselsiittning och läg arbets

löshet kan bara uppnås genom en sammanhällen strategi som inriktas på nya 

växande arhetsmarknader inom den priv\ita sektorn. Detta förutsätter enligt 

motionen att politiken på alla centrala omr{1dcn inriktas p<'1 tillväxt och 

rörlighet i ekonomin. Här nämns först en reformering av skattesystemet. 

Motionärerna menar att den enskildes arbetsinsatser minskas vid höga 

skattesatser. Viljan att satsa pä utbildning och karriär minskar också, 

eftersom det individuella resultatet av inkomstförbiittringar iir litet. Även 

intresset och möjligheten att ta arbete pfi nya bostadsorter minskar. 

AV 1985/86:11 
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Det totala skattesystemet-i form av inkomst-, arvs-, gilvo-, förmögenhets- AU 1985/86: 11 
och realisationsvinstskatter - påverkar sysselsättningsutvecklingen negativt 

och de samlade resultaten blir enligt motionen att tillväxten och produktivite-

ten minskar i takt med att skattetrycket ökar. Här hänvisas till förslag som 

moderata samlingspartiet lagt fram i annat sammanhang om skattesänkning-

ar av skilda slag. 

I motionen pekas vidare pt1 lönebildningens roll för syssclsiittningsut\'eck

lingen. Hiir framh[ills att grunden för en sysselsiittningsfriimjande lönebild

ning iir att parterna p<t arbetsmarknaden triiffar avtal som inte skapar 

arbl'tsliishet och att regering och riksdag svarar fiir inflationsbekiimpningen. 

Detta kriiver enligt motioniirerna bl. a. siinkta skatter och iin<lrad finanspo

litik. 

Vidare m;hte staten som arbetsgivare triiffo avtal som ligger i linje med 

dessa striivanden, inte minst fi.ir att skapa en lönestruktur inom den statliga 

st•ktorn som övcrensstiimmer med dess eget behov av utveckling och 

rekrytering. 

Utbildningssystemets möjligheter att förse arbetsmarknaden med villutbil

dad arbetskraft beskri\'s i moderaternas partimotion som avgörande för att 

ni! tillviixt och sysselsättning. Brist pä kvalifieerad arbetskraft har medfört att 

konjunkturuppgi'111gen inte har kunnat utnyttjas till fullt) - ett antal nya jobb 

har inte kommit till. Fiirbiittringar i utbildningssystemet iir nöd\'iin<liga p{1 

alla niv;!er. Förslag hiirom har redovisats i andra sammanhang. 

I motionen förordas \'idare en omliiggning av niiringspolitiken som bl. a. 

förbättrar villkoren för sm[1 och medelstora företag samt friare konkurrt•ns 

mellan offentlig och privat servict'. Även pt1 dessa punkter hiinvisas till 

särskilt framlagda förslag som behandlas i annat sammanhang. 

Vidare betonas att flexibiliteten p(1 arbetsmarknaden miiste förbättras 

genom att enskilda miinniskor stimuleras till ökad yrkesmiissig och geogra

fisk rörlighet. Avslutningsvis erinras i denna del a\· motionen om att Jen 

tekniska utvecklingen ocks{1 stiiller stora krav pi1 tkxibilitet och anpassning. 

Datoriseringen for inte Sö som en fara för sysselsättningen utan snarare som 

en förutsättning för ett vitalt och modernt näringsliv. 

I f o I k part i e t s motion l 985/86:A259 framhålls att arbetslösheten trots 

högkonjunktur ligger kvar på en mycket hög nivå. Omfattande resurser har 

satts in pa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta har minskat den öppna 

arbetslösheten. Men kvar står att ett stort antal människor helt eller delvis 

saknar arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I december 1985 var ca 

300 000 personer öppet, latent eller partiellt arbetslösa och ca ]()() 000 

placerade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Antalet är ungefär oföriindrat jämfört med december 1984. \fotioniirerna 

framh[1ller som ett särskilt problem att arbetslöshetens varaktighet ökat 

sedan den förra högkonjunkturen. 

Motioniircrna anser att grunden för den fulla sysselsiittningen ligger i det 

enskilda niiringslivcts vitalitet och konkurrensförmåga. Alla anstriingningar 

mäste därför göras för att skapa . ett sådant niiringsviinligt klimat att 

framtidstro och företagande stimuleras. Vidare framhM\s att den del av 

niiringslivet som kommer att svara för en stor del av elen framtida 

sysselsiittningsökningen sannolikt iir tjänstesektorn. För att stimulera dess 20 



expansion iir det viiscntligt att bryta upp vissa nfkntliga monopol och AU 1985/86: l l 
stimulera konkurrens och nytiinkande inom hela tjiinsteproduktionen. 

För att {1stadkomma den nödviindiga (1tergi1ngen till ekonomisk balans 

kriivs enligt motion Jl)X5/X6:A259 ocksi1 att arbetsmarknadens parter tar ett 

större samhiillsekonomiskt ansvar. Den s\·cnska pris- och kostnadsstq!ring

en måste pressas ned till omvärldens. Statsmakterna bör därför skapa 

incitament för parterna att sluta avtal pä en tillfrt::dsstiillande nominell nivi1. 

Centerpart i e t anser i motion I CJ85/X6:A255 att arbetsmarknadsproble

men i riidande högkonjunktur iir stiirre iin under den djupa l<igkonjunkturen 

19Xl/82 samt att det iir l<lngt till det angivna mälet ··arbete i1t alla'". Det 

framh{11ls emellertid som angl'liiget att statens totala kostnader för arbcts

marknadspolitik och sysselsiittning kan minska. Detta kan. pi1 ett ansvarsfullt 

siitt. ske endast om antalet miinniskor som nu kommer i ätnjutande av 

samhiilleligt stöd kan minska genom att niiringslivet i dess olika former sjiilvt 

förmi1r ge syssclsiittning. Enligt motioniirernas mening 111{1ste i.ikad uppmiirk

samhet riktas mot möjligheterna att skapa fler jobb i niiringsliv och 

smi'tföretagsamhet - jobb för dem som nu finns i arbetsmarknadspolitiska 

eller liknande atgiirder. 

förutom grundliiggande föriindringar i dt::n ekonomiska politiken för att 

förbättra fört:!lagsklimatet föresbs bl. a.: 

- siinkt arbetsgivaravgift med 5 procentenheter fiir egenföretagare och de 15 
först anställda i varjt:: företag. 

- slopad beskattning av i företag arbetande kapital. 

- fribt'lopp för egenavgifter. 

- enklare administrativa regler vid nyföretagande. 

- att jobben i jord- och skogsbruk bevaras och utvecklas som en nationell 

resurs för trygg försörjning och fiirbiittrad miljö. 

- att de inhemska produktionsresurserna utnyttjas biittre hl. a. vad giiller 

briinslc och drivmedel, 

- att resurserna för att skapa regional balans kraftigt förstiirks. Regionalpo

litiken inriktas mot siirskilt skngsliinL'n. Bergslagen och sydöstra Sverige. 

- att stödet till glesbygden förstärks i alla delar av landet. 

- att ungdomens introduktion p<i hela den ordinarie arbetsmarknaden 

underHittas genom en bättre anpassad gymnasieskola. liirlingsutbildning 

och en ändrad inriktning av ungdomslagsarbctena genom ett samlat grepp 

för alla ungdomar i itldcrn 16--20 i1r, 

- att de regionala utvecklingsfondcrna och STU skall primitcra smi1fiire

tagen. 

- rekryteringsstöd niir näringslivet anstiillcr li1ngtidsarbetsliisa. 

- utökade möjligheter att inom privata näringslivet anstiilla handikappade. 

Enligt motionärerna ger atgärdcr av denna typ förutsättningar att minska 

satsningarna på kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska ätgiirder. 

V p k framhttlkr i partimotion l 985/86:A246 att det kapitalistiska systemet 

i sig sjiilv föder arbetslöshet samt att kapitalets krav pa vinstmaximering och 

samhällets och de anställdas krav pä arbete är oförenliga. Det päpekas att 

arbetslösheten numera inte viisentligen är eri fråga om hög- och lagkonjunk

tur. Den är ett stående inslag i ekonomin. Utstötningen av miinsklig 

arbetskraft kan göras snabbare än varje tillväxtfaktor. Den svaga tillviixten 21 



försv[1rar dessutom för den offentliga sektorn att med sin expansion AU 1985/86:11 
kompensera för det minskade antall't arbetstillfällen i 'den privata. Full 

sysselsiittning i klassisk mening iir enligt motioniirerna inte liingrc miijlig med 

ri1danck ekonomiska och sociala strukturer. Kampen mot arbetslösheten bör 

diirför göras till politikens huvudfrf1ga inför 1990-talet. En nationell politik 

mot arbetslösheten formuleras i fem punkter. 

1. Ett nationellt industrialiseringsprogr:im i samhiillelig regi för 100 000 

nya jobb m~1ste uppriittas. Programmet 111i1stl' sikta till att ge industrin en ny 

struktur och industriarbetet ett nytt innehttll. Den privata industrin saknar 

förutsiittningar att genomföra en s{1dan kvalitativ föriindring. 

2. Tekniken iir inte neutral eller ödesbestiimd. Tekniken iir politisk och 

dess karaktiir betingas av de soeiala maktförhtillandena. De Iiinarbetandc 

har intresse av en kvalitativt annorlunda teknisk utveckling iin den nu 

förhiirskande. De 111{1ste inom ramen för en samhiillelig. politisk styrning 

göra detta sitt intresse ledande. Siirskilt datatekniken. som iir en typ av 

tlexibel teknologi. formas helt olika. beroende pi1 den styrande kraften. 

3. Ett omfattande program för den offentliga sektorns utbyggnad och 

förbiittring iir nödviindigt. För detta talar b;ide infrastrukturella och sociala 

argument. l!JO 000 nya jobb hör inom de niirmastc iircn tillföras den 

offentliga sektorn. 

4. En allmän arhetstidsförkortning iir nödviindig. Ehuru den inte i sig sjiilv 

upphäver tendensen till utslagning. iir arbete i1t alla omöjligt att uppn[1 utan 

förkortad arbetstid. 

5. Den nuvarande arbetsmarknadspolitikcn mi1stl' reformeras. Den maste 

inriktas pil mer bestitende typer av arbeten och mindre provisorier. De 

arbetslösas riittsstiillning måste förbiitcras. 

Niir det giiller förutsiittningarna för arbetsmarknadspolitiken har ut -

skott c t s stiillningstaganden de senaste iiren haft sin utg[mgspunkt i 

uppfattningen att arbetet och dess villkor har en grundHiggandc betydelse för 

den enskilde och samhiillet. Arbetet iir ett medel att skapa en god försörjning 

men det har ocks;I ett egenviirde som en väg till social gemenskap. Att stä 

utan arbete far mycket kiinnbara konsekvenser. 

Målet om full sysselsättning har en central roll i den ckonorniska politiken, 

och de {1tgärder som vidtas inom finans-. penning- och valutapolitiken syftar 

också till att friimja utvecklingen pii arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadspolitiken fungerar som ett komplement till de ekono

misk-politiska fttgiirderna. Om de generella medlen inte förm<'1r skapa en 

tillräckligt stor efterfrågan kan arbetsmarknadspolitiken lösa vissa temporii

ra problem och hjiilpa till att utjiimna effekterna av en konjunkturnedgång. 

Arbetsmarknadspolitiken kan emellertid inte ensam svara för att full 

sysselsiittning upprätthMls. Det kriivs också en aktiv och framgängsrik 

niirings- och industripolitik. bostadspolitik. utbildningspolitik osv. 

Utskottet konstaterar att den socialdemokratiska regeringen alltsedan sitt 

tilltriicle drivit en brett upplagd politik som syftar till att vända den tidigare 

negativa sysselstittningsutvecklingen. Som en följd av denna politik har Higct 

på arbetsmarknaden successivt förbiittrats. och under de senaste åren har 

näringslivets efterfrägan av arbetskraft ökat och arbetslösheten minskat. 

Obalansproblcmen som uppstod under elen senare delen av 1970-talet och de 22 



första ären av llJXO-talet var emellertid si·1 djupg<iende att genL'rella medel AU 1985/86:11 
inte varit tillriickliga för att viirna t)m sysselsiittningen. Det har varit 

nöddndigt att trots de förb~ittringar som intriitt pt1 arbetsmarknaden g~· de 

arbetsmarknadspolitiska iitgiirderna en med hiinsyn till konjunkturliiget 

relati\·t stor omfattning. 1-färigennm tar samhiillet sitt soeiala ans\'ar for dem 

som trnts Jcn förbiittrade utvecklingen har problem p<'i arbetsmarknaden. 

Niir det giillcr de förutsiittningar för syssclsiittningcn som den ekunomiska 

politik skulle ge som oppositionspartierna fiirordar vill utskottet hiinvisa till 

vad finansutskottet anför i sitt betiinkande om den ekonomiska politiken 

(FiU llJX5/86: JU). 

Finansutskottet delar i och för sig den uppfattning som moderata 

samlingspartiet för fram om att inflatinnen m[iste pressas ned till en niv[1 som 

högst motsvarar vad som gidlcr i v{1ra viktigaste konkurrentliinder. I den 

~1bcropade motiont:n bortses t'mellertid enligt finansutskottet helt fri1n de 

konflikter som uppst[tr vid en ensidig primitcring av inflatitlllsrnäkt: bl. a. 

hiinvisas till de resultat som uppn[itts i vissa Under i Yiisteuropa. Det iir 

riktigt. menar finansutskottet. att man i dessa liindcr genom en kraftig 

siinkning av inflationen lyckats stabilisera tillviixtcn pä en godtagbar niv{1 

sedan {ir 198-L Men detta har ktt till en myekct negativ utveckling p{1 

arbetsmarknaden. Det poiingtcras att det inte iir tillriickligt att vidta <'ttgiirder 

för att öka tillviixten vilket först p[1 längre sikt kan antas fo positirn effekter 

p{1 sysselsiittningen. Den ekonomiska politiken milste iiven p!i kort sikt 

utformas s~1 att den mutverkar försvagning av sysselsiittningen. Att uppriitt

hålla en hög sysselsiittning iir det viktigaste fiirdelningspolitiska m[tlet. 

Detta innebiir enligt finansutskottets uppfattning att stora krav ställs p[1 

bl. a. arbetsmarknadspolitiken. Den kan inte enbart ses som ett allmiint 

tillviixtbefriimjande medel utan m;1stc iiven vara selektivt inriktad och ge 

omedelbara resultat för exempelvis sfalana grupper som arbetslösa ungdo

mar och långtidsarbetslösa. Enligt finansutskottets mt:ning uppfylkr inte den 

ekonomiska politik som moderata samlingspartiet förcsliir dessa villkor. Den 

laga ambitionsnivä som detta parti siigs åliigga 1rn11et full sysselsiittning 

iiterspeglas iiven i synen p[i avtalsförhandlingarna. I fri1ga om dessa framhälls 

i elen berörda motionen att de avtalsslutande parterna skall ha ansvaret för 

sysselsättningen. Innebörden av detta är att statsmaktt:rna in\e i efterhand 

skall korrigera negativa dfektcr av för hiiga avtal. Finansutskottet godtar 

inte ett sådant synsiitt. Att n;i full sysselsättning iir ett övergripande mäL 
vilket innebiir att samhiillet inte kan avsiiga sig ansvaret för sysselsiittningen. 

Finansutskottt:t framhäller vidare att iivt:n om det föreligger betydande 

nivåskillnader mellan moderata samlingspartiets och folkpartiets förslag till 

besparingar är den kritik som riktas mot det förra partiets ekonomiska pt>litik 

också giltig för det senares. Tillväxten skall friimjas. men de sysselsiittnings

problcm som m{1ste uppst<'t vid en kraftig nedpressning av inflationen berörs 

över huvud taget inte i motionen. 

I fråga om den av vpk förordade ekonomiska politiken uttrycker finansut

skottet sympatier när det gäller effekter pä sysselsättnings- och fördelnings

politiken. Dock framhålls att den föreslagna politiken kommer att leda till 

ökade obalanser som försvårar möjligheterna att nå en varaktigt hög 

sysselsättning förenad med hög tillväxt i ekonomin. 23 



finansutskottet redovisar vidare i sitt bctinkandc bcriikningar som tyder AU 1985/86: 11 
på att inflationen skulle kunna bli n<lgot Higre och sysselsiittningen ni1got 

högre under kommande {1r iin regeringen bcriiknat i finansplanen. 

:Vlot bakgrund av vad som ovan anförts drar arbctsmarknadsutskottct 

slutsatsen att den ekonomiska politik som regeringen förordar i nuliigct ger 

de biista förutsiittningarna för utvecklingen pii arbetsmarknaden. l-liir kan 

ocks{1 hiinvisas till de reviderade beriikningar som finansutskottet Himnat och 

som förutser en något bättre sysselsättningsutveckling än som antogs i årets 

finansplan. Oct finns cmellertiJ fortfarande kvarstiicnde obalanser i den 

svenska ekonomin som medför att behovet av arbetsmarknaJspolitiska 

it tgiirdcr allt jiim t iir fö1fo·tl landcvis stort. lJ tskottct ~\ terkommcr i det fiil jancle 

till bedömningar av hchovl.'t a-,; s[1dana insatser. Det anförda innebiir att 

aktuella delar av de i sammanhanget rdL'rcradc motionerna A225, A246. 

A255 och A259 avstyrks av utskottL't. 

Arbctstidsl'örkortning som syssdsättningspolitiskt instrument 

Lars Werner m. fl. ( vpk) hiivdar i motion 1985/86: A246 att en förkortning av 

den allmänna arbetsdagen iir ett oundgiingligt komplement i en ptilitik. som 

siktar till att l~mgsiktigt avskaffa arbetslöshet och undcrsyssclsiittning. Oct 

betecknas som angeläget att en nyorientering av industrin och en utbyggnaJ 

av viktiga delar av den offentliga sektorn sker i komhination med en 

övcrgtmg till sex timmars arbetsdag. bl. a. för att nya verksamheter och nya 

arbeten skall kunna organiseras p<i basis av den kortare arbetsdagen. 

En motsatt uppfattning förs fram i motion l 985/86:A255 av Karin Siider 

m. fl. ( c). Enligt den motionen miistc arhctslösheten pressas ned genom 

limgsiktiga offensiva niirings- och regionalpolitiska insatser med mitls~ittning

en att skapa nya jobb. inte genom delning av hcfintliga jobb. En si1dan politik 

kan bara uppfattas som ett misslyckande för samhiillet i dess ambitioner att 

ge meningsfullt arbete i1t alla. rri1gan om arbetstidens liingd möste enligt 

nwtioniircrnas uppfattning diskuteras som en livskvalitctsfdga och inte 

friimst som en arbctsmarknadsfr:·iga. 

Även i motion 1985/86:A 748 av Alf Wennerfors 111. fl. (111) avvisas tanken 

på att anviinda arbetstidsförkortning som ett medel att minska arbctsllishc

ten. Den förestiillningen grundar sig L'nligt motioniirerna på en felaktig 

förestiillning om vilka faktorer som leder till högre sysselsiittning. Utskottet 

återkommer till motion A 748 i ett annat sammanhang. 

Utskottet vill här erinra om att det råder delade meningar om arbetstids

förkortningars effekter pä sysselsättningen. Delegationen för arbetstidsfrå

gor (DELFA) skall enligt sina direktiv bedriva ett brett upplagt arbete som 

stimulerar till debatt i arbetstidsfrågor. DELFA behandlar också frågor om 

arbetstidens betydelse för sysselsättningen och har redovisat en rad rapporter 

i ämnet. Av en rapport om internationella erfarenheter framgår att de 

arbetstidsförkortningar som genomförts av sysselsättningspolitiska skäl fått 

långt mindre effekter på sysselsättningen än som avsågs vid beslutet om 

förändringen. Hösten 1985 publicerades dessutom en studie av sysselsätt

nings- och produktionseffekter av arbetstidsförkortningarna i Sverige under 

perioden 1963-1982. Av denna studie framgår att arbetstidsförkortningarna 24 



under den angivna tiden har lett till ett ökat antal sysselsatta pil den offentliga AU 1985/86: 11 
sektorn. men att de inom industrin och näringslivet i övrigt inte haft någon 
inverkan på sysselsättningen. Det sägs inte heller finnas något i undersök-

ningsrcsultaten som talar för att sysselsättningen skulle komma att öka i 

framtiden genom ytterligare arbetstidsförkortningar. 
Utskottet återkommer i annat sammanhang till arbetstidsfragorna. Mo

tion A246 avstyrks i denna del av utskottet. Yrkandet i motion A255 Iigger i 

linje med vad utskottet tidigare uttalat i denna fråga och behöver inte 

föranleda nägon {1tgärd. 

Inriktningen av arbetsmarknadspolitikcn 1986/87 

Det framhiills i propositionen att arbctsmarknadspolitiken under den scnaste 

konjunkturuppg[mgen har lagts om i syfte att understödja expansionen av 

niiringslivet och att friimja tillviixten. Omliiggningen innebär bl. a. att ett mer 

platsinriktat arbetssLitt har tilhimpats vid förmedlingarna. Utbildning har 

satts in för att underlätta rekryteringen. Rekryteringsstöd har anvi"l!Hs. hl. a. 

för att jiimka företagens krav till förm<'tn för de limgtidsarhL'tslö~a. Stödet till 

geografisk rörlighet har förbättrats. Vakanstidana för de lediga platserna 

har ocks[1 kunnat h{t(las nere p;\ en förh[1llandevis lag nivt1 under konjunktur

uppgangen. 

Vidare påpekas i propositionen att bristen på överensstiimmelse mellan 

företagens krav och den enskildes erfarenhet. utbildning och förmåga utgör 

ett. växande problem på arbetsmarknaden. som ställer krav på ökade insatser 

för att såväl stärka de arbetssökandes möjligheter som att jämka företagens 

krav. Arbetsmarknadspolitiken har således också den fördclningspolitiska 

uppgiften att stödja grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden och 
förbättra deras konkurrensförmåga. Det sker genom olika syssclsättnings

skapandc åtgärder, utbildning. praktik och yrkesinriktad rehabilitering. 

Insatser för arbetshandikappade tar i anspråk en stor och under senare år 

växande andel av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. En annan viktig 

del av arbetsmarknadspolitikcn är att piivcrka det könsmässigt bundna 

yrkesvalet. Först om detta breda register av åtgärder är olämpligt eller 

otillräckligt skall kontantstöd tillgripas. 

Moderata samlingspartiet anför i motion I 985/86:A225 att arbetsrnark

nadspolitiken skall i första hand vara ett hjälpmedel för enskilda individer. 

Dessa skall i varje situation ges bästa möjliga alternativ för att snabbt komma 

tillbaka i riktiga jobb. Utbildning beskrivs som det viktigaste instrumentet 

för att stärka den arbctslöses ställning på arbetsmarknaden. Vid sidan av en 

väl fungerande information om situationen på arbetsmarknaden och en 

effektiv privat och offentlig arbetsförmedling mäste olika typer av utbildning 

alltid sättas före beredskapsarbeten, ungdomslag etc. 

I motion 1985/86:A255 framhåller Karin Söder m. fl. (c) att kortsiktiga 

arbetsmarknadspolitiska insatser inte förmår lösa de grundläggande orsaker

na till arbetslösheten samt att regeringens påstådda ambition att driva en 

"arbetslinje" inte har någon motsvarighet i verkligheten. 

Vpk är kritiskt mot arbetsmarknadspolitikcns nuvarande utformning och 25 



flirL'sl[ir i motion I 9X5/X6:A2-16 att den l>mformas enligt fi\ljamk riktlinjer. AU 1985/86: 11 
En särskild ''syssdsiittningsbudgcf" uppriittas vid sidan a\' det traditionella 

budgetarbetet. Den bör innefatta s{1viil den statliga som den kommunala 

sidan. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör organiseras och budgeteras pä 

ller<'1rsbasis för att miijliggiira biittrc framfiirh:lllning och siikrarc anstiill-

ningsformer. Kommunerna bör erhålla ramanslag. som de friare kan 

disponera. Detta underliittar för dem att kombinera olika illgärdcr efter de 

behov som regionalt föreligger. Arbetsmarknads[1tgiirdcrnas innehåll och 

syfte bör föriindras. De bör enligt motionen bättre utveckla miinniskors 

kunnande och ansluta till deras yrkcsskolning. överallt diir s[1 iir möjligt. De 

arbetandes riittsliga stiillning bör stiirkas och tv{mgsmomenten avvecklas. 

Rätten till understöd vid arbetslöshet skall inte villkoras med ett tv<ing att ta 

vilket arbete som helst. Rättssituationen för arbetande inom arbetsmark-

nadspolitikens ram skall inte generellt vara sämre än i övriga arbetslivet. De 

arbetsmarknadspolitiska t1tgiirdcrna skall vidare kopplas till en planerad 

uthyggnad av industrin l>Ch den offentliga verksamheten samt till gcnomfii-

randct av en arbetstidsförkortning. Inriktningen skall vara att genom arbete 

och studier p<'1 ett organiserat siitt leda över dem som i dag sti1r utanför den 

ordinarie arhetsmarknaden till fasta anstiillningsformer. 

Utskollet kan i vissa delar instämma i vad som anförs i motion A225 (m) 

om inriktningen pä arhetsmarknadspolitikcn under nästa budgetår. Detta 

gäller t. ex. motionens synsiitt att individen skall stå i centrum för verksamhe

ten och den prioritering av utbildning som görs. Samtidigt tar utskottet 

avstånd frtm andra inslag, som t. ex. privatisering av arbetsförmedlingen. 

Med det anförda avstyrker utskottet motion A225 i berörd del. 

Arbetsmarknadspolitiken och dess åtgiirdsarsenal har enligt utskottets 

synsiitt två huvudsyften. Det ena iir att stödja dem som har en svag stiillning 

pi1 arbetsmarknaden och.som drabbas av sysselstittningsprohlem. Det andra 

huvudsyftet iir att foimja en väl fungerande arbetsmarknad och cbrmcd bidra 

till den ekonomiska utn:cklingcn av samhiillct. 13crncndc p~1 konjunkturlä

get måste tyngdpunkten i medelsarscnalcn tid efter annan förskjutas. Den 

iindring av arbetsmarknadspolitikcn som skL'cilk fr. o. 111. iir 191{l och som 

kom till uttryck i i::n ökad ~atsning p~1 arbetsförmedlingen och en delvis 

~indrad inriktning p{1 arbetsmarknadsutbildningen, innebar ingen förskjut

ning av arbctsmarknadspolitikcns sociala mål. utan endast all dessa mitl pil 

grund av konjunkturläget nu kan fullgöras med delvis andra medel iin 

tidigare. Att ge företagen en förbättrad service inom t. ex. arbetsförmedling

en innebär inte att de arbetslösas intresse eftersätts som antyds i motion A2-16 

(vpk). En effektivare arbetsförmedling underlättar företagens rekrytering av 

arbetskraft men medför ocks:i all arbetslösa snabbare för arbete. Det är 

därför angcliigct att arbetsförmedlingen i nuvarande konjunktu1fage fortsiit

ter att spela en framträdande roll i arbetsmarknadspolitiken och att A\1S 

s. k. serviceprogram som beslutades iir 19~-I och som syftar bl. a. till att 

frigöra resurser för det direkta förmedlingsarhetcc fullföljs. En ändrad 

inriktning av arbetsmarknadspolitiken enligt de riktlinjer som förs fram i 

motion A2-16 har därför inte utskottets stöd. Motionen avstyrks i denna del. 

Utskottet vill i fdga om avviigningcn mellan de olika medelstyperna inom 

arbetsmarknadspolitikcn framhföla viklL'n av att den s. k. arbetslinjen 26 



fullföljs. ~<'1gon anledning att rikta kritik mot regeringen pC1 denna punkt - AU 1985/86:11 
vilket sker i motion A255 (c)- finns inte enligt utskottets mening. Aven om 

arbetslöshetsersiittningen tar en ökande del av kostnaderna för arbetsmark-

nadspolitiken iir dess andel vid en internationell jiimfördse fortfarande li!L'n i 

Svc:rigc och bör s~1 förbli. Utskottets synsätt innebiir att motion A255 

avstyrks. 

När det gäller de arbetsmarknad.1politiska insatserna.~ omfallning under 
nästa budgetår föreslås i centerpartiets motion I 985i86:A255 att regeringen 

skall föerkomma med förslag senast i samband med ~irets kompletteringspro

position där kostnaderna för A~1S vc:rksambet reduceras med i storleksord

ningen 1 miljard kronor med hiinsyn till de insatser som föres1<'1s i motionen. 

Moderat<.1 samlingspartiet foresltir i motinn 1985/86:A266 i anslutning till 

regeringens förslag om medelsanvisning för de olika [1tgiirderna besparingar 

med ca .I ,3 miljarder kronnr. Utskottet tar upp dessa besparingsflirslag i 

anslutning till behandlingen av de olika anslagen. 

Folkpartiet ansa i motion l 985/86: A259 att de konkreta <ttgiirder som 

regeringen föresli1r förefaller vara grundade pf1 en annan. och mera positi\'. 

bild av syssclsiittningsliiget iin den som ges i finansplanen. Trnts prognoser 

om ökad arbetslöshet föresl[1r regeringen inte n<\gon förstärkning av 

arbetsmarknadspolitiken. 

Utskottet noterar med förviining att centc:rpartiet för niista budget<ir vill 

göra avseviirda besparingar i fri\ga om de arbetsmarknadspolitiska ätgiirder

na samtidigt som man beskyller regeringen för att ge en alltför ljus bild av 

sysselsiittningsliigct. Den slutsats .~om borde dra.~ av ett sådant synsiitt vore 

enligt utskottets mening att iitgärdsarsenalen borde förstiirkas snarare än 

försvagas. Centerpartiet hiinvisar i stället till insatser som man vill göra inom 

t. ex., skattepolitik. niiringspolitik och regionalpolitik. Problemet iir att 

sfalana insatser, som utskottet \'ill beteckna som liingsiktiga. inte kan bli 

något alternativ till de arbetsmarknadspolitiska iitgiirderna under den 

tidsperiod som här avhandlas, dvs. budgettiret 1986/87. Dessa långsiktiga 

iitgärder skulle ju om förslagen genomförs börja verka först fr. o. m. det 

budgetiiret. Utskottet betvivlar starkt att eventuella effekter skulle upptriida 

så snabbt att åtgiirderna på det arbetsmarknadspolitiska omr{1det kan dras 

ned samtidigt. En minskning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna av 

den föreslagna omfattningen skulle diirför leda till ökad arbetslöshet. Ett 

fullföljande av en sådan politik skulle följaktligen medföra i.ikade kostnader 

för arbetslöshetsersättningar och därmed innebära ett avsteg från den 

arbetslin je som centerpartiet ansluter sig till i en annan del av samma motion. 

Utskottet konstaterar att cen,terpartiet inte följer upp sitt allr:!1iinna bc:spa

ringskrav på arbetsmarknadspolitiken med yrkanden i fri1ga om de enskilda 

anslagen. Förslaget i motion A255 innebiir därför i praktiken ingen reell 

besparing. 

Folkpartiet kritiserar i motion A259 att regeringen inte föreslår nftgon 

förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna trots prognoser i 

bl. a. finansplanen om en ökad arbetslöshet. Utskottet vill här pi1peka att inte 

heller folkpartiet föreslår nagon förstärkning av dessa resurser. 

Utskottet delar regeringens allmänna bedömning i fr~1ga om behovet av 

arbetsmarknadspolitiska {\(gärder under ni_ista budgetiir. nll'n noterar samti- 27 



digt den - i förhi1llande till regeringens tidigare beriikningar - ni1got mer AU 1985/86: l1 

positiva utveckling av sysselsiittningen som finansutskottet förutser för det 

kommande ;\ret. Osiikerhden i bedömningarna av den ekonomiska utved-

lingen iir emelkrtid i nuvarande Hige lJ\'anligt stor vilket ocksii giiller synen pi1 

behovet av <1rbetsmarknadspolitiska insatser under niista budgeti1r. Utskot-

tet konstaterar att regeringen avser att ;lterkomma i samband med komplet

tcringspropositionen med en reviderad bedömning. Utskottet vill stryka 

under att. som siigs i propositionen. huvudstrategin i det kommande arbetet 

mi1ste vara fortsatta offensiva satsningar för att stiirka de enskilda individer-

na p~1 arbetsmarknaden. 

Utskottet ~1terkommer i det följande till fri1gor om vulymen pi1 de olika 

{1tgiirderna. Förslaget i motion A255 om att regeringen skall t1terkomma i 

kompletteringspropositionen med förslag om neddragning av de arbetsmark

nadspolitiska insatserna med I miljard kronor avstyrks med det anförda av 

utskottet. Motion A259 behöver inte föranleda nt1gon riksdagens ;1tgiird. 

I tvii motioner begiirs forskning 0111 arhctslöshetens konsl'k n'llSl'I". Birthc 

Sörestedt 111. Il. (s) framh[tller i motion 19H5/N6:A203 att risken iir stor för 

dem som inte erhitller ett arbete eller en utbildning att de stiills utanför 

samhiillsgemenskapen. vilket i sin tur kan medföra materiell nöd. missbruk 

och kriminalitet. Om stora grupper stiills utanför uppst[ir ett motsatsförh;il

lande till andra. och sociala konflikter kan liitt blossa upp. För att samhiillet 

skall kunna möta de problem som arbetslöshet orsakar kriivs enligt motiunii

rerna att det sker en intensifierad kartliiggning och forskning t>lll de sociala 

konsekvenserna. 

Nils Berndtson (vpk) kriiver i motion 1985/86:A226 en samlad undersök

ning av de samhällsekonomiska följderna av arbetslösheten. Bakgrunden till 

motionen är en undersökning som visar att samhiillskostnaderna för arbets

lösheten i Motala kommun uppgiir till 134 milj. kr. under ett i1r. 

En brett upplagd forskning om arbetslösheten och dess konsekvenser 

p!1g{ir sedan flera {ir. bl. a. med anknytning till delegationen för arbetsmark

nadspolitisk forskning ( EFA) och vid Arbetslivscentrum. Ef-A ii·imnadc en 

kunskapsöversikt i sitt betänkande (SOU 1984:31) Arbetsmarknadspolitik 

under omprövning. och fortsatt forskning inom detta iimnesomri"1de bedrivs 

med anknytning till EFA:s nya forskningsprogram (EF A :s rappmt nr 14 ). 

Arbetslivseentrum anordnade hösten 1984 en omfattande seminaricvcrk

samhet kring arbetslöshetens konsekvenser. En redovisning kommer att 

liimnas senare i dr. Forskningsaktiviteterna kring de fri"1gt>r som aktualiseras 

i de bhda motionerna fortsätter. och en rad forskare iir engagerade. '.\!agot 

initiativ fri"111 riksdagens sida för att ytterligare stimulera denna fors~ning iir 

enligt utskottets bedömning inte nu nödviindigt. Motionerna A203 och A226 

avstyrks därför av utskottet. 

Den offentliga sektorns betydelse för hinnornas sysse/sä1111ings111iijlighe
tcr tas upp i motion 1985/86:A246 av Lars Werner m. fl. (vpk). I motionen 

erinras om att det skett stora föriindringar i kvinnornas livsmönster under de 

senaste 20 åren. Kvinnornas deltagande i arbetslivet har ökat kraftigt. och 

merparten av dem finns p!1 om räden i arbetslivet som bygger pii service. viml 

och omsorg. Över hälften av alla kvinnor arbetar inom den offentliga 

sektorn. Motionärerna menar att politiska ätgiirder mot den offentliga 28 



sektorn far direkta <iten·erkningar pi1 kvinnors miijlighcter att förviirvsarbe- AU 1985/86: 11 
ta: dels minskar den traditionella kvinnoarbetsmarknaden. dels försiimras 

den sociala service som ;ir en fiiruts;ittning för de! kvinnliga förvärvsarbetet. 

Mntioniirerna föresl[1r bl. a. en uppviirdering av traditionella kvinnoyrken 

inom den offentliga sektorn. 

Utskottet har samma uppfattning som motioniirerna om den offentliga 

sektorns stora betydelse för kvinnornas syssels;ittningsmöjlighctcr. Denna 

betydelse framgi1r ;in tydligare vid en regional belysning. Att som antyds i 

motionen stimulera fram en tillviixt av den offentliga sektorn oberoende av 

de samhällsekonomiska konsekvenserna kan utskottet d;iremot inte accepte

ra. En stark offentlig sektor som föriindras i takt med den ekonomiska 

utvecklingen ;ir en grundföruts;ittning för en balanserad sysselsiittningsut

veckling. Det ~ir oeksä en föruts;ittning för en tillfredsst;illandl': scrviceför

sörjning och diirmed för kvinnornas deltagande i arbetslivet. Samtidigt m<hte 

kraven p[1 effektivitet och flexibilitet inom den offentliga sektorn vara stora 

och fiiriindringar kan förutses som giir det angeHiget att kvinnornas 

arbetsmarknad vidgas. Åtglirder vidtas ocks{1 fortlöpande inom bl. a. arbets

marknads- och utbildningspolitiken som avses leda till att fler kvinnnr söker 

sig till andra yrken ;in de traditionellt kvinnodominerade. \fot bakgrund av 

vad hiir sagts finner utskottet att n:1got uttalande med anledning av motion 

A246 i denna del inte bör sk<:?. :vtotiont?n avstyrks allts:I. 

Åtgärder för ungdomar 

Inledning 

I förra årets arbetsmarknadsbetänkande (AU 1985/86: 11 s. 34-36) gavs en 

<iterblick på hur ungdomens arbctsmarknadssituation utvecklats under 

1970-talet och den första hälften av 1980-talet. Översiktligt behandlades även 

de åtgärder som vidtogs under de åren till stiid för ungdomarna. 

Med hänvisning iill den redovisningen skall här endast erinras om att 

situationen på arbetsmarknaden successivt försämrades för ungdomarna 

under den femtonärsperiod det här gäller. Sin högsta nivå nådde ungdomsar

betslösheten aren 1982 och 1983 (7, 6 resp. 8,0 % , vilket kan jämföras med 

2,9 % år 1970). Under år 1984 sjönk den till 6 ':i:. En viss förbättring fortsatte 

under år 1985. Den genomsnittliga arbetslösheten bland ungdomar 16-24 iir 

gick visserligen ned endast obetydligt. till 5.8 %, men antalet ungdomar i 

åtgärder (AMU, beredskapsarbeten och ungdom slag) minskade från 63 000 

år 1984 till 50 000 (årsgenomsnitt). Antalet sysselsatta ungdomar ökade 

något. För de äldre ungdomarna, dvs. de i åldern 20-24 år, förblev 

arbetslösheten oförändrat hög. Arbetslöshetstalet för denna åldersgrupp har 

legat runt 30 000 (drygt 6 l/c) sedan år 1982 och förändras endast obetydligt. 

Riktlinjer 

Regeringen redovisar i budgetpropositionen att det pågår olika utvärdering

ar av verksamheten med ungdomslag och av den försöksverksarnhet som 29 



pågår i Örebro för ungdomar i åldan 20-24 år. Beträffande ungdomar i AU 1985/86: 11 

denna ålda skall AMS dessutom lämna en redovisning för bakgrundsdata 
och insatser. Avrapportering skall göras i dagarna och den bedöms av 
regeringen tillsammans med den översyn som gjorts av den gymnasiala 
yrkesutbildningen ge underlag för fortsatta förbiittringar av insatser för 

ungdomar. En viss utvidgning av kretsen ungdomar som skall omfattas av 
verksamheten med ungdomslag föreslt1s i budgetpropositionen. Detta redo-
visas i ett följande avsnitt. 1 de nedan behandlade motionerna föreslås 
betydande förändringar av insatserna för ungdomar. 

Moderata samlingspartiet tar i ett särskilt avsnitt i motion I 985/86:A225 

upp förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom och föreslår att vad 
som diirvid anförs skall ges regeringen till känna. Som orsaker till ungdomar
nas problem på arbetsmarknaden pekar motionärerna på de mänga hinder 

som skapats genom löneavtal och nya lagar under 1970- och 1980-talen. Som 

en annan viktig orsak anges brister i den praktiska yrkesutbildningen. I dessa 
delar efterlyser motionärerna realistiska ingångslöner för ungdom. möjlighet 
till provanstiillning under tolv månader och en utbyggd lärlingsutbildning. 

De arbetsmarknadspolitiska särliisningarna för ungdomar beklagas av 
motionärerna. som hävdar att sådana lösningar leder till inlåsningseffekter 
genom att stora grupper ungdomar avskärmas frän den reguljära arbets
marknaden med dess möjligheter till möten med tänkbara arbetsgivare. 

Åtgärderna sägs dessutom leda till att andra ungdomar drabbas av arbetslös
het genom att deras arbetsmöjligheter tas över av konstlade ungdomsjobb. 

Utskottet avser inte att gå in pil. en närmare diskussion av de olika faktorer 
som moderata samlingspartiet anser vara väsentliga för ungdomars syssel
sättning eller brist på sysselsättning. Till en del återkommer utskottet till 
dessa faktorer antingen i den följande framställningen eller i senare 
betänkanden. Allmänt kan konstateras att skilda uppfattningar rader om de 
faktorer motioniirerna velat framhålla och om de värderingar de redovisat. 
För sin del kan utskottet inte dela motioniirernas synsätt. och i enlighet 
härmed anser utskottet att riksdagen inte bör ställa sig bakom vad som anförs 

i motion A225 om förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom. 
Motionen avstyrks salunda i den delen. 

I samma motion. 1985/86:A225, föreslår moderata samlingspartiet att 
ungdoms/agen avskaffas fran den l januari 1987 med hiinsyn till de enligt 

motionärerna negativa erfarenheterna. Den lagstiftning verksamheten 

grundas på föreslås bli upphävd. Den avses bli ersatt med en ny form av 

insatser. av 'motionärerna benämnd arbetspraktik för ungdom, och den 

bygger på erfarenheterna från det kommunala uppföljningsansvaret för 
16-17-åringar. Regeringen föreslas fä i uppdrag att utforma förslag till den 

nya arbetspraktiken enligt motionens riktlinjer. I första hand skall ungdo

marna erbjudas utbildning. bl. a. lärlingsutbildning. eller intensifierad hjälp 
till anställningar av arbetsförmedlingen. Om placering i utbildning eller 

anställning inte lyckas skall den unge efter normalt tre månaders arbetslöshet 

placeras på arbetspraktikplats under en tid av upp till sex månader. För de 

ungdomar som efter en första period av arbetspraktik inte lyckas få arbete 
skall individuella planer innehållande intensifierad arbetsförmedling, kom

pletterande utbildning och möjligheter till ytterligare arbetspraktikperiodcr 30 



upprättas. I normala fall bör ungdomarna först efter en ny aktiv sök period : AU 1985/86: 11 
efter arbete kunna fa en ny arbetspraktikplats: Statsbidrag förutsiitts utgä. I 

första hand skall placering ske i det privata niiringslivet. Ersättningen till 

18-19-[tringarna skall vara högre än för 16-17-åringarna. Avtal mellan 

arbetsmarknadens parter bör kunna trMfas om ungefär samma villkor som 

gäller för ungdomsplatserna. 

Även centcrpartid begiir i motion 1985/86:A255 en omprörning av 

insatserna mot ungdomsarbl'tslöshcten. Med beaktande av det splittrade 

ansvaret för insatserna förcsli1s att kommunerna för huvudansvaret för att 

bereda ungdomar i äldern 16-19 ~ir utbildning eller arbete. Det nuvarande 

systemet med ungdomslag och ungdomsplatscr slopas. De ekonomiska 

resurser som ställs till förfogande för dessa ätgiirder bör i nödvändig 

omfattning ställas till kommunernas förfogande. Insatserna skall avse 

utbildning eller yrkespraktik med placering i jobb pä hela arbetsmarknaden. 

Yrkespraktikersättningen till ungdomarna bör fastställas av staten. Rege

ringen föreslås fä i uppdrag att framlägga förslag till dessa föriindringar av 

insatserna för ungdomar i äldern 16-19 är. 

Ungdomslagen kom till mot bakgrund av en alarmerande (ikning av 

arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-19 år. Enighet rådde om att det 

var förkastligt att ungdomar vid debuten i vuxenlivet skulle tvingas gå 

sysslolösa och uppbära kontant stöd från det allmänna utan krav på 

motprestation. Med ungdomslagen avsågs att skapa ett skyddsnät för 

ungdomar som trots egna och andras ansträngningar inte kunde finna något 

arbete och som inte heller var aktuella för fortsatt utbildning. Utskottet anser 

att verksamheten med ungdomslag pii det hela taget väl har lyckats uppfylla 

målsättningen att ersätta sysslolöshet med meningsfull sysselsiittning. När nu 

verksamheten har pågått i två år finns möjligheter att utveckla den ytterligare 

på grundval av de erfarenheter som har vunnits. Det nya utvärderingsmateri

al som framkommer bör därvid kunna tjäna till ledning. 

Från de nu angivna utgångspunkterna anser utskottet att det inte är 

aktuellt att lägga ned verksamheten och ersiitta den med helt nya insatser. 

Det bör noteras att i varje fall förslaget från moderata samlingspartiet 

accepterar att ungdomarna gär arbetslösa i perioder mellan utbildning och 

praktik. Därmed bryter motionärerna med det principiellt nya och unika 

med verksamheten med ungdomslag: att ge ungdomarna en i lag tryggad rätt 

till betalt arbete. Utskottet avstyrker därmed motionerna A225 och A255 i 
nu behandlade delar. 

Centerpartiet föreslår vidare i motion 1985/86:A255 åtgärder för ungdo

mar i åldern 20-24 år. Dessa ungdomar bör fä liknande möjligheter som 

16-19-åringarna till utbildning och yrkespraktik. En parlamentariskt sam

mansatt utredning bör tillsättas med uppgift att analysera och finna lösningar 

på svårigheterna för denna ungdomsgrupp att vinna inträde pa arbetsmark

naden. 

Problemen för ungdomar i åldern 20-24 år uppmärksammas vidare i 

motionerna 1985/86:A257 av Åsa Strömbiick-Norrman m. fl. (s) och 1985/ 

86:A270 av Alf Svensson (c). 

I den förstnämnda motionen (s) lämnas en redovisning för situationen på 

arbetsmarknaden för ungdomar i den aktuella åldersgruppen och motionä- 31 



rernas bedömning härav. De yrkar att vad de anfört i denna del skall ges AU 1985/86:11 
regeringen till kiinna. Vidare föresl[ir de att försök av det slag som pågår i 

Örebro med arbete och utbildning ät samma åldersgrupp skall fä prövas i 

andra utsatta regioner. 

Alf Svensson (c) föreslår i sin motion ett praktik- och lärlingssystem för alla 

ungdomar under 25 år. Platser hör inrättas på både den privata och den 

offentliga sektorn. M{lisiittningen skall vara att ordna fast anställning efter 

praktik/lärlingstiden. 

Som utskottet inledningsvis påpekat är arbetslösheten bland ungdomar i 

äldcrn 20-24 år oförändrat hög. Detta motiverar särskilda åtgiirdcr för 

denna ungdomsgrupp. I Örebro p[1går sedan den 1 juli 1984 ett tvåårigt 

försök med varvad utbildning och arhetspraktik. Försöksperiodcn g{Ir nu 

mot sitt slut, och detta pilotprojekt liksom motsvarande försök på andra håll 

bör kunna ge värdefulla erfarenheter till ledning för hur man skall komma till 

rätta med de äldre ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden. Det bör 

vara regeringens sak att bedöma i vilken ordning det material som 

framkommer skall utvärderas och slutsatser i form av åtgärdsinriktade 

förslag skall arbetas fram. Det. är således enligt utskottets mening inte 

påkallat att riksdagen i enlighet med centerpartiets förslag begär att en 

parlamentarisk utredning tillsätts för ändamålet. Yrkandet härom i motion 

A255 avstyrks därmed. Samtidigt avstyrks motion A270 (c) i förevarande 

del. 

AMS har, som redan nämnts, regeringens uppdrag att ge bakgrundsdata 

och redovisa insatser för den ungdomsgrupp det här gäller. Ett tillkännagi

vande till regeringen om den besvärliga situationen för ungdomsgruppen 

säsom begärs i motion A257 (s) torde sålunda inte erfordras. Örcbroprojek

tct bör först utvärderas innan man tar ställning till om man skall bedriva en 

fortsatt och bredare upplagd verksamhet av detta slag liksom till de 

förändringar som kan behöva göras med hänsyn till de erfarenheter som har 

vunnits. Utskottet avstyrker därmed även yrkandet i samma motion om 

liknande försök i andra regioner. 

Folkpartiet föreslär i motion 1985/86:A259 en översyn al' det arbetsmark
nadspolitiska åtgärds.systemet för ungdomar. Motionärerna menar att för 

16-17-åringar, 18-19-åringar resp. 20- 24-åringar varierar åtgärderna i 

fråga om utformning av huvudmän, ersiittningsvillkor, statsbidrag och 

subvcntionsgrader och arbetstider. Åtgärderna är dåligt samordnade, och 

det råder snarast en viss konkurrens mellan dem. 

Vidare föreslås i motionen att regeringen skall ta initiativ till överläggning

ar mellan parterna om särskilda ungdomsavtal som förutsätts bli kombinera

de med en temporär nedsättning av arbetsgivaravgifterna med exempelvis 

10 % första året. 7 .5 % andra året. 5,0 % tredje året och 2.5 % fjärde året 

varefter nedsättningen upphör. Syftet är att bringa ned lönekostnaderna för 

ungdomarna och därmed öka deras konkurrenskraft. 

Utskottet har i ett tidigare sammanhang (AU 1984/85:11 s. 51) vidgått att 

samordningen av åtgärderna i form av ungdomsplatser och ungdomslag hör 

till de problem som återstår att lösa. Stora och för ungdomarna svårförståeli

ga skillnader råder i arbetstid och ersättningsnivåer. En samordning av de 

nämnda åtgärderna har redan tidigare aktualiserats av utskottet, och i förra 32 



ärcts budgetproposition (bilaga 12 s. 114) upplystes att fdtgan var under AU 1985/86: 1 l 
beredning i utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen. Vid överviigan-
dena är det naturligt att även de särskilda insatserna för ungdomar som är 
20-24 år kommer med i bilden. Utskottet förutsätter att samordningsproblc-
men uppmärksammas av regeringen vid de förestående utvärderingarna av 

ungdomsinsatserna utan ytterligare initiativ från riksdagens sida och anser att 
motion A259 på denna punkt bör kunna anses besvarad därmed. 

Ungdomars ingångslöner har behandlats av utskottet även föregående år 

(bl. a. AU 1984/85:11 s. 40-41). När förslag har förts fram att begränsa 
lönekostnaderna för ungdomar har utskottets huvudinvlindning varit att det 

är en vedertagen princip att löner och allmlinna anställningsvillkor faststlills 
genom förh.andlingar mellan parterna på arbetsmarknaden utan inblandning 

från statsmakternas sida. Den invändningen kan riktas ockst1 mot det nu 
föreliggande förslaget i motion A259 som innebär att regeringen p{1 

riksdagens uppdrag skall ta initiativ till partsöverläggningar om särskilda 
ungdomsavtal. Med hänsyn härtill och då arbetsmarknadsministern i budget
propositionen (s. 102) säger sig vara "medveten om att parterna på 
arbetsmarknaden har ett uttalat intresse av att medverka till lösningar på 
ungdomens arbetsmarknadsproblem" vill utskottet inte heller i dessa delar 

föreslå någon åtgärd med anledning av motionen. Av detta följer att 
utskottet inte har anledning att gå in på motionens förslag om sänkta 

arbetsgivaravgifter, som alltså avstyrks. 
Vänsterpartiet kommunisterna gör i motion 1985/86:A246 en kritisk 

genomgång av det nuvarande åtgärdssystcmet för ungdomar. Genomgången 
omfattar även egenföretagande bland ungdomar och ungdomskooperativ 
samt de olika former av lärlingsutbildning som föreslagits i skilda samman
hang. Motionärerna anser att det i många av de vidtagna specialåtgärderna 

döljer sig en orättvis behandling av ungdomen, inte minst lönemässigt. De 
säger sig tro på att ungdomskooperativ, rättvisa Hirlingssystem och rejäla 
yrkesutbildningar kan spela en positiv roll. Men i grunden är problemet med 

ungdomsarbetslösheten djupare än så och måste bekämpas med kraftfulla 
insatser för att skapa fasta jobb med lön som går att leva på. De nya 
arbetstillfällena bör kunna tas fram genom en massiv satsning på utbyggande 

av vård, omsorg och utbildning/kultur, finansierad genom skärpt kapitalbe
skattning. Motionärerna yrkar att detta skall ges regeringen till känna. 

Uppbromsningen av den offentliga sektorns expansion med ett minskat 
utbud av nya arbetstillfällen som följd bidrar till ungdomarnas svårigheter på 

arbetsmarknaden. I motsats till motionärerna tror utskottet emellertid inte 
att en ensidig satsning på utbyggnad av den offentliga sektorn på det sätt de 

förespråkar löser ungdomarnas sysselsättningsproblem och avstyrker därför 

att riksdagen gör det i motionen begärda tillkännagivandet till regeringen. 

I en annan motion, l 985/86:A252, begär vänsterpartiet kommunisterna att 

regeringen skall tillsätta en utredning med uppgift att kartlägga den 

ekonomiska situationen för ungdomar. 
Regeringen har inlett ett utredningsarbetc om bakgrunden till det ökande 

antalet socialbidragstagare, den s. k. nyfattigdomen. Arbetet utförs av en 
särskild analysgrupp med statssekreterare Monica Andersson som ordföran

de. Det skall vara slutfört före utgången av år 1986. Därmed får motionens 

3 Riksdugen 1985186. !Ssuml. Nr lJ 
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önskemttl om kartliiggning anses vara tillgodosett. Motionen kan diirför av A lJ 1985/86: 11 
riksdagen liimnas utan ittgärd. 

Tvi\ yrkanden som riir /iirlingrnt/>ilclni11g i lw1111·erksyrkc11 läggs fram i 

motion 1985/86:A261 av Börje Hörnlund m. fl. (c). Enligt det ena yrkandet 

blir Al'V1S fä i uppdrag att presentera förslag med syfte att förbiittra 

förutsiittningarna för praktikarbete och lärlingsutbildning i hantverksyrke

na. Det andra förslaget avser en översyn av olika regler i syfte att göra det 

lättare för ungdomar at! som liirlingar fä erfarenhet av olika hantverksyrken. 

:Motioniirerna niimner i det sammanhanget regler om arbetarskydd, försäk

ringar m. m. 

Motiveringarna till yrkandena finns i motion 1985/86:N300 om hantverk 

och hemsliijd. Utskottet uppfattar diirför att det grundläggande syftet med 

de nu redovisade yrkandena iir att friimja hantverksnäringarna. Det är 

numera en miilrnedveten striivan att frigöra arbetsmarknadsverket från 

uppgifter som inte i egentlig mening iir arhetsmarknadspolitiska. Diirför bör 

AMS inte tilldelas en ny uppgift som i grunden är av niiringspolitisk art. 

Motionen avs!yrks diirmed·i den delen. Utskottet är inte heller berett att med 

motionen som underlag föreslå en regelöversyn av där begärt slag. Eftersom 

motioniirerna hiivdar att bl. a. försäkringar iir ett hinder för ungdomar att 

pröva olika hantverksyrken skall påpekas att de försiikringar det här gäller 

har tillkommit genom avtal mellan arbetsmarknadens parter och därför kan 

p{1verkas till sitt innch[1ll endast i samma ordning. Motionen avstyrks 

följaktligen även i denna del. 

l\cdsättning av arllctsgivara\'giftcr 

Utskottet har i det föregaende n:dovisat ett förslag i folkpartimotionen 

1985/86: A259 om temporärt sänkta arbetsgivaravgifter i avvaktan p{1 relativt 

sänkta ungdomslöner. En nedsättning av arbetsgivaravgifterna utan kopp

ling till lönerna förcsl[1s i tv[1 motioner. J985!86:A230 av Martin Olsson (c) 

·och 1985/86:A270 av Alf Svensson (c). r båda motionerna avses avgifter för 

ungdomar i åldern l 6--24 år. Motion A230 gäller en "viss nedsättning" av 

avgifterna uwn spccificcring. Kompcns<1tion till soci<1lförsäkringssystemet 
förutsätts. I motion A270 föresli\s att ATP-avgiften slopas utan att kompen

sationsfrägan berörs. 

De bi1da motionsförslagen syftar till att göra det_ lättare för ungdomen att få 

anställning. Motionärerna gör ingen kostnadsberäkning, men det kan 

nämnas att i den nyssnlimnda motionen, 1985/86:A259 (fp). beräknas 

intäktsbortfallet för den avgiftsnedsätthing som där föreslås till mellan 1.0 

och 1.5 miljarder kronor. Beräkningen bör kunna godtas som en överslagsvis 

gjord kalkyl och visar att det är fråga om betydande ekonomiska konsekven

ser för socialförsäkringssystemet. Utskottet avstyrker motionerna. 

Cngdomsföretagandc 

Folkpartiet anför i motion 1985/86:A259 att det är självklart att ungdomar 

som försöker starta eget företag möter stora svårigheter. De behöver 

kunskaper om bokföring och marknadsföring och annat som har att göra med 34 



fri företagsamhet. Motionärerna anser det vara en viktig uppgift för AU 1985/86: 11 
arbetsmarknadspolitiken all ge hjälp och stimulans åt ungdomar som vill starta 

eget. 

Utskottet anser liksom motionärerna att man bör stiilla sig positiv till 
ungdomars försök att driva egen verksamhet och därmed komma ur en 
arbetslöshetssituation. Möjligheter har också utvecklats till olika former av 
arbetsmarknadspolitiskt stöd. V ngdomar i åldern 18-19 år kan i stiillct för att 
delta i ungdoms lag få bidrag med 600 kr. i veckan för att driva egen rörelse. 
De ungdomar som har fyllt 20 {ir kan få del av bidraget till arbetslösa som · 

startar egen verksamhet. Inom AMU ges särskilda starta-eget-kurser. Av 
medel frim anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder har barn- och ung

domsdelegationen kunnat stödja ungdomsföretagande. Medelstilldelningen 
för bl. a. det ändamMet föreslås nästa budget{ir bli förstärkt. Motioniirernas 

önskemål om arbetsmarknadspolitiskt stöd till ungdomsföretagande får med 
det nu redovisade anses vara i rimlig mån tillgodosett. Motion A259 i den 

aktuella delen påkallar därför inte någon åtgärd från riksdagens sida. 
Som nyss nämnts föreslås i budgetpropositionen en uppräkning av de 

medel som ställts till barn- och ungdomsdelcgationens förfogande för att 
stöd ja bl. a. ungdomsföretagande. För nästa budgetår beräknas ett belopp 

om 15 milj. kr. Börje llörnlund m. fl. (c) yrkar i motion 1985/86:A275 att 
riksdagen skall uttala att hälften av det anslagna beloppet skall anviindas för 

satsningar på kooperativt ungdomsföretagande och avse stöd till startfasen i 
si1dana företag. 

Olika företagsformer, däribland kooperativa, har fått stöd från barn- och 
ungdomsdelegationen - motionärerna upplyser att 3 milj. kr. beviljades till 

kooperativt ungdomsföretagande under ar 1985. När nu anslagsramen vidgas 
väsentligt utgår utskottet från att det skall bli möjligt att ge ökat stöd till 

denna företag~form. Utskottet är dock inte berett att på det siitt motionärer
na begär prioritera stödet till ungdomskooperativen i förhållande till andra 
projekt för ungdomars sysselsättning som det kan vara anledning att stödja 
utan föreslår att motionen med det anförda lämnas utan åtgärd. 

Kristina Svensson (s) och Ilans Rosengren (s) begär i motion 1985/ 
86:A204 en översyn med syfte att anpassa bidragssystemet för arbetslösa 
ungdomar till den verksamhet som bedrivs inom de ungdomskooperativa 
projekten. 

Motionärerna har inte gatt in på vilka problem de anser föreligga i 
bidragshänseende när arbetslösa ungdomar deltar i ungdomskooperativ 

verksamhet. Utskottet är inte berett att föreslå någon åtgärd med anledning 

av motionen som avstyrks. 

Ändring i lagstiftningen om ungdomslag 

Verksamheten med ungdomslag omfattar som tidigare nämnts ungdomar i 
åldern 18-19 år. Regeringen föreslår i budgetpropositionen (s. 101-102) att 

ungdomar i vissa fall skall kunna anvisas arbete i ungdomslag redan innan de 

har fyllt 18 år. De fall det gäller är ungdomar som är i 17-årsåldern och har 
avslutat en minst tvåårig gymnasieutbildning. Se vidare bilaga 1. 

Utskottet biträder att denna begränsade utl'idgning av kretsen ungdomar 35 



med tillrriidc till ungdoms/agen genomförs. En i sak likartad åtgiird har redan AU 1985/86: 11 
innevarande hudgetär fött vidtas i de s. k. frikommunerna. Det förslag till 

lagiindring som läggs fram i propositionen tillst);rks allts:1 av utskottet. 

Alf Svensson (c) yrkar i motion 1985/86:A270 att riksdagen skall begära 

förslag av regeringen om att uröka 11rhc1s1iden i ungdomslagen till heltid. dvs. 

8 timmar per dag. Vidare anser motionären att arbersplaceringama i ökad 

utsträckning bör ske i niiringslivet och att de iiven bör kunna ske i enskilda 

hushåll. 

Arbete i ungdomslag iir normalt pa halvtid. Det kan i och för sig synas 

önskvärt att förlänga tiden i ungdormlag. Det är emellertid en kostnadskrä

vande reform. Det kan p<tpekas att statens kostnader för ungdomslagen 

budgetaret 1984/85 uppgick till 1.5 miljarder kronor. Olika Mgärder har 

vidtagih för att pt1 annat siitt ge meningsfull sysselsättning. med utbildning, 

jobbsökaraktiviteter etc., dvs. åtgärder som syftar till att slussa ut ungdomar

na på den öppna arhetsmarknaden. Kommunerna har dessutom möjlighet 

att pt1 egen bekostnad förHinga arbetstickn i de enskilda fallen. Utskottet 

avstyrker med det anförda motionen i denna del. 

Fler platser för ungdomslagen i näringslivet är en fråga som <iterkomman

de behandlats i utskottet som därvid haft tillfälle att utförligt-och även i bred 

politisk enighet- redovisa sin syn på fr{1gan. I Hir skall särskilt hiinvisas till de 

uttalanden utskottet gjorde i AU 1983/84:24 s. 23-25 i samband med att det 

fastslogs i lagtexten att placering kan ske hos enskilda arbetsgivare. Utskottet 

sti1r för sin del fast vid dessa uttalanden och anser det inte vara piikallat med 

det i motionen föreslagna tillk:innagivandet till regeringen. Motionen 

avstyrks sälunda även i den delen. 

Medelsam·isning till anslaget Statsbidrag för ungdomslag 

1984/85 Utgift 1 540 556 000 

1985/86 Anslag I 180 000 000 

1986/87 Förslag 1 200 000 000 

Fri!n anslaget bekostas statens utgifter för verksamheten med ungdomslag. 

Regeringen föreslår under punkt B 6. (s. 100-102) att riksdagen skall till 

Statsbidrag för ungdomslag för budgwlret 1986/87 anvisa ett förslagsanslag 

av I 200 000 OOU kr. 

~ed hänvisning till moderata samlingspartiets förslag i motion 1985/ 

86:A225 att avskaffa ungdomslagen och ersiitta dem med arbetspraktikplat

ser yrkar Alf Wennerfors m. fl. (m) i motion 1985/86:A266 att regeringens 

anslagsframställning skall avsl{1s. I stället hör anvisas ett nytt förslagsanslag 

benämnt Statsbidrag för arbetspraktik för ungdomar om 720 milj. kr. 

Moderata samlingspartiets förslag att crsiitta ungdomslagen med nya 

former för utbildning. praktik och arbete har avstyrkts i det föregående. I 

konsekvens härmed avstyrks följdförslagen beträffande finansieringen i 

motion A266. Regeringens förslag till medelsanvisning tillstyrks. 

I motion 1985/86:A263 föreslar Lena Öhrsvik (s) ett 1·idgat swdiestöd vid 

folkhögskolekurser. Meningen är att vid folkhögskolorna i Kalmar län inrätta 

sihskilda ungdomslinjer för arbetslös ungdom i åldern 16--24 ar med 36 



hristfällig grunduthildning. Studiestödet avses utgöra 120 kr. per dag, dvs. AU 1985/86: 11 
motsvara ersiittningcn i ungdomslag och p1'\ ungdomsplatserna för 16--17-

tiringar. Studiestödskostnaden beräknas första året till l milj. kr. och föreslås 

bli finansierad till hälften genom omföring av medel frän förevaramk anslag 

och i övrigt fn'in anslag på utbildningsdepartementcts huvudtitel. 

Förslaget i motionen innehiir att det i en avgränsad del av landet införs en 

ny och relativt förmånlig form av studiestöd. Ett sådant regionalt studiestöd 

framstår som tveksamt fran principiella synpunkter. och utskottet avstyrker 

att det inrättas. Med detta stiillningstagande saknas anledning för utskottet 

att gå in pt1 finansicringsdelen. Motionen avstyrks diirför i sin helhet. 

Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

23 210 000 1 

6 762 000 

7 323 000 

1 Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr. o. m. hudgetilrct 19~5/86 
beräknas under anslaget B I. 

I enlighet med regeringens förslag under punkt B 7. (s. 102--103) hör anslag 

för nästa budgetår anvisas med 7 323 000 kr. 

Arbetsmarknadsverkcts förvaltningskostnader 

1985/86 

1986/87 
Anslag 

Förslag 

l 411 472 000 1 

1 537 253 000 

1 Härtill kommer 2 milj. kr. pft Tillliggsbudget I (AU 1985/86:7). 

Från anslaget -- som är nytt fr. o. m. innevarande budgetår -- bekostas löner 

m. m. för verksamheten vid arbetsförmedlingen. länsarbetsnämnderna och 

AMS. Beträffande den tidigare finansieringen hänvisas till förra årets 

budgetproposition (bilq.ga 12 s. 53 f. och AU 1984/85:11 s. 56-58). 

Regeringen föreslår under punkt B 1. (s. 64- 70) att riksdagen skall 

1. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetärct 1986/87 

besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmarknads

verket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1985/86. 

2. till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1986/ 

87 anvisa ett förslagsanslag av I 537 253 000 kr. 

Dessutom föreslås i ett· annat avsnitt (s. 58-64) att riksdagen skall 

godkänna vad som föreslagits i propositionen om avvecklingen av AMS 

egenregi verksamhet. 

Egenregi verksamheten 

AMS-kommittcn (A 1981:02) avslutade förra året sitt arbete med betänkan

det Arbetsmarknadsverkcts ansvarsområde (SOU 1985:7). Betänkandet är 

remissbehandlat, och en särskild proposition på grundval av betänkandet är 

aviserad. Ett av kommitteförslagen tas upp till behandling redan i budgetpro-
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positionen. en avveckling av AMS cgcnregiverksamhet. AU 1985/86: 11 
Vid AMS tillkomst år 1948 förutsattes att den nya styrelsen skulle ha 

resurser för en byggande verksamhet, dvs. för att driva beredskapsarbeten i 
egen regi. Syftet var att man snabbt skulle kunna dra i gång beredskapsarbe

ten för att motverka arbetslöshet av konjunktur- eller säsongmässig natur. I 
slutet av 1950-talet började försöksvis personer med svara socialmedicinska 

arbetshandikapp (framför allt alkoholmissbrukare) att sysselsättas i dessa 
arbeten. Arbetstagarna kom att kallas specialanvisad arbetskraft (SA) och 

arbetena att benämnas SA-arbeten. Det är sådana arbeten som numera utgör 
merparten av egenregiarbctena. I viss utsträckning anordnas också vanliga 

beredskapsarbeten. i första hand för iildre. lokalt bunden arbetskraft. 
Egenrcgiarbetena hade sin största omfattning i början av 1970-talet. 

Diirefter har de successivt minskat i volym. Budgetåret 1983/84 sysselsattes i 
medeltal 890 SA-anvisade och 475 äldre lokalt bundna. I augusti 1985 var 

enligt propositionen sammantaget 900 personer anvisade till egenregiarbetc
na. Dessutom deltog 340 (icke arbetslösa) yrkesarbetare i arbetena. 

Driften av egenregiarbetena omhändertas under AMS av sju regionkon
tor, förlagda i Luleå, Umeå, Härnösand, Solna. Örebro. Göteborg och 

Växjö. Antalet anställda pa dessa kontor samt pa AMS kansli och pä -

arbetsplatserna uppgar till ca 490 personer. 
För en del av de anvisade arbetstagarna driver AMS boendeförläggningar, 

den s. k. förläggningsverksamheten. Antalet förläggningar var i slutet av 
1970-talet ca 35 med ungefär I 000 platser. Verksamheten omfattar nu 13 
förläggningar med ca 250 boende. Hälften av dem är belägna i Västsverige. 
Förläggningarna har ca 100 anställda. 

AMS personal för cgenregiverksamheten uppgår alltså till (490 + 100) ca 
600 personer. 

Det ingick i AMS-kommittens uppdrag att pröva om det inom arbetsmark
nadsvcrkct finns arbetsuppgifter som kan slopas eller föras över till annan 
huvudman. Kommitten föreslår att AMS inte skall utföra beredskapsarbeten 

i egen regi med hänvisning till att verksamheten inte längre kan sägas passa in 
i den inriktning som arbetsmarknadsverket och arbctsmarknadspolitiken 
numera har. Det framhålls vidare att de anvisade bör kunna få sysselsättning i 
andra former. Även AMS huvudmannaskap för förläggningsverksamheten 
bör avvecklas. 

Arbetsmarknadsministern ansluter sig till kommittens förslag. När det 

gäller tidpunkten för avvecklingen har AMS föreslagit i sitt remissyttrande 

att produktionen inom egenregin successivt trappas ned under år 1986 för att 

upphöra vid årets utgång. Arbetsmarknadsministern ansluter sig också till 
detta förslag. 

Avvecklingsförslaget har mött invändningar i sex motioner. Centerpartiet 

förordar i motion 1985/86: A255 att man i länsarbetsnämndernas regi behåller 

viss verksamhet, varvid särskilt avses den som bedrivs i anslutning till de 

särskilda förläggningarna i gleshygdskommuner. Härför åberopas regional

politiska sk~il men också att verksamheten i glesbygd visat sig lyckosam ur 

rehabiliteringssynpunkt för de socialmedicinskt handikappade. Motionärer
na anser att för den kvarvarande verksamheten behövs inte längre AMS 

produktionsenhet eller regionkontoren, som alltså kan avvecklas. Per-Ola 38 



Eriksson m. tl. (c) uttalar i motion l 985/86:A2.1 I med likartade motiveringar AU 198.5/86: 11 
att avvecklingen av egenregiarhctena bör utstr;ickas under betydligt I:ingre 
tid än regeringen har föreslagit och yrkar att regeringen skall ges detta till 
känna. 

Lars-Ove Hagberg m. fl. (vpk) förcslär i motion l 985/86:A25 l att egenre
giverksamheten med foimst SA-arheten skall fortsiitta under AMS huvud
mannaskap. Verksamheten vid regionkontoren hör dock kunna överföras till 
länsarbetsnämnderna. Regeringen bör fä i uppdrag att lägga fram förslag till 
en sådan decentralisering. Motioniirerna anser att det iir miirkligt frttn 
socialmedicinsk synpunkt att AMS skall avveckla en verksamhet utan att det 

finns en annan huvudman som har beredskap. medel eller kompetens till sitt 

förfogande. 
Sigge Godin m. fl. (fp) befarar i motion 1985/86:A247 att siirskilt de 

Norrlandskommuner som har förläggningar kommer att få svårt att ordna 
nya beredskapsarheten för dem som hittills sysselsatts i SA-arbeten. 
Norrlandskommunerna bör därför få liingre tid. förslagsvis en femårsperiod, 

att avveckla egenregiverksamheten. 

Ett uppskov med avvecklingen av vissa angivna arbetsplatser begiirs 
slutligen i två motioner. Den ena motionen, l 985/86:A254 av :-.fils-Olof 

Gustafsson m. fl. ( s), gäller Hoting och Viken i Jämtlands län samt Liden och 

Viksjö i Västernorrlands län. Den andra motionen, 1985/86:A235 av Rune 
Backlund (c) och Nils Nordh (s). avser den arbetsplats som finns på Visingsö 
(Jönköpings län). 

För egen del får utskottet anföra följande. 
Det har under senare år varit en striivan att flytta bort slidana uppgifter 

från arbetsmarknadsverket som inte kan sägas vara arhctsmarknadspolitiska 
i egentlig mening. Med exempel från propositionen kan hänvisas till att 

vapenfriverksamheten och ansvaret för flyktingförläggningarna överförts till 
andra huvudmän. Den nu föreslagna avvecklingen av egenregiarbetena är att 

se som ett nytt steg i samma riktning. 
De invändningar mot avvecklingen som har framkommit i de föreliggande 

motionerna går olika långt. Vpk-motionen (A25 l) vill i stort sett hålla den 

nuvarande verksamheten intakt. Den förändring som föresprakas är att den 
tekniska och administrativa personalen på regionkontoren flyttas till länsar
betsnämndernas kanslier. Övriga motioner syftar till att i olika omfattning 
bevara delar av verksamheten eller att förlänga avvecklingstiden. 

Ett genomgående argument i motionerna är farhågor för att avvecklingen 
skall leda till försämrade rehabiliteringsmöjligheter för de socialmedicinskt 
handikappade personer det här gäller. När egenregiarbetena för 30 är sedan 

på försök började användas för att sysselsätta sådana handikappade kan man 

säga att det inte fanns liknande sysselsättningsalternativ. Som AMS

kommitten upplyst sysselsätts numera enbart genom kommunernas försorg 

ca 5 000 socialmedicinskt handikappade i särskilda arbeten, som förr 

kallades T 1-arbeten och nu offentligt skyddat arbete. Därtill kommer den 

omfattande sysselsättningen för dessa handikappade pä Samhällsföretags 
verkstäder eller, med lönebidrag. ute på den öppna arbetsmarknaden. Som 

redovisas i det följande avsnittet om syssclsättningsskapande iitgärder har i 

februari i år offentliggjorts planer på att starta en ny verksamhet inom 39 



byggnadsindustrin för rehabilitering av byggnads- och anliiggningsarbetare. AU 1985/86: 11 
Denna verksamhet kan ocksii komma att få betydelse som sysselsättnings-

form. SA-arbetena spelar alltså numera en begränsad roll för sysselsättning 

och rehabilitering av de socialmedicinskt handikappade. Dessutom är de 

insatser som giirs p{1 detta siitt ojämnt fördelade över landet. Enligt 

AMS-kommittcn är det endast en tredjedel av landets kommum:r som i 

n{1gon omfattning replierar på verksamheten. Det innebär att flertalet 

kommuner har ordnat sysselsättning för dessa handikappade p;I annat sätt. 

Det skall h;ir ~tarkt understrykas att en avveckling av egenregiarbetena 

inte innebär att man samtidigt avvecklar de ekonomiska resurser som har 

avsatts för att bedriva arbetena. Utskottet utgår fran att de personer som är 

anvisade sysselsättning i dessa arbeten kommer att kunna beredas motsva

rande arbeten i t. ex. vägverkets eller skogsvårdsstyrclsernas regi i takt med 

att avvecklingen 'fortskrider. Dessa myndigheter sysselsätter redan i dag i 

stort sett samma mälgrupper i beredskapsarbeten. Därutöver har man de 

alternativa placeringsmöjligheter som ovan niimnts, offentligt skyddat 

arbete. ansrnllning hos Samhällsföretag m. m. 

Det görs vidare gällande att egenregiarbetena har en viss regionalpolitisk 

betydelse. Särskilt avses det syssclsättningstillskott som förläggningsverk

samhetcn ger. Det skall inte förnekas att detta kan ha betydelse för de mindre 

orter där förläggningarna är belägna. Det år fråga om ett hundratal anställda 

fördelade på 13 förläggningar, varav merparten ligger på orter i södra 

Sverige. Den regionalpolitiska betydelse detta kan ha måste vägas mot att 

SA-arbetena enligt AMS-kommitten är en mycket dyr form av beredskapsar

beten. 

I motionerna har inte berörts p'roblemen för den personal, ca 600 personer, 

som iir anställd för egenregiarbetena. Kommitten säger att en del av 

problemen hiinger samman med att personalen länge varit för stor med 

hiinsyn till omfattningen av den verksamhet som numera bedrivs, vilket alltså 

iir en av svårigheterna för dem som nu är engagerade i verksamheten. Det 

behöver inte bli problem för personer med yrkeskvalifikationer som gör dem 

attraktiva på andra delar av arbetsmarknaden. Andra anställda bör kunna 

omplaceras inom arbctsmarknadsvcrket eller fä motsvarande arbetsuppgif

ter hos andra huvudmän. Med den stora personalstyrka det här är fråga om 

måste inan dock räkna med att det uppstår problem vid omställningarna som 

i de enskilda fallen kommer att upplevas som bekymmersamma och svåra att 

lösa. Det är i första hand AMS sak att i samråd med personalorganisationer

na och de statliga personalpolitiska myndigheterna lösa dessa problem. 

Utskottet understryker betydelsen av att så sker på ett smidigt sätt. 

Insatserna av personalpolitisk natur vid avvecklingen underlättas av att det 

inte är ifrågasatt att göra någon anslagsreducering. Den oförändrade 

anslagstilldelningen innebär i sin tur att efter hand som avvecklingen 

fortskrider sa frigörs medel för angelägna förstärkningar av arbetsmarknads

vcrkets service till arbetssökande och arbetsgivare eller för att kompensera 

de besparingskrav arbetsmarknadsverket liksom andra myndigheter ställs 

inför. 

På de nu angivna skälen ställer sig utskottet bakom AMS-kommittens och 

regeringens förslag att avveckla egenregiarbetena och den därtill knutna 40 



förläggningsverksamheten. Regeringen bör fä det begärda godkännandet av AU 1985/86: 11 

förslaget om denna avveckling. De i sammanhanget aktudla motionerna, 

A21 l, A235, A247, A251. A254 samt A255 i motsvarande del avstyrks. i den 

m{m de inte anses besvarade med vad ovan anförts. 

Personaltilldelning för särskilda grupper av arbetssökande 

AMS har inte begärt någon personalförstärkning till verket, och nagon sådan 

förstärkning föresl{1s inte heller i propositionen i annan mån än att 

länsarbetsnämnderna liksom innevarande budgetår avses fä viss resursök

ning för att planera och upphandla arbetsmarknadsutbildning. 

Därutöver har personaltilldelningen aktualiserats i några motioner. Tvä av 

dem gäller kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda. Folkpartiet i 

motion A245 samt Gunhild Bolander (c) och Karin Israelsson (c) i motion 

A265 anför att svårigheterna att bereda psykiskt utvecklingsstörda sysselsätt

ning är större än för någon annan grupp. En förutsättning för att de 

utvecklingsstörda skall kunna tillgodogöra sig arbetsförmedlingens service 

och få ett reellt stöd i försöken att få arbete är att det på länsarbetsnämnder 

och arbetsförmedlingar finns särskilda kontaktpersoner med kunskap om de 

utvecklingsstördas speciella behov. De båda motionerna mynnar ut i 

yrkanden om att åtgärder vidtas för att sådana kontaktpersoner utses på 

länsarbetsnämnder och förmedlingar. 

Maria Leissner (fp) anför i motion l 985/86:A267 att arbe1.1förmedlingens 

. service åt akademiker behöver förbättras med hänvisning till att akademiker

nas arbetsmarknad har försämrats och till de stora förändringar som skett i 

högskoleväsendet. Motionären för fram tanken på viss specialisering bland 

förmedlarna, alternativt återgång till den särskilda akademikerförmedling 

som fanns vid 1970-talets början. 

I motion 1985/86:A213 efterlyser Birthe Sörestedt (s) och Bengt Silfver

strand (s) förstärkta resurser till arbet~Jörmed/ingen i Malmöhus län till stöd 

för arbetslösa ungdomar i aldern 20-24 år. 

När utskottet tidigare ar yttrat sig över motionsförslag om prioriteringar 

inom förmedlingsverksamheten av särskilda grupper eller regioner har 

hänvisats till att sådana prioriteringar bör ankomma på AMS med ledning av 

behoven i de skilda delarna av landet och det aktuella arbetsmarknadslägets 

krav. Utskottet har vidare menat att det finns så mycket större skäl för 

riksdagen att avstå frän att ge AMS anvisningar om personalomfördelningar 

med hänsyn till den restriktivitet som har präglat senare års resurstilldelning 

till arbetsmarknadsverkets personalsida och som i praktiken har lett till 

personalindragningar. 

Motionsyrkanden om kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda 

framställdes även förra året (se AU 1984/85:11 s. 65). Utskottet vill nu 

liksom då uttrycka sympati för det behjärtansvärda ändamål det här gäller. 

Det kan erinras om att det är en strävan inom arbetsförmedlingen att 

återbesökande kunder skall få träffa samma förmedlingstjänsteman. Det 

synes särskilt angeläget att denna strävail upprätthålls när det gäller psykiskt 

utvecklingsstörda arbetssökande. Utöver dessa uttalanden är utskottet 

liksom i fjol inte berett att föreslå riksdagen att besluta om de organisations- 41 



förändringar på länsarbetsnämnder och förmedlingar som förordats i motio- AU 1985/86: 11 
nerna A245 och A265. Motionerna bör sålunda av riksdagen lämnas utan 
iltgärd i de aktuella delarna. 

Med hänvisning till den ovan liimnade allmänna motiveringen är utskottet 
inte heller berett att föreslå någon åtgärd med anledning av motion A21.3 (s) 
om ungdomsförmedling i Malmöhus län och motion A267 (fp) om förmed
lingens service för akademiker. 

Personaltilldelningen till arbetsmarknadsverket återkommer i det följande 
avsnittet om anslagsfrågor. 

Avslutningsvis i detta avsnitt tar utskottet upp en fråga om distriktsarbets

niimnderna. Gunnel Jonäng (c) erinrar i motion 1985/86:A273 om att dessa 
nämnder inrättats genom beslut av riksdagen. Motionären befarar att den 
förestående omorganisation av länsarbetsnämnderna som redovisas i bud
getpropositionen leder till att distriktsarbetsnämnderna avskaffas utan att 
frågan först prövas av riksdagen. Hon anser att dessa nämnder bör finnas 
kvar och begär att riksdagen skall uttala att ett bemyndigande från riksdagen 
när det gäller omorganisation av AMS inte innefattar ett avskaffande av 
distriktsarbetsnämnderna. 

Som motionären påpekat permanentades distriktsarbetsnämnderna som 
en del av arbctsmarknadsverkcts reguljära organisation genom ett riksda-

. gens beslut (prop. 1978179:131, AU 1978179:34 s. 11-12). Beslutet föregicks 
av en försöksverksamhet. Nämndernas ställning och uppgifter behandlades 
av AMS-kommitten. Däremot kan .utskottet inte finna att distriktsarbets
nämnderna berörs av den aktuella anpassningen av länsarbetsnämndernas 
kanslier till den omorganisation som redan skett av AMS kansli. Alldeles 
klart är att det i budgetpropositionen inte föreligger någon framställning från 
regeringens sida att det tidigare riksdagsbeslutet om distriktsarbetsnämnder
na skall upphävas. En annan sak är att frågan kan aktualiseras i riksdagen i ett 
senare sammanhang, och det kan erinras om att försök med andra typer av 
nämnder pågår för närvarande. Själva sakfrågan får prövas i ett sådant 
senare sammanhang. I dagsläget påkallar motion A273 med hänsyn till det 
anförda inte någon åtgärd utan avstyrks. 

Anslagsfrågor 

Förra året förutskickades att AMS i stället för de årliga neddragningarna av 

verksamheten med 2 % enligt det s. k. huvudförslaget skulle minska 
förvaltningskostnaderna med 75,7 milj. kr. under en fyraårsperiod. En plan 
för neddragningen läggs nu fram, avsedd att börja tillämpas nästa budgetår. 
Som redan sagts i avsnittet om egenregiarbetena kommer de kostnadsminsk
ningar som uppnås genom avvecklingen av dessa arbeten att få utnyttjas för 
att uppnå det nu angivna besparingsmålet. 

Alf Wennerfors m. fl. (m) yrkar att regeringen skall ges till känna vad som 
anförs i motion 1985/86:A266 om möjligheterna att minska de totala 

kostnaderna för arbetsmarknadsverket genom den ökade effektivitet hos 
personalen som blir möjlig när man utnyttjar den tekniska utvecklingen, 

bl. a. datatekniken. 
Motionärerna har framställt sitt yrkande utan att uttryckligen nämna 42 



besparingsplanen för arbetsmarknadsverket. Det synes ändå naturligt att när AU 1985/86: 11 
man begär av verket att det inom ett flerårsperspektiv skall uppnå ett visst 
sparmål man först låter verket fullfölja det mälet innan nya besparingskrav 
övervägs. Tanken har för övrigt varit att underlätta den långsiktiga plane-
ringen inom verket genom att ange besparingsmålet i ett fixerat belopp. Det 
syftet bör inte överges. Med hiinsyn härtill och till vad i övrigt anförts anser 
utskottet att riksdagen inte bör ansluta sig till motion A266 i den nu 
redovisade delen. Yrkandet avstyrks sälunda. 

Niir det gäller behovet av anslag för nästa budgetår till arbetsmarknadsver
kets förvaltningskostnader så beräknas detta i budgetpropositionen till 

1 537 253 000 kr. Häri ingår vissa resekostnader för arbetsförmedlare som 
tidigare belastat medlen för flyttningsbidrag samt andra omkostnader som 

också omförs från andra anslag. 
Alf Wcnnerfors m. fl. (m) föreslår i motion 1985/86:A266 ett med 8,6 milj. 

kr. minskat anslag. Minskningen hiinger samman med förslaget att avskaffa 

ungdomslagen från den I januari 1987 varigenom medel för de s. k. 
jobbsökaraktiviteterna i ungdomslagen inte behövs från samma tidpunkt. 

Lars Werner m. fl. (vpk) begär å andra sidan i motion 1985/86:A253 att 

ytterligare 40 milj. kr. skall anvisas till personalförstärkningar för arbete.t 
med stöd till funktionshindrade. Bl. a. förordas att det inrättas en tjänst på 
varje länsarbetsnämnd för att följa upp främjandelagen och att medel avsätts 
till kampanjer för att skaffa jobb åt psykiskt utvecklingsstörda. 

Moderata samlingspartiets förslag att avskaffa ungdomslagen har avvisats 

av utskottet, som sålunda avstyrker följdförslaget i motion A266 om 

anslagsminskning. Utskottet är inte berett att föreslå en ytterligare anslags

tilldelning i enlighet med vpk-motionen A253. Regeringens anslagsberäk
ning godtas liksom vad som i övrigt anförts i anslutning till denna. Anslaget 

bör sålunda uppföras med det belopp regeringen har begärt. 

Slutligen tillstyrker utskottet att AMS liksom tidigare är bemyndigas att 
avskriva vissa lånefordringar inom verket. 

Arbetsmarknadsscrvice 

1984/85 Utgift 
1985/86 Anslag 
1986/87 Förslag 

I 499 962 000 1 

538 483 000 
504 428 000 

1 Här.i ingår medel för förvaltningskostnader som fr. o. m. budgetåret 1985/86 
beraknas under anslaget B I. Arbetsmarknadsvcrkets förvaltningskostnader. · 

Under anslagsposten Arbetsmarknadsinformation betalas utgifterna för 
olika verksamheter som syftar till att underlätta för arbetssökande att finna 

lämpligt arbete och för arbetsgivare att finna personal. Flyttningsbidrag 

omfattar bidrag för att underlätta för arbetssökande att söka och anta 

arbeten utanför hemorten. Under anslagsposten Inlösen av egna hem m. m. 

betalas utgifterna för att inlösa fastigheter och bostadsrätter från arbetslösa 
som flyttar av arbetsmarknadsskäl. 
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1985/86 
Anslag 

Arbc.:tsmarknadsinformation 166 357 000 
Flyttningsbi<lrag 362 126 000 
Inlösen av egna hem m. m. lll 000 l»lO 

538 483 000 

1986/87 
lkriiknad ändring 

AMS 

+ 63 737 000 
+257 87-l 000 

+321 611 000 

Fön:<lrag<tndc.:n 

+ 5 771 ()()() 
-30 826 ()()I) 

- 9 ooo oon 
-34 055 000 

Under punkt B 2 (s. 73-76) föreslår regeringen att riksdagen skall 
I. anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen (1985:506) om vissa flyttningsersiittningar, 

2. godkänna vad som förordats i fråga om vissa flyttningsbidrag, 
J. till Arbetsmarknadsservice för budgct{iret 1986/87 anvisa ett förslagsan

slag av 504 428 orm kr. 

Arbctsmarknadsinformation 

När det gäller arbetsmarknadsinformationen erinras i propositionen inled
ningsvis om den utbyggnad av ADB-systemet för platsförmedlingen som 
pågår. Arbetsmarknadsministern menar att anskaffning av ytterligare termi

naler för denna verksamhet bör få ske i den takt som AMS kan finansiera · 
dem genom att frigöra medel vid rationaliseringar och effektiveringar inom 

ADB-systemet och produktionen av platslistor. Vidare anmäls att upphand

ling av det nya ADB-systemet för platsförmedlingen pågår. 

Flyttningsbidrag m. m. 

I fråga om flyttningsbidragcn föreslås i propositionen vissa förändringar. 
Sälunda föreslås de förmånligare villkor för flyttningsbidrag som gäller 
övertaliga i malmfälten upphöra med utgöngen av detta budgetår. Detsamma 
gäller försiiksverksamheten med resor till hemorten för ungdomar i vissa fall 

samt bidrag vid återflyttning till hemorten inom ett år från flyttningen till 
anställningsorten. Däremot föreslås att den pågående försöksverksamheten 
med bidrag till arbetsgivare som anställer en medflyttande skall fortsätta 
under nästa budgetår. 

I motion 1985/86:A248 av Nils-Olof Gustafsson m. fl. (s) föreslås att 

bidraget till ungdomars månadsresor skall behållas. Motionärerna anför att 

för många ungdomar främst i Norrland iir flyttning till andra områden den 

enda möjligheten att få ett nytt arbete. De menar att detta bidrag för de 

arbetssökande är en viktig trygghetsfaktor inför ett beslut om arbete på 

annan ort. 

Utskottet har i och för sig förståelse för den syn pä ifrågavarande bidrag 

som lämnas i motion A248 men konstaterar att det i nuvarande statsfinan

siclla läge inte finns förutsättningar att behålla bidraget. Utskottet vill 

samtidigt erinra om att startbidraget tillsammans med de inkomster som 

erhålls från den nya anställningen bör ge utrymme för tillräckligt antal 

hemresor. Skulle etableringen på den nya orten misslyckas finns det för 

närvarande möjlighet att i vissa fall stödja en återflyttning. Som utskottet 

AU 1985/86: 11 
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äterkommer till nedan bör denna möjlighet vara kvar iiven under nästa AU 1985/86: 11 
budget[1r. Med det anförda avstyrks motion A248 i denna del av utskottet. 

Krav på bibehållande av återflyttningsbidraget framförs i tre motioner. 

Centerpartiet menar i motion 1985/86:A405 att flyttningsbidragen i -sin 
nuvarande utformning är en av de främst<l stimulanserna för den pågående 

koncentrationsutvecklingen och finner det anmiirkningsvärt att den blygsam
ma stimulans till återflyttning som nu finns föresläs bli borttagen. 

I motion I 985/86:A219 av Anders Nilsson m. fl. (s) motiveras ett bibehål

lande av återflyttningsbidraget med att det utgör en säkerhetsventil som kan 

tillgripas om vederbörande inte klarar av de päfrestningar som en flyttning 

innebär. Liknande motiv anförs i motion l 985/86:A248 av Nils-Olof Gustafs

son m. fl. (s). 

Det är enligt utskottets mening angeläget att omflyttningen på arbetsmark

naden sker under socialt godtagbara former. Häri bör enligt utskottets 

mening bl. a. ligga att i de fall som flyttningen till en annan ort misslyckas bör 

det finnas möjlighet att utan alltför stora uppoffringar återflytta till hemor

ten. Bidrag härför har funnits några år men har utnyttjats i liten utsträckning. 

Likviil bör denna bidragsform enligt utskottets mening bibehällas, bl. a. 

därför att den uppfattas som en säkerhetsventil. Diirmed underlättas det 

svära beslut som en flyttning från hembygd och anförvanter kan innebära. 

Utskottet avstyrker med det anförda propositionens förslag om att föerflytt

ningsbidraget skall slopas och tillstyrker diirmed motionerna A219, A248 och 

A405 i motsvarande delar. 

Bidraget för anställning av medflyttande bör enligt motion 1985/86: A266 av 

Alf Wennerfors m. fl. (m) avvecklas. Motionärerna ser positivt på att 

regeringen i budgetpropositionen utmönstrat ett flertal arbetsmarknadspoli
tiska bidrag och menar att så borde skett även med detta bidrag. 

Svårigheterna att rekrytera nyckelpersoner på vissa mindre och lokalt 

avgränsade arbetsmarknader är omvittnade. En förutsättning är oftast att 

arhete också kan erbjudas den andra parten i en familj. Bidraget har därför . 
stor betydelse för att näringslivet skall kunna utvecklas i omräden av nyss 

nämnt slag och skall därmed inte enbart ses som ett stöd till dem som flyttar. 

Förslaget i motion A'.?.66 om att bidraget i fråga skall avvecklas avstyrks 

därför av utskottet. 

Utvidgning av flyttningsbidraget tas upp i två motioner. 

Bengt-Ola Ryttar rn. tl. (s) föreslår i motion 1985/86:A241 att rörligheten 
på byggarbetsmarknaden skall stimuleras genom att möjlighet skall ges till 

flyttningsbidrag för byggnadsarbetare motsvarande en hemresa per manad 

utöver den fria hemresa som kollektivavtalet stipulerar. 

Som framgår av motionen föreskrivs i traktamentsbestämmelserna enligt 

kollektivavtalet på byggnadsområdet en fri hemresa varannan månad. 

Vidare infördes särskilda regler om statliga flyttningsbidrag för byggnadsar

betare i skogslänen fr. o. m. den 1 juli 1985. De innebär dels bidrag till två 

hemresor per månad under ett år i de fall dagpendling inte kan ske, dels 

starthjälp med 2 000 kr. för anställningar som beräknas vara minst tre 

månader. Innan ytterligare erfarenheter vunnits av denna ordning är 

utskottet inte berett tillstyrka en utvidgning av det slag som förordas i motion 
A241, som därför avstyrks. 45 



Sigge Godin (fp) och Christer Eirefelt (fp) förordar i motion 1985/86:A250 AU 1985/86: 11 
att reglerna för flyttningsbidrag skall ändras så att bidrag kan lämnas för 

. högskolestuderande vid a11sräll11i11g på s111dieorten om de under studietiden 
varit skrivna hos föräldrarna i hemorten. Motionärerna menar att den 
gruppen har samma dryga kostnader för flyttning av bohag m. m. som andra 

arbetslösa. 
Det är utskottets mening att den som flyttat till annan ort för att bedriva 

studier under så lång tid som här avses vid studietidens slut måste anses ha 
etablerat sig på studieorten, som därför·i dessa fall bör räknas som hemort. 
Någon utvidgning av flyttningsbidraget pa det sätt som föreslås i motionen 

bör inte ske. Utskottet avstyrker därför motion A250. 

Utskottet tillstyrker det genom propositionen framlagda förslaget till 
ändring i lagen ( 1985:506) om vissa flyttningsersättningar med innebörd att 

de förmånligare villkor för flyttningsbidrag som i vissa fall gäller för Kiruna 
och Gällivare upphör den 1 juli 1986. Lagförslaget har fogats som bilaga 2 till 

betänkandet. 

Medelsanvisning m. m. 

Efter att ha föreslagit att de särskilda villkor som nu gäller vid inlösen av egna 

hem i Kiruna och Gällivare skall upphöra med innevarande budgetårs slut 
beräknar arbetsmarknadsministern medelsbehovet för hela anslaget Arbets
marknadsservice för nästa budgetår till 504 428 000 kr. 

I motion 1985/86:A266 föreslår Alf Wenncrfors m. fl. (m) att denna 
medclsanvisning skall minskas med 25 milj. kr. med hänsyn till att 
motionären:ia. som redovisats ovan, föreslår att bidraget för anställning av 

medflyttande slopas. 
Utskottet har i det föregående tillstyrkt regeringens förslag till regeländ

ringar för flyttningsbidrag m. m. utom i fråga om åtcrflyttningsbidraget som 
enligt utskottets mening skall kvarstå som bidragsform. Någon justering av 

medelsberäkningen på grund av detta är enligt utskottets bedömning inte 
behövlig. Utskottet har vidare avstyrkt förslaget i motion A266 om att slopa 
bidraget för anställning av medflyttaride. Som en följd härav avstyrker 
utskottet också den mcdelsbcräkning som görs i motionen och som innebär 
en besparing i förhållande till regeringens bedömning med 25 milj. kr. 
Regeringens förslag tillstyrks alltså av utskottet. vilket innebär att 

504 428 000 kr. bör anvisas för Arbetsmarknadsscrvicc under budgetåret 

1986/87. 

Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1984/85 

1985/86 
1986/87 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 604 000 

9 500 000 1 

24 200 000 

Reservation 3 519 000 

1 Härtill kommer 2 000 000 kr. enligt tilläggsbudget I (AU 1985/86:7). 

Regeringen föreslår under punkt B 8. (s. 103-105) att anslaget för budget
året 1986/87 skall uppföras med 24 200 000 kr. 46 



Från anslaget har bekostats inköp av utrustning till arbetsmarknadsverket AU 1985/86: 11 

med en kostnad överstigande 10 000 kr. och en beräknad livslängd av minst 

tre år. Sådana kostnader kommer i fortsättningen att betalas från förvalt

ningskostnadsanslaget (B 1.) med det undantaget att inköp av teleutrustning 

liksom hittills skall betalas från detta anslag. Det nu begärda beloppet gäller 

alltså enbart investeringar i sådan utrustning. Investeringarna är en del av de 

omfattande ersättningsanskaffningar på telesidan som arbetsmarknadsver-

ket behöver göra under återstoden av 1980-talet. 

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att anslaget anvisas 

med det belopp regeringen har begärt. 

Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkcts 
verksamhetsområde 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

500 000 
1 000 

1 000 

Reservation 7 089 964 

Såsom regeringen föreslagit under punkt B 9. (s. 105) bör anslaget under 

nästa budgetår kunna uppföras med endast ett formellt belopp av 1 000 kr.· 

Arbetsmarknadsutbildning 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen medel för arbetsmarknadsutbild

ning under fyra anslag: Årbetsmarknadsutbildning, AMU-gruppen: Upp-. 

dragsverksamhet, AMU-gruppen: Bidrag till driftutgifter och AMU-grup

pen: Investeringar. 

Arbetsmarknadsutbildning 

1984/85 Utgift 

1985/86 Anslag 

1986/87 Förslag 

1 829 006 0001 

905 083 0002 

1 838 200 000 

Reservation 783 062 0003 

1 Häri ingår medel för förvaltningskostnadc:r som fr. o. m. budgetåret 1985186 
beräknas under anslaget B I. Arhetsmarknadsverkets förvaltning~kostnader. 

~ Hiirtill kommer 906 250 000 kr. enligt tilläggsbudget I (AU 1985/86:7) 
-'Av utgående reservation per den 30 juni 1985 får AMS ta i anspråk 198 500 000 kr. 

för verksamhet under budgetåret 1985/86 och 407 700 000 kr. för kvarsti1cndc 
utgifter. 

Från anslaget betalas utgifterna för upphandling av särskilt anordnad 

arbetsmarknadsutbildning, bidrag för arbetsmarknadsutbildning i företag, 

yrkesförberedande praktik inom försvaret, elevsocial verksamhet inom 

AMU-gruppen samt för AMS boendeservice. Utbildningsbidrag till deltaga

re i arbetsmarknadsutbildning finansieras dels genom arbetsgivaravgifter, 

dels över anslaget B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbi
drag. 

Bestämmelser Om särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning inkl. elev

social verksamhet och boendeservice finns i arbetsmarknadskungörelsen 47 



{1966:368, omtryckt 1985:966). För arbetsmarknadsutbildning i företag AU 1985/86: 11 
gäller en särskild förordning (1984:518). 

Under punkt B 3 föreslås att riksdagen skall till Arbetsmarknadsutbild

ning för budgetåret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 838 200 000 

kr. 

AMU-gruppen 

Tre nya anslag föreslås, av regeringen 

Uppdragsverksamhet 

1986/87 Förslag I 000 

Bidrag till vissa driftutgifter 

1986/87 Förslag 29 500 000 

Investeringar 

1986/87 Förslag 15 000 000 

Anslaget Uppdragsverksamhet är ett formellt anslag för redovisning av 

kostnader och intäkter för AMU-gruppens uppdragsverksamhet. 

Under punkterna B 10-B 12 föreslås att riksdagen skall 

- medge att AMU-styrelsen får disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret 

om högst 160 000 000 kr. för ändamål som anges i propositionen, 

- till AMU-gruppen: U ppdragsvcrksamhet för budgetåret 1986/87 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 000 kr., 

- till AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter för budgetåret 1986/87 

anvisa ett reservationsanslag av 29 500 000 kr., 

- till AMU-gruppen: Investeringar för budgetåret 1986/87 anvisa ett reser

vationsanslag av 15 000 000 kr. 

Den nya AMU-verksamheten 

Fr. o. m. budgetåret 1986/87 gäller nya förutsättningar för AMU (prop. 

1984/85:59, AU 1984/85:9 och prop. 1985/86:25, AU 1985/86:7). Arbets

marknadsverkct, företrätt av länsarbetsnämnderna, skall genom upphand

ling skaffa den utbildningskapacitet som erfordras. Denna utbildning kan 

köpas av den nya AMU-organisationen eller av annan utbildningsanordnare. 

Den nya AMU-organisationen - numera benämnd AMU-gruppen - består 

av en uppdragsmyndighet i varje län med anknutna AMU-centra, därtill 

Nordkaiottens AMU-center och en central AMU-myndighet, AMU-styrel

sen. AMU-gruppens verksamhet skall finansieras genom intäkter. men 

övergångsvis utgår ett visst driftbidrag. Huvuddelen av AMU-gruppens 

utbildningskapacitet förutses i propositionen bli tagen i anspråk av arbets

marknadsverket. 

Målen för AMU aktualiseras i motion 1985/86:A246 av Lars Werner m. tl. 
(vpk). Vpk anser att arbetsmarknadsutbildningen skall vara en del av 

samhällets vuxenutbildning och att den bör verka för att stödja dem som har 

den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Det bör ske genom åtgärder 

som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och som medför ökad 48 



jämlikhet och social rättvisa. AMU bör därför frigöras från den företagsan- AU 1985/86:11 
passning som enligt motionärerna nu gäller. Den bör som en del av 
vuxenutbildningen verka för uppfyllelsen av fördclningspolitiska och sociala 
mål. Målgrupp för verksamheten iir i första hand de arbetslösa eller de som 
riskerar att bli det. 

Utskottet kan för sin del först notera att arbetsmarknadsutbildningen 
kommit att spela en allt större roll inom arbetsmarknadspolitikcn. dels när 
det gäller att förbättra enskilda individers förutsättningar att fä eller behålla 
ett arbete, dels i fraga om företagens möjligheter att rekrytera behövlig 

arbetskraft. Vid lågkonjunktur har utbildningen medverkat till att minska 

sysselsättningsproblem men samtidigt inneburit investeringar för framtiden i 
yrkeskunnande m. m. som är avgörande för vårt näringslivs internationella 

konkurrenskraft. 
Vpk anför i motion 1985/86:A246 kritik mot AMU:s nyligen beslutade 

inriktning och målen för verksamheten. Utskottet vill erinra om att den 
omständigheten att utbildningen skall ske i andra former än tidigare innebär 

inte någon nedprioritering av AMU :s sociala roll. Tvärtom hör som utskottet 
uttalade hösten 1984 (AU 1984/85:9) AMU:s fördclningspolitiska mål ligga 
fast. I sammanhanget kan också erinras om att de fördelningspolitiska och 
sociala målen för verksamheten främst kommer till uttryck i de grundläggan

de villkoren för tillträde till AMU. nämligen att vederbörande skall vara 
arbetslös eller löpa risk för arbetslöshet eller på annat sätt ha en svag ställning 

på arbetsmarknaden. Avsikten är att den nya AMU-organisationen med i 

huvudsak samma målgrupper för utbildningen som tidigare skall erbjuda en 
effektivare och bättre utbildning. Motion A246 i aktuell del avstyrks mot 

bakgrund av vad här sagts. 

Moderata samlingspartiet kritiserar i motion 1985/86:A225 regeringens 
handläggning när det gäller genomförandet av den nya AM V-organisationen. 
I motionen påpekas att utbildning ofta kan radikalt förändra arbetssökandes 
möjligheter att finna arbete samt att det finns en betydande brist på utbildad 

arbetskraft inom vissa områden. AMU:s nya organisation öppnar enligt 
motionärerna delvis vägen för förbättrad arbetsmarknadsutbildning. De 
menar emellertid att regeringens sätt att genomföra organisationsförändring- · 

en av AMU har allvarligt försvårat den nya myndighetens möjligheter att 
starta sin verksamhet med full kraft, vilket kan innebära allvarliga men för 

den framtida effektiviteten. Liknande synpunkter framförs i motion 1985/ 
86:A266 av Alf Wennerfors m. fl. (m). 

Utskottet vill med anledning av de initialsvårighetcr som mött den nya 

AMU-organisationen - och som utgör motivet för kritiken i motionerna 
1985/86:A225 och A266 - anföra följande. 

AMU har som utskottet pekat på ovan en central roll i arbetsmarknadspo
litiken. Behovet av AMU är även vid det fortsatt goda sysselsättningsläge 

som nu kan väntas stort under nästa år. Det är inte osannolikt att 

utvecklingen på arbetsmarknaden kan medföra att det framtida behovet blir 

större än som nu kan förutses. Det är därför mycket angeläget att 

arbetsmarknadsutbildningen kan bedrivas på av riksdagen beslutat sätt från 

halvårsskiftet i år. Utskottet utgår från att inblandade parter tar sitt 

samhällsansvar på ett sådant sätt att pågående förhandlingar om anställnings-

4 Riksdagen 1985186. 18.mml. Nr 11 
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villkor m. m. för dem som skall arheta i den nya AMU-organisationen kan AU 1985/86: 11 
fullföljas i tid för detta. Nägon riksdagens åtgärd med anledning av 
påpekandena i motionerna A22.S och A266 lir diirför inte pftkallad. De båda 
motionerna avstyrks alltsil i denna del. 

I folkpartiets motion 1985/86: A259 pilpekas att den snabba förskjutningen 
av arbctskraftsefterfrågan under senare år understryker hehovet av en 

flexibilitet inom /1M V. Erfarenheterna inom utbildningsplaneringen tyder på 
att företagen själva utgör bättre "känselspröt" när det gäller att förutse den 

framtida efterfrågan på arbetskraft än centrala myndigheter. För att öka 
flexihiliteten inom AMU bör enligt motionen en ökad andel av kurserna ske 

inom företagen. Det erinras om att omorganisationen av AMU i och för sig 
ger ökade möjligheter till arbetsmarknadsutbildning inom företagen. 

Utbildning i företag är enligt utskottets mening ett sätt att öka flexibiliteten 
i arbetsmarknadsutbildningen när det gäller både uthildningcns innehåll och 
omfattning. Här kan erinras om att detta för närvarande kan ske dels så att 
redan anställda erbjuds AMU i företag. dels så att länsarbetsnämnden direkt 
eller genom den regionala uppdragsmyndigheten upphandlar utbildning som 

sedan kommer till utförande i företagen. Det finns inte anledning för 

utskottet att ha någon uppfattning om hur stor andel den senare utbildningen 
bör ha av AMU totalt. Utskottet utgår från att länsarbetsnämnden vid sin 

upphandling ser till att tillglingliga medel används så effektivt som möjligt. 
Motion A259 behöver mot den här bakgrunden inte föranleda någon åtgärd. 

Krav på viss utbildning inom AM V framförs i motion 1985/86: A239 av Ove 
Karlsson m. fl. (s). Det gäller körkortsutbildning av utvecklingsstörda vid 
AMU-centret i Hedemora. För närvarande gäller att körkortsutbildning 
inom AMU får erhjudas den som behöver detta som komplement till 
yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning samt i fall där vederbörande är 
berättigad till hidrag för anskaffning av motorfordon för handikappade. Det 
får ankomma på länsarbetsnämnden att utifrån dessa förutsättningar bedö
ma behovet av sådan körkortsutbildning i resp. län. Dessutom blir det 

möjligt för den nya AMU-organisationen att på uppdrag av län och 
kommuner erbjuda den typ av utbildning som motionärerna efterfrågar. 

Motion A239 avstyrks med det anförda. 
Utskottet tar i detta sammanhang också upp motion l 985/86:A228 av Ove 

Karlsson m. fl. (s) om att wbildning~bidrag skall utgå för 1•11.rna med läs- och 
skrivsvårigheter som bedriver studier vid folkhögskola. 

Utskottet noterar att avgriinsningen mellan arbetsmarknadsutbildning och 

annan utbildning behandlats av riksdagen vid flera tillfällen de senaste åren. 

Grundregeln är att alla vuxna som saknar kunskaper och färdigheter i att 
läsa, skriva och räkna på en nivå som normalt uppnås på grundskolans 

mellanstadium skall erbjudas utbildning inom grundvux. Efter individuell 

bedömning kan bidrag utgå till yrkesinriktad utbildning för den som är över 

20 år. Utskottet är inte berett föreslå någon ändring av gällande regler och 
avstyrker därför motion A228. 

AMU :s omfattning budgetåret 1986/87 

Regeringen beräknar att behovet av AMU för budgetåret 1986/87 är 

detsamma som för innevarande budgetår eller 115 000 deltagare. Härav 
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avses 80 000 deltagare i den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen, AU 1985/86: 11 
20 000 deltagare i utbildning med utbildningsbidrag inom det reguljära 
utbildningsväsendet och 15 000 i AMU i företag. 

I fråga om den särskilt anordnade arbdsmarknadsutbildningen föreslås att 
14 milj. kr. skall stå till regeringens disposition för bidrag till AMU-gruppen 
för sådana lokaler som är avvecklingsbara men för vilka kontraktstiderna är 
långa. Vidare förordas att icke arbetslösa som saknar yrkesutbildning eller 
endast har kort eller föråldrad utbildning och som söker utbildning som avser 
verksamhet där efterfrågan av arbetskraft är särskilt stor skall fä erbjudas 
utbildning på samma villkor som arbetslösa. Sammanlagt skall liksom 
tidigare högst 10 % av det totala antalet platser få erbjudas icke arbetslösa. 
Den praktiska innebörden av förslaget är såvitt utskottet kan bedöma att nyss 
niimnda kategori av icke arbetslösa tillåts konkurrera med arbetslösa om 
dessa utbildningsplatscr. 

När det gäller AMU i företag anförs i propositionen att behovsberäkning
cn bygger på att medel från förnyelsefonderna får tas i anspråk under år 1986 
för utbildning av anställda. I kostnaderna för AMU i företag har också 
inräknats medel för fortsatt utbildning av nyanställda inom tekobranschen 
med 10 milj. kr. Dessutom föreslås att försök med utbildning enligt 
kriterierna för AMU i företag skall få bedrivas i kommuner och landsting i 
Jämtlands och Värmlands län samt i Malmö kommun. Bidraget föreslås dock 
bli lägre iin som normalt gäller vid AMU i företag. Vidare förordas att den 
andra etappen av det datautbildningsprojekt som bedrivs för kortutbildade 
skall få anordnas inom ramen för de beräknade kostnaderna för AMU i 
företag. 

Det totala medclsbehovet under anslaget Arbetsmarknadsutbildning för 
budgetåret 1986/87 anges av arbetsmarknadsministern till 1 838,2 milj. kr. 

Regeringsförslaget att nuvarande villkor för utbildning av nyanstii/lda 
inom tekobransclzen skall förlängas till att gälla under ytterligare en 
treårsperiod avvisas i motion 1985/86:A266 av Alf Wennerfors m. fl. (m). 
Motionärerna menar att det inte finns anledning att fortsätta med specialbi
drag för utbildningsinsatser inom enskilda industrigrenar. Tekoförctagens 
behov av utbildning bör täckas inom ordinarie anslag. 

Utskottet vill här erinra om att utbildningen av nyanställda inom tekobran
schen sker enligt för företagen något gynnsammare villkor än som generellt 
gäller för AMU i företag. Som anförs i propositionen förefaller det nu möjligt 
för branschen att utvecklas och förbättra konkurrensförmågan. Goda 
utbildningsmöjligheter i samband med nyrekrytering kan enligt utskottets 
mening verksamt bidra till att förbättra utvecklingsförutsättningarna. Ut
skottet tillstyrker därför propositionen och avstyrker motion 1985/86:A266 i 
aktuella delar. 

Försöksverksamheten med AMU i vissa landsting och kommuner enligt 
kriterierna för AMU i företag tas upp i motion 1985/86:A220 av Birgitta 

Johansson m. fl. (s). I motionen föreslås att också Skaraborgs län skall 
omfattas av denna försöksverksamhet. 

Enligt vad utskottet har erfarit har valet av försöksområden gjorts i samråd 
med berörda parter på arbetsmarknaden. Som anmäls i propositionen 
förutsätts försöket bli samordnat med den verksamhet som arbetsförmed
lingen och de fackliga organisationerna planerar i vissa län för att minska 
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antalet arhetsliisa. Utskottet iir mot den hakgrunden inte herett fiircslä AU 1985/86: 11 

n[1gon utvidgning av fiirsöksverksamheten. Motion A220 avstyrks därför. 

Niir det gäller 111edel.rn11risninge11 till anslaget Arbets111ark11ad.rnthild11ing 
framhalls i motion 1985/86:A266 av Alf Wennerfors m. tl. ( m) att det finns 

anledning att prioritera denna form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

eftersom dess resultat förbättrats under senare år. Motionärerna föreslfir att 

AMU utökas i förhållande till regeringens förslag med motsvarande 5 800 

deltagare under kommande budgetar. Kostnaderna hiirför heräknas till 130 
milj. kr. Eftersom ett siirskilt resursutrymme för utbildning av nyanställda 

inom tekohranschen avvisas, vilket ger en besparing av JO milj. kr., uppgår 

anslagshehovet till 120 milj. kr. utöver regeringens förslag. 

Utskottet har inledningsvis po:ir1gterat svårigheterna att i nuvarande Hige 

siikert bedöma behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för nästa 

budgetår. Detta gäller också AMU. Utskottet utgår från att regeringen i den 

kommande kompletteringspropositionen lämnar underlag för en siikrare 

bedömning. I avvaktan härpå finns det inte anledning att nu fatta beslut om 

e1i större omfattning av AMU än regeringen förordat. Utskottet avstyrker 

diirför motion A266 i denna del och tillstyrker att 1 838.2 milj. kr. anvisas till 

anslaget i fraga för budgetåret 1986/87. 

I fräga om medelsanvisning till AMU-gruppens skilda anslag samt 

förslaget att AMU-styrelsen skall disponera en rörlig kredit i riksgäldskonto

ret finns inga andra förslag iin regeringens. Utskottet tillstyrker propositio

nen i denna del. innebärande att nya anslag uppförs avseende AMU

gruppcn: Uppdragsverksamhct, AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter 

och AMU-gruppen: Investeringar samt att dessa anslag för nästa budgetår 

tillförs resp. 1 000 kr., 29.5 milj. kr. och 15 milj. kr. 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 106 104 000 1 

2 645 9'27 000 

3 111 282 000 
1 Hiiri ingår medel för förvaltningskostnader som fr. o. m. budgetåret 1985/86 

beräknas under anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets fiirvaltningskostnadcr. 

Från anslaget finansieras 35 % av kostnaderna för 

- ersättning till de erkända arbetslöshetskassorna, 

- statsbidrag till permitteringslöneersättning, 

- kontant arbetsmarknadsstöd, 

- utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning. 

- utbildningsbidrag till inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut. 

Resterande 65 % av kostnaderna finansieras med arbetsgivaravgifter 

enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. 

Regeringen föreslår under punkt B 4 (s. 84-88) att riksdagen skall 

dels anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslag till 

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

2. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. 52 



dels till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag för budget- AU 1985/86: 11 
året 1986/87 anvisa ett förslagsanslag av 3 111 282 000 kr. 

Ett under samma punkt framlagt förslag till lag om ändring i lagen 
( 1981 :691) om socialavgifter har överlämnats till socialförs~ikringsutskottet. 

Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen 

Från arbetslöshetskassorna utgår ersättning till arbetslösa medlemmar i form 
av dagpenning, fem dagar per vecka. Dagpenningens storlek bestäms av 

kassorna själva inom de ramar som anges i 17 s lagen om arbetslöshetsför
säkring. Enligt den paragrafen får sedan den I juli 1985 lägsta dagpenning 
vara I 10 kr. och högsta dagpenning 315 kr. 

Regeringen föreslår att maximibeloppet höjs till 335 kr. och det lägsta 

beloppet till 130 kr. Till propositionen är fogat ett lagförslag av denna 

innebörd (se bilaga 3). Beloppshöjningen avses bli finansierad bl. a. genom 

en höjd arbetsgivaravgift. 
Med anledning av detta regcringsförslag yrkar Lars Ulander m. fl. (s) i 

motion l 985/86:A276 att högsta dagpenning skall faststiillas till 360 kr. 
Vänsterpartiet kommunisterna begär i motion 1985/86:A206 att högstbelop

pet skall vara 400 kr. 1 båda motionerna förutsätts en höjd arbetsgivaravgift. 
Folkpartiet tillstyrker i sin partimotion l 985/86:A259 en höjning av dagpen

ningen till 360 kr. och att den finansieras med höjd arbetsgivaravgift - dock 
utan att framställa något yrkande i den senare delen. 

Moderata samlingspartiet anser i motion 1985/86: A225 att en ny konstruk
tion av arbetslöshetsförsäkringen bör utredas. Med hiinsyn till den urholk

ning som skett av försäkringsskyddet behöver detta emellertid förbättras 
redan nu. Motionärerna anser det inte möjligt att höja dagpenningen mer än 

regeringen föreslår, dvs. till 335 kr. Det beloppet bör fastställas som högsta 
statsbidragsgrundande belopp. Därutöver bör öppnas möjlighet för arbcts
löshetskassorna att betala ut en förhöjd dagpenning som tilläggsförsäkring. 
Denna skall kunna finansieras antingen pä det sätt parterna på arbetsmark
naden kommer överens om eller genom medlemsavgifter. Effekterna härav 
exemplifieras av motionärerna med följande tabell: 

Grund- Av löneut- Tilläggs- Total 
dagpenning rymmct dagpenning möjlig 

procentenheter genomsnitt kr. dagpenning 

335 0.1 14 349 
0.2 28 363 
0.3 42 377 
0,4 56 391 
0.5 70 JOS 

Härutöver föreslår motionärerna som ett första steg i en reformering av 

försäkringssystemet att den offentliga finansieringen av försäkringen fast

ställs till 80 %. Därigenom behöver arbetsmarknadsavgiften inte höjas. Vad 

nu förordats kräver ändringar dels i 17 * lagen om arbetslöshetsförsäkring, 

dels i statsbidragsbestämmelserna. Regeringen bör få i uppdrag att skynd

samt lägga fram förslag härom. 

Centerpartiet avvisar i motion 1985/86:A255 tanken att finansiera en 
uppräkning av dagpenningen med en höjd arbetsgivaravgift. Finansiering 
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bör i stället ske genom ökade medlemsavgifter till kassorna. Motionärerna AU 1985/86: 11 
föreslår att riksdagen uppdrar åt regeringen att ta upp överHiggningar med de 
fackliga organisationerna och arbetslöshetskassornas samorganisatinn om 
finansieringsformerna. Som målsättning för överliiggningarna anger motio-

närerna att dagpenningen skall höjas till 360 kr., att denna höjning betalas 

genom ökade egenavgifter, att det ökade avgiftsuttaget sker på ett sädant sätt 

att det verkar utjämnande mellan kassor med låga resp. höga medlemsavgif-

ter samt att statens andel i kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen 

återställs till 90 % . 
Som framgår av redovisningen av de olika förslagen är det en gemensam 

uppfattning att ersättningarna från arbctslöshetskassorna på nytt bör höjas. 

Däremot går meningarna i sär om hur förbättringen av ersättningarna skall 

betalas. Utskottet avvisar för sin del den linje som företräds av moderata 

samlingspartiet och centerpartiet. Den innebiir att man inför en alldeles ny 

finansieringsmetod, enligt vilken hela kostnaden för att förbättra ersättning

arna skall övervältras på kassorna och deras medlemmar samtidigt som 

inskränkningar görs i redan utgående statsbidrag till kassorna. Det är inte 

rimligt att ställa sådana villkor för en löpande anpassning av arbetslöshetser

sättningarna till pris- och löneutvecklingen som det här är fråga om. Statens 

kostnader för denna anpassning bör enligt utskottets mening finansieras i 

samma ordning som försäkringen i övrigt, dvs. med arbetsgivaravgifter (till 

65 %>)och budgetmedel (till 35 % ). Motionerna A225 och A255 avstyrks i 

förevarande delar. 

När det gäller storleken på det belopp som dagpenningen bör höjas med 

har utskottet stannat för den avvägning som gjorts i motion A276 av Lars 

Ulander m. fl. (s) och föreslår alltså att dagpenningen höjs till 360 kr. Detta 

är även det belopp som tillstyrks i folkpartiets motion, och det tillgodoser till 
en del vänsterpartiet kommunisternas yrkande om en högre dagpenning än 

regeringen föreslagit. 

I utskottets hemställan läggs fram förslag till ändring i regeringens 

lagförslag beträffande arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet återkommer i 

den fortsatta framställningen till följdförslag i fråga om utbildningsbidragen 

och finansieringen. 

Kontant arbetsmarknadsstöd 

Arbetslösa som inte har rätt till dagpenning från en arbetslöshetskassa kan i 

stället få kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Detta är sedan den 1 januari 

1983 100 kr. per dag. Regeringen föreslår att beloppet höjs till 120 kr. (se 

bilaga 4 ). Förslaget tillstyrks av Alf Wennerfors m. fl. (m) i motion 

1985/86:A266. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar i motion I 985/86:A206 

på ett belopp om 200 kr. och att KAS i fortsättningen skall utgöra hälften av 

den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Utskottet biträder på denna punkt regeringens förslag och avstyrker 

motionen i de här redovisade delarna. 
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L'tbildningsbidragen 

Utbildningshidragen till deltagare i AMU och till personer i yrkesinriktad 
rehabilitering är knutna till arhetslöshetsersättningarna. Regeringen får 
anpassa utbildningsbidragen till de iindrade belopp riksdagen faststiiller för 
ersiittningarna vid arbetslöshet. 

Det anmiils i propositionen att utbildningsbidraget till deltagare med rätt 
till ersättning från arbetsliishetskassa kommer att höjas till högst 335 kr. per 
dag. Det utbildningsbidrag som utgår till flertalet ungdomar under 20 är 

avses bli höjt från 130 till 140 kr. per dag. Utbildningshidraget för deltagare 

som har fyllt 20 år men inte har rätt till ersättning fr<ln arbetslöshetskassa höjs 

från 185 kr. till 205 kr. per dag. Denna nivå på bidraget gäller även för 
kassamedlemmar med låg dagpenning samt ungdomar under 20 år som har 
försörjningsplikt mot barn (och inte har rätt till kassaersättning). 

Alf Wennerfors m. fl. (m) uttalar i motion J985/86:A266 att det statsbi

dragsberättigade utbildningsbidraget bör höjas till 335 kr. 
Lars Ulander m. fl. (s) anför i motion 1985/86:A276 att de i propositionen 

angivna beloppen hör räknas upp till 360, 220 resp. 150 kr. om högsta 

dagpenning från arbetslöshetskassorna höjs till 360 kr. Vänsterpartiet 
kommunisterna yrkar i motion 1985/86: A206 att riksdagen skall besluta att 
utbildningsbidraget till personer utan rätt till ersättning från en arhetslöshets
kassa skall utgöra tre fjärdedelar av den högsta dagpenningen inom 

arbetslöshetsförsäkringen och från den l juli 1986 för sådana deltagare vara 
300 kr. per dag. 

Utskottet har ovan föreslagit en högsta ersättning från arbetslöshetskas
sorna om 360 kr. Vid bifall härtill bör utbildningshidragen höjas på det sätt 

som föreslagits i motion A276 (s), dvs. till högst 360 kr. för deltagare med rätt 
till kassaersättning, till 220 kr. för deltagare som fyllt 20 år och inte har sådan 
ersättningsrätt samt till l50 kr. för ungdomar under 20 år i den mån dessa 
ungdomar enligt gällande regler inte har rätt till bidrag med högre belopp. 

Vad nu anförts om anpassning av utbildningsbidragens belopp från den 1 juli 
1986- vilket innebär att motsvarande avsnitt i propositionen och motionerna 
l 985/86:A206 och 1985/86:A266 samtidigt avstyrks - bör ges regeringen till 
känna. 

Finansiering 

Såsom inledningsvis nämnts finansieras statens kostnader för ersättningarna 
vid arbetslöshet och utbildningsbidragen liksom det nya statsbidraget till 

permitteringslöneersättningar till 65 % med arbetsgivaravgifter och till 35 % 

av anslagsmedel. Den arbetsgivaravgift det här gäller är arbetsmarknadsav

giften enligt 2 kap. 1 §lagen (1981:691) om socialavgifter. Avgiften tas för 
närvarande ut med 1,586 % på lönesumman. 

Den del av finansieringen som sker med arbetsmarknadsavgiften har 

utskottet hehandlat i yttrandet AU 1985/86:2 y till socialförsäkringsutskot

tet. I yttrandet har arbctsmarknadsutskottet - med hänvisning till sitt 

ställningstagan9e i fråga om de ersättningar det här gäller - förordat att 

socialförsäkringsutskottet tillstyrker motion 1985/86:Sf432 av Lars Ulander 

m. fl. (s) på denna punkt och föreslår riksdagen att höja arbetsmarknadsav-

AU 1985/86: 11 

55 



giften till 2,006 %, dvs. med 0,42 t;>;,. I avvikande meningar till yttrandet har AU 1985/86: 11 
företrädarna för moderata samlingspartiet och centerpartiet vidhällit yrkan-

dena i motionerna 1985/86:A266 resp. 1985/86:A255 om avslag på höjd 

arbctsmarknadsavgift. Vänsterpartiet kommunisternas företrädare har i sin 

avvikande mening å andra sidan liksom i motion 1985/86:A206 förordat en 

avgiftshöjning med 0,9 %. Folkpartiet har avgett ett särskilt yttrande i denna 

finansieringsfråga. 

När det sedan gäller finansieringen med budgetmedel begiir regeringen ett 

anslag om 3.1 miljarder kronor ( + 465 milj. kr.). Härav faller 2 miljarder 

kronor på bidrag till arbctslöshetskassorna. 100 milj. kr. på bidrag till 

permitteringslöneersättningar, 200 milj. kr. på KAS och 800 milj. kr. pä 

utbildningsbidragen. 

Lars Ulander m. fl. (s) föreslår i motion 1985/86:A276 att anslaget 

förstärks med ytterligare 146 milj. kr. 

Alf Wennerfors m. fl. (m) beräknar i motion 1985/86:A266 ett med 135 
milj. kr. sänkt anslag. Motionärerna utgår från att en minskning av 

statsbidraget till arbetslöshetskassorna ger en besparing med 170 milj. kr. 

och att deras förslag beträffande arbetsmarknadsutbildningen a andra sidan 

medför en merutgift för utbildningsbidrag om 35 milj. kr. 

Utskottet har i det föregående biträtt förslagen i motion A276 (s) 

beträffande kassaersättningar och utbildningsbidrag. Förslagen i motion 

l 985/86:A225 (m) beträffande kassaersättningarna och i motion A266 (m) 

om arbetsmarknadsutbildningens omfattning nästa budgetår har däremot 

avstyrkts. Den grundläggande medelsberäkningen i propositionen godtas 

liksom det beräknade behovet av medelstillskott i motion A276 (s). Med 

hänsyn härtill bör anslaget föras upp med det belopp som föreslås i motion 

A276, dvs. med 3 257 282 000 kr. 

I anslutning till dessa finansieringsfrågor skall här redovisas ett yrkande i 

folkpartimotionen 1985/86:A259 om ökad egenai•gift.1fi11ansiering al' arbets

löshetsförsäkringen. Motionärerna vill att regeringen skall lägga fram förslag 

till ändrade statsbidragsbestämmelscr som medför att medlemsavgiften i 

kassorna ökar med i genomsnitt 25 kr. per månad. Detta beräknas ge en 

minskad bidragskostnad för staten med drygt en miljard kronor. En ökad 

cgenavgiftsfinansiering sägs vidare i motionen kunna bidra till ett mer direkt 

hänsynstagande till löneförhandlingarnas konsekvenser för sysselsättningen. 

I det föregående har utskottet avstyrkt förslag från moderata samlingspar

tiet och centerpartiet att finansiera kostnaden för att höja kassaersättningar

na med ökade egenavgifter till kassorna. Utskottet avstyrker även folkparti

förslaget som visserligen har andra utgångspunkter men för kassornas del får 

samma effekt i form av kraftiga avgiftshöjningar. 

Utredningskrav 

Arbetsmarknadsministern tillkallade i höstas en särskild utredare med 

uppdrag att se över olika frågor om kontantstödct vid arbetslöshet, såsom 

ersättningsnivån inom arbetslöshetsförsäkringen, medlemsavgifter. karens

villkoret, administrationen av KAS, arbetslöshetsersättning och pension 

samt vissa finansieringsfrågor. Den allmänna inriktningen och uppläggning- 56 



en av detta utredningsarbete tas upp i motionsyrkanden fr{m moderata AV 1985/86: 11 
samlingspartiet. folkpartiet och cenkrpartiet som syftar till ett reformerat 
system för arbetslöshetsförsäkringen. 

I motion J 985/86:A225 förespråkar moderata samlingspartiet att det på 
sikt införs en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som ger en 
garanterad grundtrygghet. Möjlighet skall finnas till frivilliga tilläggsförsäk
ringar som förutsätts bli helt finansierade i en avtalsenlig ordning eller genom 
medlemsavgifter. Motionärerna menar att det ekonomiska skyddet vid 

arbetslöshet har urholkats och måste förbättras. att det är angeläget att skapa 
"raka rör" mellan parternas förhandlingsbord och utgifterna för att bekämpa 
arbetslösheten. att staten inte kan frånsäga sig det sociala ansvaret för dem 
som utan egen förskyllan drabbas av arbetslöshet men att staten inte ensidigt 

kan bära kostnaderna för ett växande försäkringsskydd som till stor del 
orsakas av för höga löneavtal. Den nyligen tillsatta utredningen om 
kontantstödet bör fä i uppdrag att behandla den nu föreslagna försäkrings

konstruktionen och samtidigt utvidgas till en parlamentarisk utredning. . 
Folkpartiet redovisar i motion 1985/86:A259 sin syn på behovet av ett nytt 

system för arbetslöshetsförsäkringen. Det bör utformas som en allmän 

försäkring för alla i åldern 18-65 år som står till arbetsmarknadens 
förfogande. Ersättningsrätten förutsätts omfatta både löntagare och företa

gare. Motionärerna anser att det är ett problem att ge hög ekonomisk 

kompensation vid arbetslöshet samtidigt som utgifterna för arbetslöshet till 

följd av höga löneavtal får bäras av andra än dem som kan påverka 
avtalsförhandlingarnas utfall. En reformering av försäkringssystemet bör 
därför skapa incitament för parterna att träffa löneavtal som inte orsakar 

onödiga kostnader för de egna arbetslöshetskassorna. 
En allmän arbetslöshetsförsäkring förordas även av Börje Hörnlund m. fl. 

(c) i motion 1985/86:A249. En sådan försäkring skall ge ett grundskydd på 

rimlig nivå med möjlighet att bygga på med avtalsenliga eller enskilt 
tecknade försäkringar. En allmän arbetslöshetsförsäkring skulle även lösa 

några av de frågor som behandlas knapphändigt eller inte alls i direktiven för 
det nu inledda utrcdningsarbetet om kontantstödet. bl. a. ersättningsrätten 
för företagare och den olösta frågan om vård av barn i hemmet skall vara 
kvalificerandc för ersättning. 

I motion 1985/86:A608 hemställer Rosa Östh m. fl. (c) att den i motion 
A249 föreslagna utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring skall få i 
uppdrag att kartlägga de ekonomiska konsekvenserna av att en sådan 

försäkring införs i dagens arbetsmarknadssituation med särskilt beaktande 

av jämställdhetsfrågorna. 

Frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring utreddes i mitten av 1970-

talet av den parlamentariskt sammansatta ALF-utredningen, som redovisa

de resultatet av sitt arbete i ett betänkande framlagt år 1978. Det föreligger 

alltså sedan länge ett färdigt utredningsförslag till en allmän arbetslöshetsför

säkring. Under de följande åren i regeringsställning avstod moderata 

samlingspartiet. folkpartiet och centerpartiet från att realisera utredningens 

förslag. och dessa har inte heller senare ansetts aktuella att genomföra. I 
stället för att initiera ett utredningsarbete med likartad inriktning som 
ALF-utredningen anser utskottet att det är en bättre metod som regeringen 57 



valt att se över det nuvarande ersättningssystemet med syfte att snabbt fä AU 1985/86: 11 
fram lösningar pä en rad problem som framkommit under årens lopp. Flera 
av de fdgor som skall tas upp i det utredningsarbetet iir av väsentlig art som 
ersättningsnivåer, karensvillkoret, utjlimning av medlemsavgifter och krång-
ligheter i regelsystemet. Utskottet aktualiserar nedan ytterligare en fraga. 

När det giiller de utredningskrav som förs fram i de tre motionerna från 
moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet bör härutöver upp-
miirksammas att man genomgående förutsätter att de försäkrade själva skall 

bära en kraftigt ökad andel av kostnaderna för arbetslöshetsersättningarna. 
Utskottet har i den föregående framställningen avvisat en sådan kostnads-
övervältring som metod att finansiera en uppräkning av ersättningsbeloppen. 
Med hänsyn härtill och till vad i övrigt anförts avstyrker utskottet de aktuella 

yrkandena i motionerna A225, A249 och A259 och det anslutande yrkandet i 

motion A608. 
Fdgan om fijljsamhet 111ella11 lö11e11tveckli11g och arbetslöshetsersiitt11i11g tas 

upp i motion 1985/86:~276 av Lars Ulander m. fl. (s). Motionärerna anser 

det vara angeläget att åstadkomma en sådan följsamhet även framdeles. Den 

tillsatta utredningen om kontantstödet bör genom tilläggsdirektiv få i 
uppdrag att också redovisa ett system för hur behovet av höjning av 

dagpenningen skall bedömas. Vidare bör övervägas metoder för att räkna 
upp dagpenningen som innebär att den fortlöpande kan anpassas till 
löneutveeklingen. Motionärerna anser att det föreslagna tilläggsuppdraget 

bör ges förtur i utredningsarbetet. 
Utskottet tillstyrker att den nya utredningen om kontantstödet får ett 

tilläggsuppdrag i enlighet med vad som anförts i motion A276. Vid bifall 
hiirtill bör utskottets ställningstagande delges regeringen. 

Ny nordisk överenskommelse om förmåner vid arbetslöshet 

Sedan lång tid tillbaka har de nordiska länderna ett samarbete i fråga om 
arbetslöshetsförsäkringen. Samarbetet gäller gränsarbetare och andra ar
betstagare som flyttar mellan länderna. Den nuvarande överenskommelsen
som gäller tillgodoräknande av kvalifikationsperioder m. m. i samband med 
rätt till ersättning för arbetslöshetsförsäkrade - är från år 1976. 

Sedan år 1982 har i Nordiska arbetsmarknadsutskottets regi pågått en 

översyn av 1976 års överenskommelse med sikte på att ersätta den med en ny. 

Sedan ärendet efter förslag av Nordiska ministerrådet behandlats av 

Nordiska rådets 32:a session i Stockholm har en ny överenskommelse 

undertecknats den 12november1985 av företrädare för regeringarna i de fem 

nordiska länderna. 

Det är förutsatt att överenskommelsen skall ratificeras, och i den 

föreliggande propositionen, 1985/86:84, begärs att riksdagen skall godkänna 

den. Enligt propositionen blir det klara förbättringar av möjligheterna att få 
arbetslöshetsersättning för dem som flyttar mellan de nordiska länderna och 
för dem som arbetar i ett nordiskt land men bor i ett annat. 

I motion 1985/86:289 hänvisar andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp) 
till att han i en tidigare motion, 1984/85:903, aktualiserade förhållandet att 

anställning i annat nordiskt land inte är kvalificerande för kontant arbets- 58 



marknadsstöd (KAS). I propositionen sägs att sådana situationer bör kunna AU 1985/86: 11 
lösas i den praktiska tillämpningen. Motionären anser att vad som anförts i 
propositionen är svårt att tolka som ett klart positivt ställningstagande. 
Därför bör regeringen ges till känna att bestämmelser om tillgodoräknandc 
av anställning i annat nordiskt land för att erhålla KAS skall tas in som en del 
av överenskommelsen. 

Den nu föreliggande motionen liksom den tidigare vänder sig mot att det 
hittills inte varit möjligt att till någon del åberopa anställning i annat nordiskt 
land när det giiller att uppfylla arbetsvillkoret för KAS. Att det finns ett par 
smärre undantag från denna grundregel kan man i detta sammanhang bortse 
från. De tidigare nordiska överenskommelserna om kvalifikationsvillkor 
m. m. har enbart gällt arbetslöshetsförsäkringen. Som motioniiren erinrat 
om sägs i propositionen att problem av nu aktuellt slag bör kunna lösas i den 
praktiska tillämpningen. Eftersom den nya överenskommelsen uttryckligen 
innefattar även lagen om kontant arbetsmarknadsstöd förutsiitter utskottet 
att så kommer att ske för svensk del med beaktande av de allmänna 
principerna för överenskommelsen. Med dessa uttalanden från utskottets 
sida bör motionens syfte kunna tillgodoses utan att man. såsom är den 
formella innebörden av motionärens yrkande. återförvisar ärendet till nya 
överläggningar mellan de nordiska länderna. Motionen bör sålunda med 
hänsyn till det anförda av riksdagen lämnas utan åtgärd. 

I övrigt konstaterar utskottet att den nya överenskommelsen är resultatet 
av ett flerårigt arbete på gemensam nordisk bas, och den bör av riksdagen 
kunna godkännas. 

Sysselsättningsskapande åtgärder 

1984/85 
1985/86 

1985/86 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 116 483 0001 

2 695 470 ooo' 
2 687 500 000 

Reservation 2 461 184 0002 

1 Häri ingår medel för förvahningskostnader som fr. o. m. budgetåret 1985/86 
beräknas under anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. 

2 Reservationen består av beslutade medel till beredskapsarbeten. som skall betalas 
under budgetåret 1985/86. 

-' Dessutom har anslaget tillförts 187 000 000 kr. med utnyttjande av den av riksdagen 
beviljade finansfullmakten. 

Från anslaget betalas utgifter för Beredskapsarbeten. Rekryteringsstöd, 
Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet, Industribeställningar 

och Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder. 
Regeringen har i budgetpropositionen under punkt B 5 (s. 88-99) föresla

git riksdagen att 
1. godkänna vad som förordas i propositionen i fråga om avveckling av 

rekryteringsstödet, 
2. till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1986/87 anvisa ett 

res~rvationsanslag av 2 687 500 000 kr. 
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Ikrcdskapsarbcten 

Rekrvteringsstöd och 
enskilda - bered-
skapsarbeten av 

1985/86 
Anslag 

l 575 470 0001 

icke investerings-
karaktär I 058 000 000~ 

Bidrag till arbetslösa 
för 'att starta egen 
verksamhet 37 000 000 

Industribesliillningar 15 000 000 

Försöksverksamhet 
med sysselsätt
ningsskapande 
åtgärder 

2 695 470 000 

10 ()[)() 000 

2 695 470 000 

1986/87 
Beräknad ändring 

AMS Föredraganden 

+ 1 149 5.30 ooo + 1 032 030 oon 

+ 67 000 000 - I 058 000 000 

+ 23 000 000 + \.3 000 000 

+ I 2:19 530 000 7 970 ()()() 

+ 5 OU(l oou 

+ I 239 530 000 -7 970 000 

1 Dessutom har 187 milj. kr. tillförts med utnyttjande av den av riksdagen beviljade 
finansfullmakten. 

2 .300 milj. kr. av dessa medel har överförts till anslagsposten Beredskapsarbeten. 

Allmänt 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder har under åren visat en tydlig 
följsamhet med konjunkturutvccklingen. Följdriktigt är antalet beredskaps
arbeten för närvarande mindre än tidigare år. Under fjärde kvartalet 1985 
var antalet personer i beredskapsarbete ca 22 100 mot 73 500 samma tid två 
år tidigare. Vid en sådan jämförelse bör dock erinras om att ungdomslagen 
och rekryteringsstödet tillkom år 1984. 

I propositionen framhålls att platsförmedling och andra anställningsfräm
jande åtgärder kommer att prioriteras i arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt 
poiingteras att det är nödvändigt att hålla en hög beredskap för sysselsätt
ningsskapande åtgärder som ger arbete främst åt grupper med svag 

förankring på arbetsmarknaden. 
l motionerna 1985/86:225 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) och I 985/86:A266 av 

Alf Wennerfors m. fl. (m) anförs bl. a. att huvuddelen av de resurser som 
avsätts för sysselsättningsskapande åtgärder bör inriktas mot åtgärder som 
underlättar för de arbetslösa att få arbete i det privata näringslivet. 

För att ge större förutsättningar för AMS ledning att fullfölja ambitionerna 
att effektivera arbetsmarknadsverket bör därför enligt motionärerna en ny 

anslagsteknik tillämpasföranslaget Sysselsättningsskapande åtgärderfr. o. m. 
nästa budgetår. För att åstadkomma större flexibilitet i sammansättningen av 
de faktiska insatserna bör därför AMS ledning inom ramen för av riksdagen 

formulerade mål och generella regler få möjlighet att disponera ett samman

hållet anslag. 
Enligt det moderata förslaget skall AMS-ledningen disponera anslagna 

medel så att den av riksdagen angivna syssclsättningsvolymen uppkommer. 

AU 1985/86:11 
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Åtgärderna skall i första hand inriktas mot näringslivet och ge resultat i form AU 1985/86: 11 
av faktiska anställningar som överskrider 50 %0 av totala antalet anvisningar. 
Ingen enskild åtgärd får ha längre varaktighetstid än sex månader och den 
maximala bidragsnivån får inte överstiga 50 %, av lönekostnaden. Preliminä-
ra resultat i form av kostnader och placeringar i varaktiga anställningar skall 
redovisas för riksdagen i samband med arbetsmarknadsverkets anslagsfram-
ställning för budgetåret 1988/89 för att ge riksdagen möjlighet att utvärdera 
försöksverksamheten. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är viktigt med ett fortsatt 

arbete som syftar till en effektivering inom arbetsmarknadspolitiken. En av 

förutsättningarna härför är att medelsarsenalen används på ett flexibelt sätt. 
Den nu gällande ordningen för anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder 

ger också verket möjligheter att inom givna ramar pröva olika vägar för att 
uppnå en optimal effektivitet i verksamheten. Det bör för övrigt erinras om 
att även om delanslaget Beredskapsarbeten enligt propositionens förslag 
svarar för hela anslaget frånsett 80 milj. kr. sker successivt stor förändring i 

anslagets användning. Arhetsmarknadsverket strävar bl. a. efter att minska 
andelen dyra beredskapsarbeten, dvs. investeringsarbeten. 

I sammanhanget vill utskottet erinra om att det förändringsarbete som 

pågår inom verket - och som utskottet behandlat tidigare i betänkandet -
torde ge nya uppslag beträffande användningen av de arbetsmarknadspolitis

ka medlen. Härutöver bör nämnas att frågan om de arbetsmarknadspolitiska 

medlen varit föremål för utredning inom regeringens kansli. Av det anförda 
framgår att frågan om de arbetsmarknadspolitiska medlens framtida utform

ning hålls aktuell hos ansvariga myndigheter. Utskottet är mot denna 
bakgrund inte berett att - utan ytterligare överväganden beträffande 

konsekvenserna av motionärernas förslag-tillstyrka motionerna i denna del. 
Behovet av ett basprogram för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i vissa län 

förs fram i motion 1985/86:A242 av Bengt-Ola Ryttar m. fl. (s). Motionärer
na framhåller bl. a. att de mest drabbade länens problem är så djupa och 
långsiktiga att de måste motverkas med delvis nya metoder. Problemlänen 
har ett svagt näringsliv som är - och kommer under överskådlig tid att vara -
beroende av samhällsstöd. För de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör 
därvid gälla att man utarbetar ett flerårigt basprogram. Dessa insatser skulle 
kunna samordnas med länens utvecklingsprogram och inte styras av de 
objekt som för tillfället är möjliga att starta snabbast. 

Det föreslagna basprogrammet bör omfatta större delen av insatsvolymen 
från samhällets sida, vara treårigt och rullande. Visst utrymme bör lämnas för 
akutinsatser. Basprogrammet bör upprättas i förhandlingar mellan statsmak

terna och berörda kommuner och länsorgan. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är viktigt med planering 

på längre sikt av samhällets insatser i främst problemlänen. Inom länsstyrel

serna bedrivs också i samråd med kommunerna, länsarbetsnämnderna. 
skolmyndigheterna osv. ett intensivt planeringsarbete som syftar till att 

skapa förutsättningar för en god framförhållning när det gäller utvecklingsin

satserna. 

Beträffande önskemålen om ett långsiktigt basprogram för de arbetsmark
nadspolitiska insatserna vill utskottet erinra om att en stor del av de 61 



sysselsättningspolitiska medlen till sin natur måste vara tillfälliga och AU 1985/86: 11 
selektiva. De vänder sig främst till de arbetslösa, som skall stft till 

arbetsmarknadens förfogande även under den tid som de omfattas av 

ittgärdt:rna. 

Utskottet vill emellertid samtidigt framhålla att det ankommer pä främst 

länsarbetsnämnderna att utifrån denna principiella utgångspunkt se till att 

insatserna så långt möjligt ligger i linje med även långsiktiga strävanden i 

länen, t. ex. i fraga om utbyggnaden av infrastrukturen. Med hänvisning till 

det anförda avstyrker utskottet motion l 985/86:A242. 

I motion 1985/86:A240 av Leo Persson m. fl. (s) begärs siirskilda stödåtgiir

der vid företag i sysselsättningssvaga orter. Det gäller företag som av 

arbetsmarknadspolitiska skäl tillkommit med statligt stöd och som av 

företagsekonomiska skäl läggs ned. I dessa fall bör enligt motionärerna 

företagen åläggas att föra en konstruktiv dialog med sina uppdragsgivare. 

innan beslut om förändringar fattas. som är negativa för den lokala 

arbetsmarknaden. Staten bör i sådana lägen gå in med stöd för att säkerställa 

syssc Isättningen. 

Utskottet är medvetet om de ofta långtgående problem som en nedlägg

ning av ett företag kan föra med sig för sysselsättningssvaga orter. Utskottet 

har anledning utgå från att beslut om nedläggning i dessa fall föregas av 

omfattande öwrläggningar mellan företag. fackliga organisationer, länssty

relse och länsarbetsnämnd. Inte sällan har detta resulterat i att man 

gemensamt funnit lösningar på problemen som möjliggjort fortsatt drift. 

Samtidigt kan konstateras att det har funnits situationer då man bedömt att 

fortsatt drift av verksamheten inte kunnat förenas med rimliga krav pa 

lönsamhet. I sådana lägen är en avveckling ofrånkomlig. Men det är också för 

sådana situationer som arbetsmarknadspolitikens trygghetssystem är avsett. 

Utskottet vill här peka på de möjligheter som friimst varsclreglerna i 

främjande lagen skapar för arbetsförmedlingen att i god tid finna lösningar på 

de problem för den enskilde som en uppsägning för med sig. Olika initiativ 

prövas. bl. a. s. k. övcrtalighctspoolcr som möjliggör längre uppsägningsti

der med hjälp av arbetsmarknadspolitiska stödinsatser. 

Någon särskild åtgärd med anledning av motion l 985/86:A240 anser 

utskottet med hänvisning till det anförda inte vara påkallad. Motionen bör 

sålunda avslås. 

Slutligen tar utskottet i detta avsnitt upp motion 1985/86:A234 av Erkki 

Tammenoksa m. fl. (s) som behandlar behovet av arbetsmarknadspolitiska 
insatser för arbetslösa invandrare i Stockholms län. Motionärerna föreslår att 

ett projekt startas i länet som syftar till att förbättra invandrarnas möjligheter 

att fä arbete. 

Invandrarna har en utsatt position på arbetsmarknaden med bl. a. en 

större arbetslöshet än genomsnittet. I Stockholms län utgör invandrarna en 

förhållandevis stor andel av de arbetslösa. 

De problem som hänger samman med arbetsförmedlingarnas insatser för 

denna grupp har uppmärksammats inom arbetsmarknadsverket. Bl. a. har 

särskilda projekt startats i fyra kommuner med intensifierade förmedlingsin

satser för invandrare. Projekten bedrivs i samarbete mellan resp. arbetsför

medling och kommun. Syftet är att få fram nya modeller för att hjälpa 62 



invandrarna till ett arbete. Hithörande frågor tas för övrigt även upp i AU 1985/86: 11 
regeringens i dagarna framlagda proposition 1985/86:98 om invandrarpoliti-
ken. Bl. a. föreslås att AMS regelbundet skall göra en översyn av personalbe-
hovet vid arbetsförmedlingar i invandrartäta omn!den och göra de ompriori-
teringar och de utbildningsinsatser för personalen som bedöms nödvändiga. 

Utskottet vill strvka under vikten av att arbetet med att underlätta för . . 
invandrarna att få ett arbete bedrivs med stor målmedvetenhet inom 
arbetsmarknadsverket. Den försöksverksamhet som pågår i fyra kommuner 
bör härvid kunna ge nya uppslag. Det får ankomma på verket att ta ställning 
till hur man skall gå vidare sedan försöksverksamheten avslutats. Utskottet 
avstyrker med det anförda motion 1985/86:A234. 

Rekryteringsstöd 

Sedan den I januari 1984 kan statligt stöd utgå i form av bidrag till rekrytering 
inom niiringslivet, s. k. rckryteringsplatser. Ungdomar och hlngtidsarbetslö
sa angavs som de målgrupper som i första hand skulle komma i fråga för den 
nya stödformen. 

Fr. o. m. den 1 januari 1985 gäller att stödet skall förbehållas långtidsar
betslösa. Stödet kan i särskilda fall användas för att placera ungdomar. 
Bidraget kan även utgå för kommunernas och landstingskommunernas 
rekrytering av långtidsarbetslösa. Som en kompletterande åtgiird kvarstår de 
enskilda beredskapsarbetena av icke investeringskaraktär. Bidraget enligt 
ovan uppgår till 50 % av den totala lönekostnaden för de arbetslösa som 
rekryterats. 

Antalet personer som anställts med rekryteringsstöd uppgick under fjärde 
kvartalet år 1985 till i genomsnitt 12 600 mot 24 400 personer samma kvartal 
året före. I propositionen konstateras att rekryteringsstödet, som infördes 
när konjunkturen var på väg uppåt, har utgjort ett verksamt hjälpmedel inom 
arbetsmarknadspolitiken under den konjunkturfas som vi nu har genomgått, 
främst genom att påverka företag att tidigarelägga sina rekryteringar eller att 
skapa nya arbetstillfällen. 

När vi nu går in i en mer dämpad konjunktur anser det föredragande 
statsrådet att förutsättningarna att uppnå en av de viktigaste målsättningarna 
med stödet - att stimulera företagen att tidigarelägga rekryteringar- därmed 
minskar. Samtidigt konstateras att stora grupper på arbetsmarknaden har 
svårigheter att snabbt finna en anställning eller få möjlighet att pröva ett 
arbete. Ett tecken härpå är enligt propositionen att antalet långtidsarbetslösa 
fortfarande ligger på en hög nivå. 

Mot den angivna bakgrunden förordas ett ökat utnyttjande av de 
sysselsättningsskapande åtgärderna för att skapa möjligheter för framför allt 
långtidsarbetslösa att få arbete. I propositionen föreslås därför att rekryte
ringsstödet för tillfället avvecklas fr. o. m. den 1 juli 1986. I stället bör 
stödformen enskilt beredskapsarbete utnyttjas under den väntade konjunk
turfasen. 

För enskilda beredskapsarbeten föreslås även i fortsättningen gälla att 
statsbidrag får utgå med högst 50 % i upp till sex månader. De fördelar i 
administrativt avseende som nu gäller för rekryteringsstödet bör enligt 63 



propositionen tas till vara när det gäller enskilda beredskapsarbeten. Härvid AU 1985/86: 11 
förutsätts att AMS i samarbete med arbetsmarknadens parter kan finna 
lämpliga lösningar. 

Frågan om rekryteringsstödets avskaffande tas upp i ett flertal motioner. 
I motion 1985/86:A266 av Alf Wennerfors m. fl. (m) framhålls att 

moderata samlingspartiets f~)rslag beträffande anslagets användning - som 
redovisats i ett tidigare avsnitt - kan innebära att rekryteringsstödet kan 
användas om villkoret med kraftigt ökat placeringsresultat uppnås. 

Även folkpartiet föreslår i sin partimotion 1985/86:A259 att rekryterings
stödet skall kunna finnas kvar bl. a. mot bakgrund av stödets betydelse för de 
långtidsarbetslösa. I centerpartiets partimotion 1985/86:A255 förordas ett 
förstärkt rekryteringsstöd för anställning av långtidsarbetslösa i näringslivet. 

I yttt:rligare fem motioner föreslås med likartade argument att rekryte
ringsstödet skall finnas kvar. Det gäller 1985/86:A218 av Jan Fransson m. fl. 
(s). 1985/86:A223 av Lars Svensson (s) och Helge Hagberg (s), l 985/86:A236 
av Elver Jonsson (fp) och Bengt Harding Olsson (fp ). l 985/86:A238 av Hans 
Rosengren (s) och Ingemar Konradsson (s) samt 1985/86:A248 av Nils-Olof 
Gustafsson m. fl. (s). 

Bland de argument som förs fram kan nämnas att rekryteringsstödet är lätt 
att administrera. Det anses också vara ett verksamt medel för att rekrytera 
arbetslösa till fasta anställningar. Slutligen kan nämnas argumentet att stödet 
fyller en viktig funktion när det gäller att hålla arbetslösheten nere i 
skogslänen. I motion A218 sägs att rekryteringsstödct i stället för att 
avvecklas borde utvecklas, t. ex. för att stimulera till icke könstraditionella 
yrkesval och rekryteringar. 

Som framgår av redovisningen råder det olika uppfattningar om rekryte
ringsstödcts fortsatta användning. Enligt vad utskottet inhämtat pågår för 
närvarande inom arbetsmarknadsverket ytterligare överväganden beträffan
de stödets användning och effekter. Resultatet av det arbetet avses bli 
presenterat i god tid före regeringens ställningstaganden i samband med 
kompletteringspropositionen senare i vår. 

Enligt utskottets uppfattning finns det mot denna bakgrund skäl att inte nu 
ta ställning till rekryteringsstödets framtida användning. Till denna slutsats 
bidrar också den ändrade bedömning av konjunkturutvecklingen som 
numera görs (se finansutskottets betänkande FiU 1985/86:10). Utskottet 
förutsätter i stället att regeringen i komplctteringspropositionen redovisar 
förslag till hur ett effektivt stöd till de långtidsarbetslösa lämpligen bör 

utformas. 
Utskottets ställningstagande innebär att förslaget i propositionen om en 

avveckling av rekryteringsstödet fr. o. m. den I juli 1986 bör avslås. Därmed 
kan i sammanhanget upptagna motioner anses vara i huvudsak tillgodosed
da. Vad utskottet anfört om rekryteringsstödets avveckling bör ges regering
en till känna. 

Beredskapsarbeten 

I delprogrammet Beredskapsarbeten ingår statliga beredskapsarbeten, stats
bidrag till kommunala beredskapsarbeten samt enskilda beredskapsarbeten 64 



av investeringskaraktär. Syftet med beredskapsarbetena iir att motverka AU 1985/86: 11 
arbetslöshet till följd av säsong- och konjunkturnedgång eller när arbetstill-
gången av andra skiil är otillräcklig. Beredskapsarbetena ger vidare syssel-
sättning åt äldre, lokalt bunden eller handikappad arbetskraft, som har 
svårigheter att fä arbete på den öppna marknaden även i goda konjunk.turcr. 

Antalet sysselsättningsdagar i beredskapsarbete var ca 5.6 miljoner under 
budgetåret 1984/85. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande tal för 
budgetåren 1983/84 och 1982/83 var ca 10, 1 miljoner resp. 11.6 miljoner. Det 

faktum att rekryteringsstöd och ungdomslag infördes den 1 januari 1984 
måste dock vägas in vid en jämförelse. 

För innevarande budgetår har riksdagen med anledning av budgetproposi
tionen (prop. 1984/85: 100 bil. 12, AU 11, rskr 188) anvisat 1 575 milj. kr. för 

beredskapsarbeten. Vidare har regeringen den 31 oktober 1985 med 
utnyttjande av den av riksdagen beviljade finansfullmakten (prop. 1984/ 
85: 159, FiU 30, rskr 409) beslutat om ytterligare 187 milj. kr. till beredskaps
arbeten. Samtidigt har 300 milj. kr. omfördelats från rekryteringsstöd till 

beredskapsarbeten. Sammanlagt har således 2 062.5 milj. kr. beslutats för 

beredskapsarbeten. 

I propositionen framhålls att det finns anledning att räkna med att 
konjunkturen under nästa budgetår kommer att vara svagare än under 
innevarande budgetår. Det är dock för närvarande inte möjligt att bedöma 

styrkan i avmattningen. Mot denna bakgrund bedöms behovet av bered
skapsarbeten inkl. enskilda beredskapsarbeten till 6,5 miljoner sysselsätt
ningsdagar under nästa budgetår. Som tidigare redovisats avser regeringen 
att senare i vår i kompletteringspropositionen återkomma med en reviderad 
bedömning av behovet av de sysselsättningsskapande åtgärderna. Det 

förutsätts att regeringen liksom för innevarande budgetår kommer att få 
disponera en finansfullmakt för eventuell förstärkning av bl. a. de sysselsätt
ningsskapande åtgärderna. 

Det sammanlagda medelsbehovet för beredskapsarbeten beräknas till 

2 607,5 milj. kr. för budgetåret 1986/87. 
I motion 1985/86:225 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) föreslås - som tidigare 

nämnts - ett sammanhållet anslag för sysselsättningsskapande åtgärder och 
särskilda villkor för åtgärderna. Den principfrågan har utskottet tagit 
ställning till. När det gäller insatsernas omfattning anges i motion 1985/ 
86:A266 av Alf Wennerfors m. fl. (m) att AMS inom ett anslag för 
sysselsättningsskapande åtgärder på 2 057 milj. kr. skall få i uppdrag att 
genomföra ett program som uppgår till minst 5,5 miljoner sysselsättnings
dagar. 

Utskottet tillstyrker den bedömning av behovet av insatser som görs i 

propositionen. Som där framhålls har regeringen möjlighet att återkomma 

till riksdagen med förslag om ytterligare medel eller utnyttja finansfullmak

ten om behovet av insatser blir större än väntat. Utskottets ställningstagande 

innebär att motion 1985/86:A266 avstyrks i aktuell del. 

I propositionen erinras om det uppdrag AMS erhållit att i samråd med 
berörda intressenter på byggarbetsmarknaden utreda alternativa lösningar 

som mer långsiktigt skulle ge arbete - inom eller utanför byggnadsverksam

heten - åt arbetshandikappade byggnadsarbetare. 

5 Riksdagen 1985186. 18sam/. Nr 11 
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Som tidigare kortfattat niimnts i samband med utskottets behandling av AU 1985/86: 11 

AMS egcnrcgiarbeten har nyligen träffats en prcliminlir överenskommelse 

mellan AMS och byggnadsindustrin om att starta en ny verksamhet för att ge 

arbetshandikappade byggnads- och anläggningsarbctare arbete och rehabili-

tering. Verksamheten skall enligt förslaget kunna omfatta upp till 2 000 

personer. 

Enligt överenskommelsen har byggföretagen [1tagit sig att upprätta en 

riksomfattande organisation. Denna organisation skall ha ett antal regionala 

aktiebolag. som omfattar ett eller flera Hin. I dessa bolag avses bygg- och 

anHiggningsarbetarna fä tillsvidarcanstlillning. 

Staten förutsiitts ge ett lönebidrag av samma storlek som i motsvarande 

anställningar i kommunerna, dvs. 75 <J(, av lön och liincbikostnad. Arbetsför

medlingen skall besluta om vem som kan komma i fråga för en sädan 

liincbidragsanstiillning. Byggföretagen har åtagit sig det ekonomiska ansva

ret för verksamheten. 

Enligt utskottets uppfattning lir det positivt att AMS och intressenterna på 

byggarbctsmarknaden tar ett gemensamt ansvar för att finna nya lösningar på 

de arbetshandikappade byggnadsarbetarnas problem. Det förslag som man 

kommit fram till övervägs för nlirvarande i regeringens kansli. 

Utskottet övergår hiircftcr till att behandla ett antal motioner i vilka förs 

fram olika önskemål i anslutning till delanslaget Beredskapsarbeten. 

Behovet av mer långsiktiga bercdskapsohjekt tas upp i motion 1985/ 

86:A258 av Wivi-Annc Cederqvist m. fl. (s). Motionärerna framh{dler bl. a. 

att nya objekt för bcn:dskapsarbeten skulle kunna tas fram om man i förväg 

kunde garantera en viss kontinuitet i genomförandet. Som exempel anges 

objekt inom kulturminnesviird. turism och skogsbruk. Motionlirerna föreslår 

att hinsarbetsnämndcrna skall fa möjlighet att ta fram större ätgiirdspakct i 

områden där beredskapsarbeten kommer att behövas under mimga ar. 

Genomförandet av dessa mer liingsiktiga insatser skulle garanteras genom att 

medel ansli1s för en liingre period. 

Utskottet vill först erinra om att beredskapsarbetena är tillfälliga till sin 

natur. De vlinder sig främst till de arbetslösa. som skall stii till arbetsmarkna

dens förfogande även under den tid som de ·omfattas av åtgärderna. Dessa 

medel skall således inte utgöra en basresurs för skogsvård, turism, kulturmin

nesvård m. m. Detta hindrar i och för sig inte att man inom t. ex. 

kommunerna kan hålla en god projektberedskap. Som tidigare nämnts lir det 

emellertid ocks{1 viktigt att länsarbetsnämnderna sil långt möjligt tar hlinsyn 

till att insatserna ligger i linje med även - i det här fallet - långsiktiga 

strlivanden i kommunerna. 

Med det anförda avstyrker utskottet motion l 985/86:A258 i denna del. 

Utskottet tar därefter upp tva motioner som föreslår ett återinförande m· 

statliga projekteringshidrag. Wivi-Anne Ccdcrqvist m. fl. (s) framhaller i 

motion 1985/86:A258 att de senaste arens insatser har tärt framför allt på 

kommunernas objektreserv som nu sägs vara för liten. Enligt motionärerna 

begränsar kommunernas ekonomi deras möjligheter att bygga upp nya 

reserver av angeHigna byggnadsprojekt. Det är därför rimligt att statsbidrag 

för projektering införs. 

I motion 1985/86:A232 av Roland Brännström m. fl. (s) anförs att 66 



arhetsmarknadssituationen i de fyra nordligästt: länen och främst i våra AU 1985/86:1 I 

struktursvaga glesbygdskommuner inger allvarliga farhågor om möjligheten 

att hålla sysselsättningen uppe. Det skulle därför vara av stort värde för 

friimst kommuner inom stödområde A och B. om projektcringshidraget 

enligt tidigare regler återinfördes. 

Utskottet vill liksom tidigare är framhMla vikten av att lämpliga syssclsätt

ningsskapan.dc ohjckt tas fram i hl. a. kommunerna. Det är en viktig 

förutsättning för att en effektiv arbetsmarknadspolitik skall kunna föras. 

Den ohjektreserv som varje är tas fram har också i huvudsak motsvarat de 

behov som funnits. När det gäller projekteringsbidragct har detta enligt 

utskottets mening generellt sett en liten betydelse för prnjekteringsverksam

hcten. Projekteringskostnaden är normalt en liten del av hela kostnaden för 

investeringen. Härtill kommer att hidrag utgår för projektering när ett objekt 

antagits som beredskapsarbete. I detta sammanhang bör även erinras om de 

båda program för reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) som 

statsmakterna heslutadc om hösten l 983 och som kan leda till en inriktning 

frfm kommunernas sida på projekt som inte kräver projektering i samma 

omfattning. Utskottet har dock samtidigt förståelse för att stöd till projekte

ringskostnader kan vara en välbehövlig stimulans i vissa enstaka kommuner 

med ansträngd ekonomi. Med hänvisning till vad ovan sagts, samt mot 

bakgrund av det statsfinansiella läget. avstyrker utskottet motionerna 

1985/86:A258 i denna del och 1985/86:A232. 

I fyra motioner hegärs ökade beredskaps medel till nawr- och kulturminnes

l'ård. Det gäller motionerna 1985/86:A205 av Hans-Göran Franck m. fl. (s), 

1985/86:A210 av Göre! Bohlin (m) och 1985/86:A272 av Gunnel Jonäng (c) 

och Hadar Cars (fp) i vilka föreslås att kulturminnesvården skall komma i 

fråga för ytterligare arbetsmarknadspolitiska medel. I motion 1985/86:A215 

av Börje Stensson (fp) och Lars Ernestam (fp) föreslås att både natur- och 

fornminnesvårdcn skall komma i fråga för arbetsmarknadspolitiska medel. 

Bakgrunden till motionerna är att den kraftiga neddragningen av bered

skapsmedlen fått som konsekvens att arbetena inom natur- och kulturmin

nesvården reducerats avsevärt. För fornvården gäller t. ex. att verksamheten 

sedan en följd av år praktiskt taget helt drivits inom ramen för beredskapsar

betena. Den personal riksantikvarieämbetet har anställd för projektering av 

dessa arbeten bekostas av beredskapsmedel. Under budgetåret 1984/85 

beviljade länsarbetsnämnderna medel för fornvård till ett belopp av drygt 31 

milj. kr. mot ca 43 milj. kr. budgetåret innan. 

Riksantikvarieämbetets egna medel för fornvård uppgick under budget

året 1984/85 till 600 000 kr. Den neddragning av beredskapsmedlen som skett 

har bl. a. drabbat kulturminnesvården i Stockholms län mycket hårt. Även 

naturvården har under åren varit i hög grad beroende av beredskapsarbete

na. Vården av naturreservat, landskapsvård m. m. har till huvudsaklig del 

finansierats via beredskapsmedlen. 

Utskottet har förståelse för de problem som de minskade anslagen till 

beredskapsarbeten fört med sig för bl. a. natur- och kulturminnesvårdcn. 

Utnyttjandet av de arbetsmarknadspolitiska medlen bör emellertid bedömas 

utifrån arbetslösheten och dess sammansättning. De är till sin natur tillfälliga 

och vänder sig främst till de arbetslösa, som skall stå till arbetsmarknadens 

förfogande även under den tid som de omfattas av åtgärderna. 
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Utskottet vill samtidigt framh;llla betydelsen av natur- och kulturminnes- AU 1985/86: 11 
vården i arbetsmarknadspolitiken. Arbetena har visat sig vara väl lämpade 

som beredskapsarbeten. Inte minst socialmedicinskt handikappade arbetssö-
kande har i dessa verksamheter crhällit lämpliga arbetsuppgifter. Utskottet 

utgår också frtm att möjligheten att utföra vårdarbeten med beredskapsmc-

del kommer att kvarstå. Savitt nu kan bedömas kommer emellertid nivån på 

insatserna att vara betydligt lägre än under tidigare år. 

Mot den angivna bakgrunden framstar det som angeHiget att natur- och 

kulturminnesvärdcn blir mindre beroende än hittills av de arbetsmarknads

politiska medlen. Denna inställning kommer ocksi1 när det g:iller kulturmin

nesvården till uttryck i budgetpropositionen (prop. 1985/86: IUO bil. 10, 

s. 437). Pf1 naturv;\rdsområdet har regeringen tillkallat en utredning med 

uppgift att bl. a. pröva hur tillgiingliga resurser skall användas p[1 effektivaste 

sätt från naturvårdssynpunkt. Häri ingår bl. a. att pröva förutsättningarna att 

i högre grad engagerat. ex. kommunerna i finansieringen av naturvårdsarbe

tet (Dir. 1986:2). Dessa frågor är sålunda uppmärksammade i regeringens 
kansli. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrker utskottet i sammanhanget 

upptagna motioner. 

I motion 1985/86:A237 av Erik Holm kvist (m) föreslils y11erligare anslag till 

Luleå högskola, varvid bcrcdskapsmcdlcn för Norrbottens län skulle reduce

ras i motsvarande utsträckning. Motionären pekar pt1 högskolans roll i 

utvecklandet av Norrbotten. En forskarby med hotelldel. forskningsråd och 

ett teknikcentrum i anslutning till högskolan planeras. Det behövs emellertid 

ökade finansiella resurser för att högskolan skall kunna utvecklas på önskv.iirt 

sätt. Inte minst är detta fallet för forskningen inom nya områden som kan 

innebära utveckling av befintlig industri men också etablering inom framtids

betonade områden som data/elektronik. maskin- och verkstadstcknik, 
metallurgi och arktisk teknik. För detta ändamäl föreslås att högskolan i 

Luleå tilldelas 4 milj. kr. utöver vad som föreslås i budgetpropositionen för 

nästa budgett1r. Anslaget för bcredskapsmcdcl för Norrbottens län förcslas 

bli reducerat med motsvarande belopp. 

Utskottet har ingen annan uppfattning än motionären när det gäller 
forskningens betydelse för en positiv utveckling av näringslivet i Norrbottens 

län. Verksamheten vid Luleå högskola har därvid en mycket stor betydelse. 

Utskottet kan emellertid inte ställa sig bakom att verksamheten vid 

högskolan skall tilldelas medel som är ämnade till arbetsmarknadspolitiska 

insatser i länet. I sammanhanget bör erinras om det besvärliga arbetsmark

nadsläget i länet, som motiverar kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Finansiering av verksamheten vid högskolan i Luleå bör i stället ske via 

ordinarie sakanslag för högskoleverksamheten. Med det anförda avstyrker 

utskottet motion 1985/86: A237. 

Martin Segcrstcdt m. fl. (s) begär i motion 1985/86:A231 ytterligare 

beredskapsmedel för viig- och brobyggnadsprojekt inom Vii.\"ternorrlands län. 

Behovet av upprustning av vägniitet i länet är enligt motionärerna sedan lång 

tid stort. De investeringsanslag som tilldelats länet har inte förmått avhjälpa 

väsentliga brister. Inte minst industristrukturen i länet med en stor andel 

skogsindustri ställer stora krav på vägstandarden. I motionen anges särskilt 

angelägna vägprojekt. 
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Utskottet är väl medvetet om behovet av en god vägstandard i v;isternorr- AU 1985/86: 11 
lands län. Betydande belopp har också under ärcn anvisats av beredskapsme-
del för väginvesteringar i länet. Det ankommer på AMS att fördela 
beredskapsmedlcn liinen emellan. Den lokala arbetslösheten och arbetslös-
hetens sammansättning. kostnader för olika projekt samt projektens angelä-
genhet får sedan avgöra länsarbetsnämndens fördelning av de tilldelade 
medlen på olika projekt. De allmänna behoven av byggande av v~igar fär 
beaktas vid fördelningen av de ordinarie väganslagen. Med hiinvisning till 
denna principiella inställning avstyrker utskottet motion 1985/86:A231. 

Slutligen tar utskottet i detta sammanhang upp motion 1985/86:A214 av 
Nils T Svensson (s) och Margit Sandchn (s) i vilken begärs cn upprnstning och 

e/ektrijlcring av järm·iigen 1Wal111ö- Yswd med beredskapsmedel. Motionii
rerna framhåller bl. a. att en modernisering. och utveckling av den aktuella 

banan skulle kunna bidra till en positiv närings- och befolkningsutveckling i 
sydöstra Skåne och därmed förbättra förutsättningarna för en regional balans 

i länet. 
Utskottet utesluter inte att det projekt som tas upp i motionen kan vara 

lämpligt som beredskapsarbete. Som redan framhållits bör det dock ankom
ma på arbetsmarknadsmyndighetcrna att avgöra var och i vilken omfattning 
som beredskapsarbeten skall komma till stånd. Utskottet vill i sammanhang
et erinra om att regeringen med anledning av utvecklingen vid Kockums 

Varv har aviserat att ytterligare 20 milj. kr. av bcredskapsmedlcn bör 
tilldelas Malmöregionen. Med det anförda avstyrker utskottet motion 

1985/86:A214. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet 

Bidraget, som infördes den l juni 1984, utgår till arbetslösa som vill starta 

egen verksamhet. Det motsvarar den arbetslöshetsersättning som annars 
skulle ha utgått och avser i första hand att klara vederbörandes försörjning 

under en viss tid. Den arbetslöse skall på det sättet ges en möjlighet att 
komma i gång med den nya verksamheten utan att i inledningsskedet belasta 

driften med att ta ut lön för det egna uppehLillet. 
För innevarande budgetår har tidigare anvisats 37 milj. kr. Härtill kommer 

10 milj. kr. i tilläggs bud get II till statsbudgeten, ett förslag som utskottet 
tillstyrkt (AU 1985/86:9). Totalt disponeras hiirigenom 47 milj. kr. under 

innevarande budgetår. 
I propositionen föreslås att 50 milj. kr. skall anvisas för verksamheten 

under nästa budgetår. Detta möjliggör att bidrag kan betalas ut till ca l 700 

personer under i genomsnitt sex månader. 
I motion 1985/86:A227 av Britta Bjclle ni. fl. (fp) förordas en förlängning 

av tiden för starta-eget-bidraget. Enligt motionärerna är det mycket svårt att 

få ett nystartat företag att på sex månader bli så inarbetat att det ger 

inkomster som både täcker företagarens lön och övriga omkostnader i 
företaget. Bidrag bör därför kunna utgå under en tid av ett år. Regeringen 

föreslås göra en översyn av möjligheterna till förlängning av bidraget. 

Som framgår av propositionen har den aktuella stödformen varit föremål 

för utvärdering av dels AMS, dels högskolan i Växjö. Bl. a. har de som 69 



mottagit bidraget rntt möjlighet att redovisa sina erfarenheter av stödet. AU 1985/86:11 
Resultatet av det arberet överviigs i regeringens kansli. Med hänsyn härtill är 
utskottet inte berett fön~sia nagra iindringar i de regler som gäller för det 
aktuella stödet. 

Motion J 985/86:A227 bör med hänvisning till det anförda avslås. 
Utskottet tillstyrker den begärda medelsanvisningen pt1 50 milj. kr. för 

niista budgetår. 

Industribeställningar 

Inom ramen för de medel som anvisas till detta delprogram för industribe
stiillningar göras. Därmed menas statliga bestiillningar av förnödenheter som 

behövs inom den statliga verksamheten och som av AMS läggs ut till företag 
som varslat om uppsägning eller permittering av anställda i större omfatt
ning. Härigenom kan sysselsättningen upprätthållas under en begränsad tid 

för att ge rt1drum för omplacering av personalen. Regeringen kan också 
medge utgifter för AMS ordinarie beställningar som staten tidigarelägger i 

sysselsättningsfrämjande syfte. I propositionen beräknas ett oförändrat 
medelsbehov nästa budgetår på 15 milj. kr. 

Alf Wennerfors m. fl. (m) föreslår i motion 1985/86:A266 att regeringens 
förslag avvisas. Motionärerna anser att det i princip är fel att arbetsmark

nadsverket skall betala för särskilda industrisubventioner. 
Utskottet ansluter sig till regeringens beräkningar av behovet av medel till 

industribeställningar. I svåra sysselsiittningslägen kan stödet möjliggöra 
erforderligt rådrum för omplacering av personal vid företag som varslat om 

uppsägning. Utskottet avstyrker diirför motion A266 i denna del. 

Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder 

Sedan ett par års tid har pågått en försöksverksamhet med sysselsättningsska

pande åtgärder. Syftet med verksamheten är att ta till vara de ideer som finns 
och som kan leda till nya typer av arbetsmarknadspolitiska insatser. 

En del i denna verksamhet har varit den s. k. industrikampanjen. 
Kampanjen genomfördes i huvudsak under år 1984 i syfte att tidigarelägga 

och stimulera industrins rekrytering. För kampanjen avsattes 100 milj. kr. 
varav 50 milj. kr. fördelades regionalt till särskilda samaibetsgrupper. I 

propositionen anförs att kampanjen varit mycket framgångsrik. Åtskilliga 
intressanta företagsinriktade projekt har lett till positiva resultat. 

De medel som under det här aktuella anslaget stått till regeringens 
förfogande under de två senaste budgetåren för en försöksverksamhet inom 

arbetsmarknadspolitiken har enligt propositionen möjliggjort ett antal 

nyskapande försök. Här kan nämnas teknikupphandling av mikrodatorer för 

handikappade, försöksvt::rksamhet för invandrare i Södertälje och Malmö. 
företagsutveckling (lokala initiativ) i Bergslagen och industrimässa m. m. 

En del av medlen - 7 milj. kr. - för budgetåret 1984/85 har utnyttjats för att 

via barn- och ungdomsdelegationen stödja olika projekt för arbetslösa 

ungdomar. Ett stort antal projekt har på detta sätt kunnat erhålla stöd. 

Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna föreslås att försöksverksam- 70 



heten får bedrivas även under budgeti\ret 1986187 samt iiven utvidgas nägot. AU 1985/86: 11 
För verksamheten beriiknas ett medelsbehov av 15 milj. kr. 

Utskottet tillstyrker vad som anförs i propositionen under denna punkt. 

Anslaget 

I propositionen ber~iknås under anslaget Syssclsättningsskapande åtgärder 

för budgetåret 1986/87 2 687 .5 milj. kr. 
I motion 1985/86:A266 av Alf Wennerfors m. fl. (m) förcshls att anslaget 

förs upp med 2 087 500 000 kr. 
Utskottet har tidigare i betiinkandet godtagit regeringens bedömning 

beträffande omfattningen av insatserna. Vad utskottet anfört om rekryte
ringsstödets avveckling paverkar inte det totala medelsbehovet. Till anslaget 

Sysselsättningsskapandc åtgärder bör s~llunda anvisas 2 687 500 000 kr. för 
budgetåret 1986/87. Motion 1985/86:A266 avstyrks i denna del. 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och 
konfektionsindustrierna 

1984/85 utgift 
1985/86 Anslag 

1986/87 Förslag 

217 869 000 

166 000 000 
119 000 000 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin har 
för budgetliret 1984/85 beviljats 680 företag med tillsammans 33 280 anstiill
da, varav 8 812 var fyllda 50 men inte 65 år. Dt:t beriiknade bidragsbeloppet 

för perioden uppgår till ca 218 milj. kr., varav 42 0(. faller på företag i 
Älvsborgs län. 

För innevarande budgetår har 166 milj. kr. beräknats för tillfälligt 
sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin. Enligt riksda

gens beslut våren 1983 (AU 1982/83:29, rskr. 322) har bidraget successivt 
trappats ned och får för budgetåret 1985/86 beräknas på ett bidragsunderlag 
mots;varande högst 7 % av lönekostnaderna för personal i tillverkning. 

Regeringen har under punkt B 18 (s. 118) föreslagit att riksdagen till 
Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna för 
budgetåret 1986/87 skall anvisa ett förslagsanslag av 119 000 000 kr. 

I propositionen framhålls att situationen för tekoindustrin har förbättrats 
betydligt under de senaste åren. Branschen har genomgått stora förändringar 
och har kunnat omstruktureras och stärkas. Den påbörjade nedtrappningen 

av äldrestödet bör enligt föredragande statsrådet fortsätta. 

För budgetåret 1986/87 föreslås att bidraget får beräknas på ett bidragsun

derlag motsvarande högst 5 % av lönekostnaderna för personal i tillverk

ning. Medelsbehovet beräknas till 119 milj. kr. 

För budgetåren 1987/88 och 1988/89 bör bidraget enligt propositionen 

beräknas på ett bidragsunderlag om högst 4 resp 3 % av lönekostnaderna. 

I vpk-motionen 1985/86:A262 föreslås att äldrestödet omprövas. Rege
ringen bör i stället överväga om ett s. k. avskrivningslån kan ersätta 

äldrestödet. Motionärerna anser att avskrivningslån kan användas på ett mer 71 



offensivt sätt. Med utbetalning av lånet skulle följa krav på motprestation AU 1985/86: 11 
gentemot företagen. 

Även lians Ny hage m. fl. (m) förordar i motion l 985/86:A260 en övergiing 
till avskrivningslfm i stället för äldrestöd. 

Frågan om införande av avskrivningslån för tckoindustrin har också tagits 

upp i ett antal motioner. vilka skall behandlas i näringsutskottet. 
Enligt utskottets uppfattning är det tillfredsställande med de senaste årens 

utveckling för tekoindustrin. Den av riksdagen beslutade nedtrappningen av 

äldrestödet har därmed kunnat fullföljas. 
Som framgår i motionerna har frän branschorganisationernas sida förts 

fram förslag om en omvandling av äldrestödet till någon form av avskriv

ningslån. Enligt utskottets uppfattning är emellertid förslaget ännu inte 
tillräckligt genomarbetat för att riksdagen skall kunna ta ställning i frågan. 
Det kan mycket väl finnas såväl fördelar som nackdelar med ett införande av 

nya stödformer. Olika effekter milste därför utredas mycket noggrant. Bl. a. 
måste enligt utskottets uppfattning belysas de sysselsättningsmässiga konse

kvenserna för den äldre arbetskraften vid de mindre konkurrenskraftiga 
tekoförctagen om äldrestödet med kort varsel utgår ur medelsarsenalen. 

Av det sagda framgår att utskottet anser att man i berörda departement 
bör närmare bereda förslaget från branschorganisationerna. Regeringen bör 
därefter återkomma till riksdagen med resultatet av det arbetet. Vad 

utskottet anfört i denna fråga med anledning av motionerna A260 och A262 
bör regeringen underrättas om. 

Mot bakgrund av att den av utskottet beglirda beredningen av frågan om 
en avveckling av äldrestödet till förmån för ny stödform kan ta viss tid 
tillstyrker utskottet den för. äldrestödet begärda medelsanvisningen för 
budgetåret 1986/87 om 119 000 000 kr. 

Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar 

1984/85 Utgift 
1985/86 Anslag 

1986/87 Förslag 

0 
l OUO 
l 000 

Anslaget har inrättats fr. o. m. budgetåret 1984/85 (prop. 1983/84: 150, bil. 4, 
AU 24, rskr. 385). Från anslaget skall bekostas tidigareläggningsbidrag till 

affärsverksinvcsteringar utanför statsbudgeten. 

Regeringen har under punkt B 18 (s. 119) föreslagit att riksdagen till 

Bidrag till vissa affärsverksinvcsteringar för budgetåret 1986/87 skall anvisa . 

ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

Utskottet har ingen erinran mot regeringens förslag som alltså tillstyrks. 

Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten 

Nytt anslag 

1986/87 Förslag 22 500 000 

Regeringen har under punkt B 20(s.I19-121) föreslagit att riksdagen skall 

I. godkänna vad som förordats i propositionen om användningen av medel 

för beredskapsarbete, 

72 



2. till Utvccklingsinsatser i östra Norrhotten för budgetåret 1986/87 anvisa AU 1985/86: 11 
ett reservationsanslag av 22 500 000 kr. 

Bakgrunden till det nya anslaget är att AMS i skrivelse den 7 novemhcr 
1985 föreslagit att en försöksverksamhet påbörjas med friare användning av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i östra Norrbotten. Framställningar om 
åtgärder har också kommit från Övertorneå och Överkalix kommuner. 
Definitionen på östra Norrbotten är i detta sammanhang Haparanda. 
Övertorneå, Överkalix och Pajala kommuner samt Karesuando och Vit
tangi-delarna av Kiruna kommun. 

I propositionen framhålls att en positiv utveckling har skett på arbetsmark
naden i Norrbottens Hin under den senaste tiden. Arbetslösheten har kunnat 
pressas ned till ca 5 %. vilket dock väsentligt överstiger riksgenomsnittet. 
Alltjämt kvarstår således betydande problem i östra '.'lorrbotten med 
befolkningsminskning och låg förvärvsfrekvens, hög arbetslöshet samt ett 
ensidigt näringsliv. Målet med AMS förslag är att under en femärsperiod 
kraftigt minska arbetslösheten i denna del av Norrbotten med hjälp av bl. a. 
rörlighetsfrämjande, kompetenshöjande och sysselsättningsskapande åtgär
der. Försöksverksamheten syftar till att genom offensiva insatser inom 
arbetsmarknadspolitikens ram skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. 
I AMS strategi ingår att också andra myndigheter prioriterar regionen. 
Kostnaden för försöksverksamhcten har beräknats till ca 150 milj. kr. under 
en femårsperiod. 

I propositionen föreslås att AMS genom länsarbetsnämnden i Norrbottens 
län skall dels ges möjlighet att i östra Norrbotten inom givna medclsramar få 
pröva en ordning med friare disposition av de arbetsmarknadspolitiska 
medlen, dels tillförs särskilda medel för insatser som ligger utanför nuvaran
de åtgärdsarsenal. Försöksperioden i östra ;\lorrbotten bör omfatta tre 
budgetår och syftet hör vara att skapa varaktiga anställningar för dem som nu 
är arbetslösa eller finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Enligt förslaget bör gällande regelsystem ändras så att länsarbetsnämnden 
ges möjlighet att förlänga tiden i beredskapsarbete till högst tolv månader. 
Beredskapsmedlen bör vidare - om nämnden finner det motiverat - fä 
användas för att finansiera utbildningsinsatser. Medlen för beredskapsarhe
ten bör också kunna användas på så sätt att en utvidgning av den dagliga 
arbetstiden i ungdomslag kan åstadkommas. 

Utöver dessa regeländringar behövs enligt propositionen siirskilda resur
ser för att separat eller i kombination med ordinarie arbetsmarknadspolitiska 
insatser skapa mer varaktiga arbeten. Dessa s1irskilt tilldelade medel bör få 

användas relativt fritt och bl. a. för att skapa förutsättningar för permanenta 
året-runt-anställningar för såväl arbetslösa som säsong- eller andra korttids
anställda inom olika områden i regionen. Ett sätt att åstadkomma sådana 
anställningar är att i samarbete med kommuner och företag lägga upp 

utbildningsprogram som inom ramen för en anställning kan överbryggat. ex. 

säsongvariationer. En annan väg kan vara att stödja särskilda introduktions
insatser. Ett alternativt utnyttjande av de särskilda medlen bör kunna vara 
att t. ex. genom utbildning stärka befintliga företag eller företagare i syfte att 
åstadkomma sysselsättningsmöjligheter för arbetslösa. Länsarhetsnämnden 
bör vidare kunna använda medlen för att initiera olika sysselsättningsskapan
de projekt och även till ren projektverksamhet. 
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Det bör enligt propositionen ankomma på regeringen att niirmare utforma AU 1985/86: 11 
nödviindiga riktlinjer för verksamheten. 22,5 milj. kr. bör anvisas för tkssa 

särskilda insatser av mer ofknsiv karaktär. AMS bör redan under viin:n 1986 

börja planera för ifrågavarande verksamhet. och dd kan hiirvid vara liimpligt 

att regionalt ha en särskild ledningsgrupp. 

I propositiom.:n framhålls avslutningsvis att syftet med försöksverksamhe

ten är att söka skapa permanent sysselsättning. Vid beräkningarna har 

utgåtts frän att insatserna skall kunna leda till en mer varaktig reducering av 

arbetslösheten i storleksordningen 300 personer i förh~lllande till den 

genomsnittliga redovisade arbetslösheten första. tredje och fjiirde kvartalen 

de senaste tre budgetåren. Om AMS kan redovisa ett sådant gynnsamt 

resultat kan en fortsatt försökswrksamhet under ytterligare tvä år bli aktuell. 

En förutsättning härför är att de årliga kontrollstationerna visar att godtagba

ra resultat har uppnatts. Om så ink blir fallet bör det enligt föredragande 

statsrådet få ankomma på regeringen att besluta om att avbryta hela elkr 

delar av försöksverksamhcten. 

Regeringens förslag under denna punkt avvisas i motion l 985/86:A266 av 

Alf Wenncrfors m. fl. (m). Motionärerna anser att östra Norrbotten är i 

behov av mera långsiktiga åtgärder än de som föreslås i propositionen. De 

insatser som krävs bör kunna inrymmas inom länsstyrelsens ansvar för 

regional utveckling. Finansiering föreslås ske via de s. k. länsanslagen inom 

regionalpolitiken. I motionen hänvisas till att moderata samlingspartiet 

föreslagit att de anslagen skall utökas. 

I motion 1985/86:A460 av Per-Ola Eriksson (c) framhålls bl. a. att det 

krävs ordentliga satsningar som långsiktigt kan ge en positiv utveckling i östra 

Norrbotten. Detta torde inte vara möjligt med enbart en friare användning 

av beredskapsmed~l. Motionären anser dessutom att regeringens begäran att 

kunna bryta försöksverksamhetcn med att skapa arbetstillfällen är anmärk

ningsvärd. Motionären anser vidare att regeringens förslag till sin omfattning 

är en alltför begränsad åtgärd i en av landets mest utsatta glesbygdsregioner. 

Åtgärderna måste ges en betydligt mer offensiv omfattning och inriktning. 

Även om arbetsmarknadspolitiska insatser kortsiktigt kan ge ett visst resultat 

bör man vara mer angelägen att stärka de regional- och näringspolitiska 
insatserna. Därför före.slås att en större del av ·medlen överförs till 

utvecklingsfonden i Norrhottens län. 

Utskottet kan först konstatera att det inte råder några delade meningar om 

behovet av kraftfulla insatser för att hålla sysselsättningen uppe i östra 

Norrbotten. Enligt utskottets uppfattning krävs både kortsiktiga och mer 

långsiktiga ätgärder om utvecklingen skall kunna vändas. Detta innebiir ett 

behov av såväl arbetsmarknadspolitiska som industri- och regionalpolitiska 

initiativ. 

I den del av budgetpropositionen som utskottet behandlar i detta 

betänkande redovisar regeringen nya uppslag till utvecklingsinsatser i 

regionen på det arbetsmarknadspolitiska området. Senare i vår kommer 

utskottet att ta ställning till behovet av mer langsiktiga insatser inom 

regionalpolitiken. 

Utskottet tillstyrker vad som anförs i propositionen i denna del. Den 

föreslagna försöksverksamheten bör för övrigt kunna ge värdefulla erfa- 74 



rcnhetcr för arhetsmarknadspolitikcn i stort. Utskottet tillstyrker även den AU 1985/86: 11 

hcg~irda medclsanvisningen för offensiva insatser i östra Norrbotten. De i 

sammanhanget u·pptagna motionerna avstyrks därmed i aktuella delar. 

Nämnden för vapenfriutbildning 

1984/85 Utgift 

1985/86 Anslag 

1986/87 Förslag 

4 733 000 

4 513 000 

5 138 uoo 

Nämnden för vapcnfriutbildning (NVU) administrerar tillsammans med 

godkända utbildningsmyndigheter och organisationer de vapenfrias utbild

ning, inkvarterillg och förmåner. 

Kostnaderna för uthildning och förmåner till de vapenfria hetalas från 

anslaget B 17. Vapenfria tjänstepliktiga. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1985/86 

Anslag 

22 

3 993 000 
0 072 000) 

520 000 
4 513 000 

Beräknad iindring 1986/87 

NVU 

+ 790 000 
( + 498 000) 
+ 19 000 
+ 809 000 

Föredraganden 

+ 606 ()(I() 

(+ 525 000) 
+ 19 000 
+ 625 000 

Regeringen har under punkt B 16 (s. 115-116) föreslagit att riksdagen till 

Nämnden för vapcnfriutbildning för budgetåret 1986/87 skall anvisa ett 

förslagsanslag av 5 138 000 kr. Förvaltningskostnaderna har hcräknats utan 

tillämpning av huvudförslaget. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag på denna punkt. 

Vapenfria tjänstepliktiga 

1984/85 Utgift 

1985/86 Anslag 

1986/87 Förslag 

99 954 000 

93 875 000 

115 085 000 

Från anslaget hctalas utgifter för ekonomiska och sociala förmåner åt 

vapenfria tjänstepliktiga samt ersättningar för vissa utbildningskostnader 

m. m. till kommuner, organisationer och affärsdrivande verk som tilldelas 

vapenfria tjänsiepliktiga. 

Vapenfria tjänstepliktiga 
Ersättning för utbildnings
kostnader m. m. 

1985/86 
Anslag 

Beräknad ändring 1986/87 

NYU 

90 590 000 + 29 010 000 

3 285 000 + 2 830 000 
93 875 0001 + 31 840 ooo 

Föredraganden 

+ 21090000 

+ 120 000 
+ 21 210 000 

1 Regeringen har i enlighet med riksdagcns hemyndigande medgivit att anslaget f;lr 
överskridas med 7 200 noo kr. för att öka antalet tjänstgöringsdagar för de vapenfria 
mcd 50 000. 
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Regeringen har under punkt B 17 (s. 116-118) föreslagit att riksdagen skall AU 1985/86: 11 
1. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1986/87, om det på grund av 

arbetsmarknadsläget bedöms angeläget, besluta om en ökning av antalet 
tjänstgöringsdagar för vapenfria tjänstepliktiga med högst 50 000. 

2. Till Vapenfria tjänstepliktiga för budgetåret 1986/87 anvisa ett förslags
anslag av 115 085 000 kr. 

Medelsberäkningen för budgetåret 1986/87 utgår från ett oförändrat antal 
tjänstgöringsdagar- 650 000- för de vapenfria och en oförändrad ersättning 

till utbildningsanordnarna. 
Det samlade medelsbehovet beräknas till 115 085 000 kr.. varav 3.4 milj. 

kr. för ersättning till utbildningsanordnarna. Samtidigt föreslås dock att 
regeringen i likhet med vad som gäller för innevarande budgetår skall ges 

möjlighet att få öka antalet utbildningsdagar med 50 000 om det på grund av 

arbetsmarknadsläget bedöms angeläget att inkalla arbetslösa som har 

uttagits till vapenfri tjänst och som annars skulle blivit föremål för arbets
marknadspolitiska åtgärder. Kostnaden för 50 000 dagar beräknas till 9,7 

milj. kr. 
Utskottet tillstyrker den begärda medelsanvisningen. Regeringen bör 

också erhålla bemyndigande att vid behov kunna utöka antalet tjänstgörings
dagar med högst 50 000. 

Sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade 

Inledning 

I arbetskraften finns ett förhållandevis stort antal personer som har en 
nedsatt arbetsförmåga. Hur stort detta antal är kan inte utläsas ur arbets

kraftsundcrsökningarna. Uppskattningar som gjorts antyder emellertid att 
150 000-200 000 personer har en i hög grad nedsatt arbetsförinåga. 
400 000-500 000 personer har beräknats ha en i någon mån nedsatt 
arbetsförmåga. Antalet personer i arbetskraften med nedsatt arbetsförmåga 
varierar över åren i relativt liten utsträckning. 

Under fjärde kvartalet 1985 var 31 000 arbetshandikappade inskrivna vid 
arbetsförmedlingen, vilket utgjorde 9,9 %; av samtliga inskrivna. Utveck

lingen sedan år 1980 framgår av följande tabell. 

Antal sökande 

År Totalt Arbetshandikappade 

1980 217 500 27 800 

1981 278 500 30 300 
1982 317 800 30 700 
1983 335 200 30 100 
1984 319 700 31 000 

1985 313 400 31 000 

Källa: AMS 
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Av tabellen framgår att andelen arbetshandikappade bland de arbetssökan- AU 1985/86: I I 

de uppgår till ca 10 % . Av de sökande med arbetshandikapp fjärd.:= kvartalet 

1985 var 5 500 under 25 år och 3 000 var 55 år eller äldre. 

I december månad år 1985 var de arbetshandikappade som var aktuella vid 

arbetsförmedlingen fördelade efter arbetshandikapp enligt följande sam

manställning. 

Arbetshandikapp 

Rörelsehindrade 

Hjärt-, kärl- och lungsjukdom 

Hörselskada 

Synskada 

Övriga somatiska arbetshandikapp 

Förståndshandikapp 

Psykiska arbetshandikapp 

Socialmedicinska arbetshandikapp 

Källa: AMS 

Procent 

37,6 

5.1 

3,0 

2.5 

18.6 

3.3 
10,7 

19.2 

Under fjärde kvartalet 1985 var 85 000 arbetshandikappade i olika arbets

marknadspolitiska åtgärder. I följande tabell redovisas antal arbetshandi

kappade vid månadens slut i olika åtgärder under åren 1982-1985. Uppgif

terna avser medeltal per månad för sista kvartalet. 

Åtgärd 1982 1983 1984 1985 

Anställda med lönebidrag 34 600 36 700 .38 000 39 900 

Samhällsföretag 24 000 25 200 25 600 27 000 

Ami 3 400 3 100 3 300 3 600 

Beredskapsarbete 7 300 8 500 6 700 4 200 

AMU (exkl. företagsutbildning) 9 300 9 200 9 400 9 200 

Ungdomslag I 100 1 1()0 

Summa 78 600 82 700 84 JOO 85 000 

Källa: AMS 

Av tabellen framgår att antalet arbetshandikappade i åtgärder under 

perioden ökade med 6 400. Vidare kan utläsas att antalet arbetshandikappa

de med lönebidrag och i Samhällsföretag ökat kraftigt, medan antalet i 

beredskapsarbete nästan halverats. Till bilden hör även att antalet personer i 

offentligt skyddat arbete - en verksamhet som tillkom under budgetåret 

1984/85 och ersatte en form av beredskapsarbeten - beräknas uppgå till ca 

5 000 under innevarande budgetår. 

I sammanhanget bör också redovisas utvecklingen beträffande av arbets

marknadsskäl nybeviljade förtidspensioner. I sammanställningen visas ut

vecklingen under perioden 1980-1984. 
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År Miin Kvinnor Totalt S{,. av de försiikrade 

1980 1 585 2 019 3 604 10,2 

1981 I .. lt)(l 2 064 3 464 9,:S 

1982 1 366 2 324 3 690 10,0 

1983 2 427 3 057 5 484 14,9 

1984 4 781 4 343 9 124 24,9 

Källu: Riksförsäkringsverket 

U ndcr är 1985 ökade antalet ytterligare i betydande omfattning. 

Riktlinjer för sysselsättningsåtgärder för arbetshandikappade 

I propositionen framhålls när det gäller riktlinjer för sysselsiittningsatgiirder 

för arbetshandikappade att de handikappade måste ges möjlighet till full 

delaktighet i arbetslivet om vi skall nä målet arbete åt alla. Vidare erinras om 

att arbetslinjen i svensk arbctsmarknadspolitik bl. a. innebär att handikappa· 

de, i stället för att erh;'illa kontantstöd, skall kunna försörja sig genom eget 

arbete. Eftersom arbetsinkomsten i de flesta fall överstiger exempelvis 

förtidspension, blir arbetet det främsta medlet för att jiimna ut skillnader i 

standard mellan handikappade och befolkningen i övrigt. För den enskilde 

ger arbetet inte bara en försörjning utan också sociala kontakter, självförtro· 

ende och ökade möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. I propositionen 

anförs vidare att det är angeläget att såväl de särskilda stöden för arbetshan· 

dikappade som övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för sysselsättning, 

utbildning m. m. används för att underlätta för sökande med arbetshandi

kapp att fa arbete. Särskilt viktigt är det att unga människors arbetsförmåga 
och arbetsvilja kan tas till vara. Från samhällsekonomisk synpunkt är detta 

enligt propositionen ett väsentligt biittre alternativ än att under decennier 

betala ut ersättning från socialförsäkringssystemet. Än mer betydelsefullt är 
värdet för den enskilde av att ha ett arbete. 

Vidare erinras i propositionen om den betydelse lagen ( 1982:80) om 

anställningsskydd har för handikappades möjligheter att behålla ett arbete. 

Genom de beslut som riksdagen har fattat (prop. 1984/85:89, SoU 13, rskr. 

172) om företagshälsovård och arbetsanpassning har ytterligare ett viktigt 

steg tagits för att hejda utslagningen. 

Slutligen anförs i propositionen i denna del att man genom omprioritering 

och besparingar i budgetarbetet har lyckats skapa utrymme till förmån för 

reformer på handikappområdet som ökar möjligheterna för personer med 

svårare funktionsnedsättningar att få och utföra ett arbete. Det gäller bl. a. 

insatser för unga handikappade, en intensifierad satsning på avancerade 

hjälpmedel, höjda bidrag till arbetsbiträde. Dessutom sker en fortsatt 

utbyggnad av lönebidrag till arbetsgivare som anställer dem som har nedsatt 

arbetsförmåga och inte kan fä anställning utan sådant bidrag. 

I moderata samlingspartiets motion l 985/86:A225 konstateras bl. a. att 

många arbetshandikappade trots stora statliga insatser- 5 ,5 miljarder kronor 

- står utanför arbetsmarknaden. I de riktlinjt!r för de handikappades 

AU 1985/86:11 
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sysselsiittning som liiggs fram i motionen anförs att det hör vara möjligt att AU 1985/86: 11 
åstadkomma ökat utrymme för arhctsplacering av de handikappade som nu 

står utanför arhetsmarknadcn genom en annan och mer riittvis fördelning av 

resurserna. Insatserna mäste differentieras med hiinsyn till arten och 

svårighetsgraden av olika handikapp. Motioniirerna pekar också på de 
handikappade ungdomarnas situation, som man anser bör uppmärksammas 

särskilt. Slutligen framhälls att kommunernas socialtjiinst hör ha det 

övergripande ansvaret för missbrukarna. 

[folkpartiets partimotion 1985/86:A259 framhålls att politiken för handi

kappades sysselsättning hör ligga fast och vidareutvecklas. Även om det finns 

helt andra modeller för stöd till handikappade talar det mesta enligt 

motionen för att den svenska modellen iir effektiv. En politisk deklaration 

om att denna politik skall fortsätta innebär ocks[1 att företagen inte behöver 

tvivla på att lönekostnaderna för handikappade kommer att vara J{1ga även i 

framtiden. Det sagda hindrar emellertid inte att själva hanteringen av 

politiken kan vara ineffektiv liksom avvägningen mellan olika ätgiirder. r 
motionen efterlyses en intensifierad forskning om samhällets insatser för de 

arbetshandikappade. 

I centerpartiets partimotion l 985/86:A255 framhålls i de allmänna riktlin

jer för arbetsmarknadspolitiken, som utskottet i ett inledande avsnitt 

behandlat, bl. a. att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör vara så 

utformade att de underHittar för de handikappade att få arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Förslag i motionen i detta syfte när det gäller 

lönebidragen behandlas i ett senare avsnitt. 

I vpk:s partimotion l 985/86:A253 konstateras inledningsvis att det ständigt 

växande antalet förtidspensionerade vittnar om de funktionshindrades 

ökade svJrigheter på arbetsmarknaden. Detta gäller inte endast "traditionel

la" grupper utan också nya grupper som tillkommer och som tidigare kunnat 

få arbete. Enligt motionärerna står de arbetshandikappade inför en arbets
marknadssituation som innebär ökande lönsamhetskrav. diskrimineri·ng · 

samt ett otillräckligt antal arbetstillfällen. Regeringens politik som bl. a. 
innehär en minskande offentlig sektor kommer att innebära ytterligare 

arbetslöshet. vilket kommer att drabba de arbetshandikappade särskilt hårt. 

Regeringens deklaration i budgetpropositionen om att rätten till arbete 

också mi'lste gälla för arbetshandikappade rimmar enligt motionen dåligt 

med de konkreta förslagen. Bl. a. konstateras att handikappkommittcns 

förslag till åtgärder för att stärka de arbetshandikappades ställning på 

arbetsmarknaden (Os A 1984: 12) i propositionen följs upp i mycket begrän

sad omfattning. Regeringen bör därför snarast utarbeta förslag på grundval 

av kommittens överväganden. 

Enligt utskottets uppfattning är det en given utgångspunkt för arbetsmark

nadspolitiken att målet om arbete åt alla omfattilr samtliga som önskar ett 

arbete, dvs. även de arbetshandikappade. Som tidigare redovisats finns ett 

betydande antal i arbetskraften som har en nedsatt arbetsförmåga. 

För den arbetshandikappade har arbetet en mycket stor betydelse. För 

denna grupp kan det t. o. m. vara viktigare än för andra grupper på 

arbetsmarknaden att ha ett arbete att gå till. Eftersom arbetsinkomsten i de 

flesta fall överstiger exempelvis förtidspension, blir arbetet det främsta 

medlet för att uppnå en med övriga grupper jämförbar ekonomisk standard. 
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Av grundläggande betydelse niir det gäller att skapa förutsättningar för de AU 1985/86: 11 
arbetshandikappade att få ett arbete är också vetskapen om arbetets 
betydelse för individen. Arbetet aktiverar och ger också mening åt fritiden. 
Det skapar naturliga sociala kontakter. ger individen sjiilvförtroende och 

egenvärde. Ett arbete kan därför i grunden föriindra den handikappades 

sociala, psykiska och kulturella situation. 

Härtill kommer att olika insatser för att bereda handikappade sysselsätt

ning oftast är den lösning som samhällsekonomiskt är den bästa. 

Vad utskottet anfört gäller i särskilt hög grad ungdomarna. Såviil ur de 

enskilda ungdomarnas som ur samhällsekonomisk synvinkel finns det starka 

skäl att göra det möjligt för fler att komma ut på den reguljära arbetsmark

naden. 

De handikappades möjligheter att fi't arbete hänger i hög grad samman 

med utvecklingen på arbetsmarknadt:n i stort. Den ekonomiska politiken 

och den allmänna syssclsättningspolitiken har således stor betydelse för 

möjligheterna för de arbetshandikappade att få ett arbete. De allmänna 
förutsättningarna för utvecklingen på arbetsmarknaden har utskottet be

handlat i ett tidigare avsnitt. 

Enligt utskottets uppfattning riider det en bred politisk enighet om behovet 

av fortsatta kraftfulla selektiva insatser som riktar sig mot dem som på grund 

av handikapp har svårigheter att få arbete. Utskottet vill i sammanhanget 

erinra om att i runda tal 8 miljarder kronor av de arbetsmarknadspolitiska 

medlen avser insatser för de arbetshandikappade, dvs. drygt 40 %,. Försla

gen i propositionen innebär att ytterligare medel skall sättas in för denna 

grupp. Utskottet delar uppfattningen i propositionen att en ökad andel av 

placeringarna kan ske inom näringslivet och hos kommuner och landsting. 
När det gäller avvägningen mellan insatserna är det nödvändigt att man 

prövar sig fram för att finna de mest effektiva formerna. Utskottet delar 
härvid uppfattningen i folkpartiets partimotion 1985/86:A259 om forskning

ens betydelse. Enligt vad utskottet inhämtat kommer handikappåtgärderna 

att ägnas särskild uppmärksamhet i arbetet inom delegationen för arbcts

marknadsforskning (EFA). Utskottet vill stryka under vikten av det arbetet. 

Utskottet vill i sammanhanget framhålla värdet av handikappkommittens 

arbete. Kommitten har på ett förtjänstfullt sätt belyst de handikappades 

situation på arbetsmarknaden. En del förslag till åtg;irder som lagts fram har 

efter remissbehandling resulterat i konkreta förslag i bl. a. budgetpropositio

nen. Andra förslag bereds vidare. Det gäller bl. a. de handikappade 

ungdomarnas deltagande i ungdomslagen. 

En fråga som ägnats stor uppmärksamhet i kommittens arbete är behovet 

av samordning av de olika myndigheternas insatser på rehabiliteringsområ

det. Kommitten betonar bl. a. att det inte är meningsfullt att dra bestämda 

gränser mellan social, medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering. I stället är 

det viktigt att på lokal nivå fläta samman rehabiliteringsinsatserna. Detta 

ställer stora krav på samarbete och samordning myndigheterna emellan. 

Hithörande frågor kommer att belysas ytterligare inom ramen för rchabilite

ringsberedningens arbete. 

Utskottet vill stryka under vikten av att den handikappade står i centrum 

för samhällets insatser även om flera olika huvudmän är engagerade. Detta 80 



ställer krav på en effektiv samordning av insatserna. Det är salunda positivt AU 1985/86: 11 
att hithörande fragor blir föremål för särskilda överviiganden. 

Av det sagda framgår att handikappkommittens arbete på olika siitt följts 
upp inom regeringens kansli. Att inte alla uppslag från kommitten resulterat i 
förslag från regeringen i budgetpropositionen kan inte - som sker i 
vpk-motionen I 985/86:A253 - betraktas som anmärkningsvärt. Regeringen 
har bl. a. haft att ta hiinsyn till remissopinionen, det statsfinansiella läget 
samt pågående arbete i andra utredningar, t. ex. rehabiliteringsberedningen. 

Utskottet har tidigare i betänkandet n:dovisat de arbetssökande med 

handikapp med fördelning efter arbetshandikapp. Där framgår att mer än 
var tredje sökande är rörelsehindrad, medan nästan var femte sökande har 

socialmedicinska handikapp samt en lika stor andel "övriga" somatiska 
handikapp. Det bör emellertid framhållas att de regionala och lokala 

variationerna är stora. l storstadsregionerna är t. ex. andelen sökande med 
socialmedicinska handikapp i allmänhet större än riksgenomsnittet. Enligt 

utskottets uppfattning är det viktigt att man tar hänsyn till dessa skillnader 
och förutsättningar vid valet av åtgärder. 

Vidare vill utskottet framhålla betydelsen av att man koncentrerar de 
sysselsättningsskapande åtgärderna för handikappade på denna grupp på 

arbetsmarknaden. Det förekommer att man från olika håll vill vidga dessa 
åtgärder till att även gälla andra grupper på arbetsmarknaden, t. ex. hela 

gruppen invandrare, dvs. även de som inte är arbetshandikappade. Utskottet 
har emellertid den bestämda uppfattningen att detta skulle vara olyckligt. De 

speciella behov som kännetecknar andra utsatta grupper på arbetsmarkna
den får man möta med särskilt anpassade t1tgärder eller med de ordinarie 
medel som står till buds, ben:dskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning osv. 

Det bedrivs också ett fortlöpande arbete med det syftet, t. ex. försök i några 
kommuner med särskilda insatser för invandrare. 

Med hänsyn till det anförda bör de i sammanhanget behandlade motioner
na i aktuella delar inte föranleda nagon riksdagens åtgärd. 

Utskottet tar härefter upp motion I 985/86:A216 av Rune Gustavsson m. fl. 
( c) om bl. a. förnyelse[ onde mas anviindningfiir att gynna de handikappade på 

arbetsmarknaden. Möjligheterna att utveckla arbetsplatserna och anpassa 
utbildningen så att den öppna arbetsmarknaden blir tillgänglig för alla skulle 
öka avsevärt om dessa medel kunde användas för att stötta de handikappades 

situation, menar motionärerna. 

Utskottet vill erinra om att förnyelsefonderna, vilka motionärerna synes 
syfta på, skall ge de anställda ökade möjligheter till utbildning och 
utveckling. De får därmed större möjligheter att möta de krav som den 

tekniska utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att ställa. Det finns 

anledning utgå från att även de på arbetsplatsen som har nedsatt arbetsför
måga kommer i fråga för dessa insatser. Det ankommer emellertid på 

parterna på arbetsmarknaden att ta ställning till hur medlen skall användas. 
Något särskilt uttalan.de om medlens användning, som motionärerna före

språkar, kan utskottet sålunda inte ställa sig bakom. Motionen bör därför 

avslås. 
Slutligen tar utskottet i detta avsnitt upp två motioner om insatser för 

n·årplacerade i Stockholms län. f motion 1985/86:A256 av Hans-Eric 

6 Riksdagen 1985186. 18saml. Nr 11 
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Andersson m. fl. (s) framh{11ls att en viisentlig del av antalet arbetslösa i AU 1985/86: 11 
Stockholms Hin utgörs av arbetshandikappade. Den sociala problematiken i 
ett storstadsHin som Stockholms län har cHirvid en särskild betydelse. I 
gruppen arbetslösa finns ett allt större inslag av personer med socialmedicin-

ska problem, som i mi111ga fall omöjliggör en direkt anpassning i öppna 

marknaden. Härtill kommer att inslaget av invandrare är stiirre i Hlnet iin i 

riket. Bland invandrarna lir arbetslösheten dubbelt s{1 hög som för andra. 

Länsarbt'tsnämndens rcsurst'r bt'skrivs t'mcllertid som otillräckliga. I 

motionen föreslas därför bl. a. att Samhiillsfört'tag. offentligt skyddad 

Vt'rksamhct och arbt'tsförmedling skall utökas. Dessutom anser motionärt'r

na att invandrare skall kunna placeras i skyddat arbt'te om kultur, språk eller 

hög [1lder var för sig eller tillsammans utgör ett hinder för arbetsplacering i 

öppna marknaden. 

Även i motion 1985/86:A455 av Margo Ingvardsson m. fl. (vpk) begärs 

särskilda insatser pa arbetsmarknaden i Stockholms län. I detta sammanhang 

behandlas vad som anförs i motionen om insatser för arbetslösa med 

socialmedicinska handikapp. Motionärerna framhåller bl. a. att det ofta 

krävs massiva insatser för att ordna sysselsiittning/arbete för den gruppen. l 

motionen föreslås att de olika insatser som hittills priivats för arbetssökande 

med socialmedicinska handikapp utvärderas. Därefter kan man ta ställning 

till vilka insatser som skall prioriteras. Slutligen anförs att arbetsmarknads

verkets nya inriktning med sikte pä ökad service inte får innebära minskade 

resurser för de arbetssökande med socialmedicinska handikapp. 

Utskottet är medvetet om att det faktum att arbetsmarknadssituationen i 

stort i Stockholms län har mtrnga positiva inslag inte innebär att det saknas 
problem på arbetsmarknaden. Inte minst ett förhållandevis stort antal 

arbetssökande med socialmt'dicinska handikapp ställer speciella krav på 

samhällets insatser. Som utskottet tidigare framhallit är det betydelsefullt att 
man tar hänsyn till hur de arbetssökande är fördelade p<'t olika handikapp när 
insatserna skall best~immas. I ett lfm med förhi11landevis mfmga sökande med 

socialmedicinska handikapp är det inte minst angeläget med ett . nära 

samarbete mellan arbetsförmedlingen och andra huvudmän som socialtjäns

ten, försiikringskassan m. fl .. Regeringen har för övrigt under innevarande 

budgetar avsatt särskilda medel till försöksverksamhet med effektivare 

användning av rehabiliteringsresurserna i länet. Försöksverksamheten be

drivs i samarbete mellan berörda huvudmiin och ingår i de försök som bedrivs 

av rehabiliteringsberedningcn. 

Utskottet utgar från att man vid fördelningen av resurserna mellan länen 

tar hänsyn till arbetslöshetens sammansättning i Stockholms län. Av 

betydelse i sammanhanget är den pågående omorganisationen av arbcts

marknadsverket som bl. a. syftar till en förstärkning av arbetsförmedlingens 
resurser. 

Utskottet anser slutligen att det i första hand bör ankomma på AMS och 

länsarbetsnämnden att ta initiativ till utvärdering av de projekt som pågi"tr 
inom länet. 

Med det anförda avstyrker utskottet motionerna l 985/86:A256 och 
l 985/86:A455 i här aktuella delar. 
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Yrkesinriktad rehabilitering 

1984/85 
1985/86 
1986/87 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

460 798 ouo' 
507 399 000 
530 309 (){)(} 

Reservation 37 466 000 

1 Hiiri ingår rncdd för fiirvaltningskostnadcr som fr. o. m. budgetåret 1985/8(1 
beräknas under anslaget Arbetsmarknadsverkcts förvaltningsklistna<lc.:r. 

Från anslaget finansieras anordnande och drift av arhetsmarknadsinstitutcn 
(Ami) samt metodutveckling. forskning och personaluthildning inom den 

yrkesinriktade rL·habiliteringcn. 

1984/85 1985/86 Beräknad ändring 1986/87 

Utgift Anslag AMS Föredraganden 

Yrkesinriktad 
rehabilitering 452 675 000 507 399 oou + 30 509 uoo + 22 910 000 
Förvaltnings-
kostnader' 8 123 oou 

460 798 000 507 399 000 + 30 509 000 + 22 910 000 

1 Förvaltningskostnadcrna behandlas fr. o. m. budgetåret 1985/86 unckr anslaget 
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostna<lcr. 

Regeringen föreslår i hudgetpropositioncn under punkt C 3 ( s. 131-134) att 
riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1986/87 skall anvisa 

ett rescrvationsanslag av 530 309 000 kr. 
Antalet personer inskrivna vid arbctmarknadsinstituten ( Ami) i medeltal 

per månad under fjärde kvartalet 1985 var 5 500. 

I medelsberäkningcn för nästa budgetår om 530 309 000 kr. ingår bl. a. 2.5 
milj. kr. för tillfälliga förstärkningar av Ami på orter med större förctagsncd
läggningar eller personalinskränkningar. 

I propositionen anförs att ökade insatser för att motverka att handikappa
de ungdomar blir förtidspensionerade är mycket angelägna och bradskande. 
Bl. a. har AMS försöksverksamhet med inriktning på handikappade ungdo
mar visat att det är möjligt att bereda ett antal av dessa ungdomar arbete i 
stället för pension. Försöksverksamheten bedrevs i fyra Hin under budgetåret 
1983/84 och omfattade 547 personer under 35 är. Mer än hälften av dessa 
kunde placeras i arbete, utbildning, praktik eller annan åtgärd, som 

bedömdes kunna leda till arbete. 21 % fick varaktiga arbeten under 
försöksperiodcn. 

Försöksverksamhctcn för handikappade ungdomar. som uppbär sjukbi

drag eller förtidspension. föreslås bli utvidgad och omfatta hela riket. För 

ändamålet bör AMS få disponera 10 milj. kr. 

Rchabiliteringsberedningen bör fortlöpande informeras om verksamheten 

och erfarenheterna av den. Försöket förutsätts bli utformat så att verksamhe

ten efter försökstiden kan övergå i den reguljära verksamheten vid arbetsför

medlingen och Ami. Försöksverksamheten skall utvärderas. Kostnaderna 
härför skall betalas av projektmedlen. En utvärdering av de samhällsekono

miska effekterna bör enligt propositionen kunna göras inom ramen för det 

arbete som delegationen för arbetsmarknadsforskning (EFA) bedriver. 

AU 1985/86:11 
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Slutligen understryks vikten av att försäkringskassorna noggrant prövar AU 1985/86: 11 

möjligheterna att vidta rehabiliteringsåtgärder i det enskilda fallet innan de 

beslutar om sjukbidrag eller pension. 

Utskottet vill stryka under elen betydelse Ami har när det gäller att erbjuda 

sökande med arbetshandikapp de förberedande åtglirder i form av arbets

prövning, träning och viigledning som behövs innan en arbetsplacering kan 

bli aktuell. 

Vad som anförs beträffande en utvidgning av försöksverksamheten för de 

handikappade ungdomarna framstår som mycket angeläget. Kan de unga 

handikappade med intensifierade insatser komma ut på arbetsmarknaden i 

stället för att förtidspensioneras innebär detta inte bara fördelar för elen 

enskilde, utan även för samhällsekonomin. 

I motion 1985/86:A265 av Gunhild Bolander (c) och Karin Israelsson (c) 

behandlas fri"tgan om de s. k. 11ppsäkarmedle11s 11111·ä11d11i11g bland de 111l·eck
lingsstörda. Motionärerna föreslår att medlen särskilt bör avse insatserna 

bland denna grupp handikappade. 

Som redovisats ovan skall den uppsökande verksamheten inriktas på unga 

personer som upphiir förtidspension eller sjukbidrag. Mot bakgrund av att de 

psykiskt utvecklingsstörda utgör en betydande del av dessa finns det enligt 

utskottets uppfattning anledning utgå frän att de kommer att omfattas av 

verksamheten. Det får emellertid ankomma på arbetsmarknadsverket att 

närmare lägga upp verksamheten. Som redovisas i propositionen är avsikten 

att rehahiliteringsberedningen skall informeras om insatserna och erfarenhe

terna av dessa. Motion 1985/86: A::?.65 avstyrks i denna del med hlinvisning till 

vad ovan anförts. 

Utskottet tillstyrker den begärda medelsanvisningen till anslaget Yrkesin

riktad rehabilitering. Anslaget hör således föras upp med 530 309 000 kr: för 

budgetåret 1986/87. 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 563 264 ()()()I 

2 691 714 000 

3 164 994 000 
1 Hiiri ingär medel för förvaltningskostnader som fr. o. m. budget{m:t 1985/86 
heriiknas. under anslaget Arbctsmarknadsverkets förvaltningskostnader. 

Anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsiittning omfattar 

delanslagen Arbetshjälpmedel åt handikappade, Näringshjälp och Anställ

ning med lönehidrag. 

198..\/85 
Utgift 

1985/86 
Anslag Beräknad ändring 1986/87 

AMS Föredraganden 

Arbetshjälpmedel åt handikappade 
Näringshjälp 1 

Anställning med lönebidrag 
Förvaltningskostnader~ 

118 ..\88 ooo 1..\0 7nO ooo 

2 ..\15 766 ()()!) 2 550 95..\ 000 
29 010 000 

2 563 264 000 2 691 714 000 

+ 2..\ 240 000 + 6 ..\55 000 
- + 25 600 000 

+ 399 546 000 + ..\..\ 1 225 000 

+ 423 786 000 + 473 280 000 

1 Kostnader för Näringshjälp hart. o. m. budgetåret 1985/86 betalats av medel som anvisats under Arbetshjälp
medel åt handikappade. 
2 Fiirvaltningskostnaderna behandlas fr. o. m. budgetäret 1985/86 under anslaget Arbetsmarknadsvcrkcts 
förvaltningskostnader. 
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Regeringen föreslår i budgetpropositionen under punkt C 4 (s.135-143) att AU 1985/86: 11 
riksdagen 

1. skall godkänna vad som har anförts om ändrade regier för bidrag till 

Arbetshjälpmedel åt handikappade och Näringshjälp. 

2. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning för 
budgetåret 1986/87 skall anvisa ett förslagsanslag av 3 164 994 000 kr. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade 

Anslagsposten omfattar bidrag till arbetsbiträde. siirskilda anordningar pä 
arbetsplatsen. speciella arbetstekniska hjälpmedel samt stöd till motorfor

don. Från denna anslagspost betalas även utgifter för niiringshjälp i form av 

bidrag och lån. Arbetsmarknadsverkets beslut i fråga om arbetshjälpmedel 

framgår av nedanstående tabell. 

Speciella ar- Särskilda an- Arbets- Motorfordon 
bctstckniska ordningar pa biträden för handi-
hjälpmedel arb..:tsplatsen kappadc 

Budgetår Antal Antal Antal Antal Antal 
bidrag bidrag biträden bidrag lfm 

1979/80 2 089 893 565 1 364 176 
1980/81 2 735 916 753 1 169 140 
1981/82 3 025 1 044 852 1 ?.73 95 
1982/83 3 182 1 003 793 1 478 70 
1983/84 3 484 969 865 1 522 82 
1984/85 3 764 1 013 856 1 444 61 

På senare år har datatekniken fått en allt större betydelse på hjälpmeddsorn

rådet. Redan nu finns arbetsplatser. där mikrodatorer har försetts med 

utrustning för punktskrift, syntetiskt tal eller annan utrustning som behövs 

för att människor med olika handikapp skall kunna arbeta med dem. 

I propositionen föresläs att 10 milj. kr. skall tillföras de under anslagspos

ten Arbetshjälpmedel åt handikappade beräknade medlen för att ge 

arbetsmarknadsverket möjlighet att bekosta avancerade tekniska hjälpme

del i samband med arbetsplaceringar av handikappade sökande. Härigenom 

bör enligt propositionen bl. a. möjligheterna öka att få till stand varaktiga 

anställningar för de unga handikappade som kommer att omfattas av den 

föreslagna uppsökande verksamheten. Om det finns särskilda skäl bör också 

bidrag kunna lämnas till sådan utrustning åt en anställd, som har blivit 

handikappad. 

Vidare förordas att AMS får använda 2 milj. kr. av medel till Arbetshjälp

medel åt handikappade för extern konsulthjälp i vissa frågor rörande 

arbetsplatsanpassningar. 

I många fall behövs dessutom ett arbetsbiträde, som kan fungera som ett 

"mänskligt hjälpmedel'' i arbetssituationen. Det kan t. ex. gälla en tecken

språkstolk eller läshjälp. I propositionen tillstyrks AMS förslag att bidraget 

skall fördubblas och kunna lämnas med upp till 50 000 kr. Kostnaden härför 

beräknas till 15 milj. kr. 

I syfte att underlätta för handikappade att förvärvsarbeta eller skaffa 

utbildning med yrkesinriktning lämnar samhället stöd till handikappades 

bilinnehav. Den 1 juli 1985 genomfördes vissa förbättringar av det arbets-
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marknadspolitiskt motiverade bilstödet. ~u fiiresfo att inkomstgränsen för AU 1985/86:11 
bidrag till anskaffning av bil justeras upptit, st1 att helt bidrag kan lämnas vid 

inkomster upp till 63 000 kr. per år. Möjligheten att erhålla bidrag till 

anskaffning av motorfordon skulle därmed upphöra vid inkomster om 79 ono 
kr. per ftr och diiröver. 

I propositionc:n framhälls vidare att det många gånger kan vara svårt att 

siirskilja vad som skall anses som ett arbetstekniskt hjälpmedel resp. som en 

anordning pii arbetsplatsen. Handikappkommittcns förslag att bi dragsfor

merna kan slås samman tillstyrks därför i propositionen. Regkrna i övrigt 

bör emellertid inte ändras. Vid anställning av en handikappad persern bör 

säledcs Mde arbetsgivaren och den handikappade personen kunna erhålla 

bidrag till anpassningstttgärder. Bidragsbeloppet föreslås i båda fallen vara 

oförändrat högst 50 000 kr. Sammantaget kan således upp till l!JO 000 kr. 

betalas för anpassningsåtgiirder i samband med anställning av handikappade. 

Möjligheten att lämna hidrag med ett högre belopp i särskilda fall bör enligt 

propositionen behållas. 

Slutligen anförs i detta avsnitt av propositionen att regkrna för hidrag till 

arbetshitriide kan innebära {1tskilligt krångel och rentav hindra en prao

placering. Nu lämnas bidraget c:nhart till arbetsgivaren. Det förekommer 

dock att arbetsgivare inte kan tillhandahålla biträdeshjälp och att det därför 

kan vara mer ändamålsenligt att sådan hjälp skaffas utanför företaget. I 
. Q 

sådana fall bör det vara möjligt för arbetsmarknadsverket att överenskomma 

med skolan eller annan berörd instans om en annan ordning för ersiittning av 

biträdeshjälpen. Det bör enligt propositionen ankomma på AMS att utfärda 

närmare föreskrifter om detta. Därvid skall styrelsen bl. a. tillse att 

ersättning inte Himnas för sådana utgifter som det ankommer på annan 

huvudman att svara för. 

Utskottet tillstyrker vad som anförs i propositionen i vad gäller arbets

hjälpmedel ät handikappade. Förslagen - som innebär förbättringar av de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för handikappade - är inriktade p[1 att 

särskilt stödja dem som har betydande funktionsnedsiittningar. Utöver vad 

som anförs i propositionen i denna del kan nämnas att statsradet Lindqvist 

tidigare i år har tillkallat en särskild utredare för att bl. a. överväga 

möjligheterna att utvidga den personkrets som kan komma i fr<lga för bilstöd 

(S 1986:01). 

I fem motioner behandlas frågor om arbetshjälpmedel. 

I vpk-motionen 1985/86:A253 föreslås att bidrag till arbetsbiträde skall 

kunna utgå även för den som är anställd med lönebidrag. 

Utskottet har i och för sig uppfattningen att det skulle vara positivt om man 

i större omfattning än i dag kunde kombinera de båda bidragen. Utskottet är 

emellertid inte berett tillstyrka förslaget, mot bakgrund av att det vid ett 

genomförande skulle kunna få betydande ekonomiska konsekvenser. Det 

kan nämnas att bidrag till arbetsbiträde under budgetåret 1984/85 utgick för 
ca 850 personer medan ca 40 000 personer omfattades av löncbidrag. 

Motionen avstyrks därför i denna del. 

I motion 1985/86:A265 av Gunhild Bolander (c) och Karin Israelsson (c) 

begärs att anordningsbidrag på arbetsplats bör få användas för hjälp i form av 

fadder- ot.:h stöd personal i de fall bidrag till· arbetsbiträde ej kan utgå. 

Utskottet har förståelse för syftet bakom motionärernas förslag. Förslaget 
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skulle e1hellertid, om det genomförs. inncbiira att man för tvi! hidragsformer . AU 1985/86: 11 
för arbetsbitriide. Utskottet vill inte medverka till en s<ldan ordning, varför 
motionen avstyrks i aktuell del. 

I motionerna 1985/86:A202 av Lennart Brunandcr (c) och Marianne 
Andersson (c) orh 1985/86:A243 av Börje Hörnlund (c) orh Ingvar Karlsson i 
Bengtsfors (c) begärs ytterligare medel för urbetshjälpmcdc/ ät arhetslwndi
kappade egna företagare. Motioniirerna anser att de belopp för siirskilda 
åtgärder för arbetsanpassning m. m. som utgitr till egna företagarl:' m{iste 
förstärkas. I motion A243 föreslås en fördubbling i förh{1llandc till innevaran
de budgetar. Det belopp som står till förfogande har varit för U1gt i 

förhållande till behovet. varför ett stort antal personer fött.avslag p<I grund av 
mcdelsbrist, framhålls bl. a. 

Utskottet är medvetet om att det liven bland de egna företagarna kan 

finnas ett behov av arbetshjälpmedel. Enligt arbetsmarknadskungörelsen är 

det också möjligt för denna grupp att få bidrag till arbetshjälpml:'del om det 

finns särskilda skäl. För budgetaret l 984/85 beräknades för detta ändamål ca 
5.1 milj. kr .. vilket motsvarade ca 15 'X· av de medel som sammantaget 

betalades ut. Därefter höjdes under budgetåret beloppet till ca 7.1 milj. kr. 
Samma belopp har beräknats för innevarande budgetär. Utskottet vill i 
sammanhanget erinra om att bidragsgivningen under det aktuella anslaget 
endast skall avse sådana handikapphjälpmedcl eller anordningar som inte är 

att betrakta som en sådan investering som normalt erfordras i verksamheten 
eller för att arbetsmiljöffskall vara tillfredsställande. Utskottet utgår frlm att 
man fördelar medlen på olika grupper på ett sätt som bäst gagnar syftet med 

bidraget, dvs. att underlätta för de arbetshandikappade att erhålla och kunna 
utföra ett arbete. Motionerna A202 och A243 bör med hänvisning till vad 

utskottet anfört avslås. 
I motion 1985/86: A27l av Rosa Östh ( c) och Lennart Brunander ( c) begärs 

mer generösa bidrag till arbetstekniska hjälpmedel till mindre förNagare. 
Enligt motionärerna före kommer det allt oftare att framställningar fdm egna 
företagare avslås med hänvisning till att begärt hjälpmedel är att betrakta 
som normal utrustning för det berörda företaget. Bl. a. har lantbrukare med 
svåra allergiska problem fått avslag med denna motivering vid framställning 
om bidrag till industridammsugare. Inte minst arbetsmarknadsskäl talar 
enligt motionärerna för en större generositet när det giiller de jämförelsevis 
små bidrag det ofta handlar om för att arbetshandikappade personer skall 
kunna fortsätta den verksamhet som de har sin utkomst från. 

Som tidigare nämnts finns möjligheter för egna företagare att få bidrag för 
arbetshjälpmedel, om det finns särskilda skäl. Lantbrukare vid mindre 

jordbruk kan således få bidrag till sådana handikapphjälpmcdcl eller 

anordningar som inte är att betrakta som normala arbetsmiljöåtgärder som 

behövs för att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande enligt arbetsmiljöla
gen. Arbete inom jordbruk är förenat med risker för olycksfall och skador. 

Likaså är riskerna för allergier betydande. Förebyggande åtgärder för att 

motverka belastningsskador. olycksfall och även allergier har därför ansetts 

vara en normal arbetsmiljöåtgärd inom denna sektor. Utskottet är mot den 
angivna bakgrunden inte berett tillstyrka motionens krav på ett riksdagsutta

lande om en mer generös praxis vid arbetsmarknadsverkets prövning av 

dessa fall. Motionen bör därför avslås. 
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I propositionen beräknas kostnaderna för Arbctshjiilpmedel åt handikap- AU 1985/86: 11 
pade till J 47 215 000 kr. Kostnader för näringshjiilp hart. o. m. innevarande 

budgetM tagits upp under Arbetshjälpmedel åt handikappade. Medel till 
näringshjiilp kommer i det följande att beriiknas under en särskild delpost. 

Utskottet godtar de gjorda medelsberäkningarna. 

l\äringshjälp 

Näringshjälp kan utgf1 i form av län och bidrag till handikappad som startar 

egen verksamhet. Under budgetåret 1984/85 uppgick antalet som beviljades 

niiringshjiilp till totalt 820 personer. Omfattningen det budgetåret kan 

jämföras med 553 beviljade stöd under budgetåret 1983/84 och 436 under 

budgetåret 1982183. 
I propositionen framhålls att näringshjälp till start av eget företag bör 

förbehMlas handikappade sökande. Den möjlighet som nu finns för medelal

ders och äldre arbetslösa utan handikapp föreslås således upphöra. Vidare 

biir bidraget till fortsatt drift samt möjligheten att få lån till start av företag 

slopas. I stället föreslås att bidraget- som nu kan utgå med 15 000 kr. - skall 

höjas till 30 000 kr. 
Vidare beriiknas att ca 550-600 kommer atLbeviljas näringshjälp under 

budgetåret 1986/87. Den som uppfyller villkoren för att erhålla starta-eget

bidrag bör dessutom kunna få sådant bidrag. Handikappade som beviljas 

niiringshjälp men som inte uppfyller villkoren för starta-eget-bidraget 

föreslås få ett tilläggsbelopp inom näringshjälpen med upp till 12 000 kr. 

Enligt nuvarande regler skall näringshjälp i form av bidrag återbetalas, om 

rörelsen liiggs ned eller avyttras. Det återbetalningspliktiga beloppet för 

därvid minskas med högst en tiondel för varje helt år som förflutit sedan 
bidraget beviljades. Åtcrbetalningsskyldigheten bör enligt propositionen 

föreligga också fortsiittningsvis. Det återbetalningspliktiga beloppet föreslås 

emellertid i stället minskas med en tredjedel för varje helt år som förflutit 
sedan bidraget beviljades. 

AMS har under en följd av år bedrivit försöksverksamhet i ett antal län 

med näringshjälp till längtidsarbetslösa. Ca 50 personer har omfattats 

årligen. Stöd till arbetslösa som vill starta eget företag kan nu lämnas genom 

starta-eget-bidraget. Försöksvcrksamheten med näringshjälp till långtidsar

betslösa föreslås därför 'upphöra fr. o. 111. budgetåret 1986/87. 

Utskottet tillstyrker de förändringar beträffande näringshjälpen som 

föreslås i budgetpropositionen. Likaså tillstyrks den beräknade omfattning

en på verksamheten. Till delanslaget Näringshjälp bör sålunda beräknas 25,6 

milj. kr. för budgetåret 1986/87. 

Anställning med lönebidrag 

Den 1 juli 1984 genomfördes i enlighet med riksdagens beslut (prop. 

1983/84:122. AU 19. rskr. 322) en viss reformering av lönebidraget. Bl. a. 

tillkom ett introduktionsbidrag som utgår med 90 % av lönekostnaden under 

högst 960 timmar vid anställning av arbetshandikappade. Ett särskilt 
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lönebidrag infördes för att öka möjligheterna för sökande med svåra AU 1985/86: 11 

arbetshandikapp att få en anställning. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 gäller 

också att lönebidrag till statliga myndigheter och allmännyttiga organisatio-

ner. som utgår med 100 resp. 90 % av lönekostnaden. endast skall avse 

anställning av personer med svårare arbetshandikapp. Slutligen sänktes 

bidragsprocenten för det allmänna lönebidraget. 

Som tidigare redovisats har antalet personer som sysselsätts med hjälp av 

löncbidrag ökat med drygt 5 000 sedan 1982 och uppgår för närvarande till 

knappt 40 000. De olika former som kan komma i fråga är introduktionsbi

drag, allmänt löncbidrag, särskilt lönebidrag, lönebidrag till statliga myn

digheter och allmänna försäkringskassor jämte vissa andra enligt regeringens 

bestämmande samt lönebidrag till allmännyttiga organisationer. 

Kostnaderna för lönehidragen har ökat betydligt. Utfallssiffrorna för 

budgetåren 1980/81-1984/85 framgår av det följande. 

1980/81 

1981182 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1 360.9 milj. kr. 

l 708.2 milj. kr. 

1 903,2 milj. kr. 

2 144.9 milj. kr. 

2 415.7 milj. kr. 

Utgifterna för lönehidrag under budgetåret 1984/85 fördelade sig så. att 

statliga myndigheter m. fl. med 100 % bidrag erhöll knappt 674 milj. kr., 

allmännyttiga organisationer ca 1 035 milj. kr. medan återstoden ca 707 milj. 

kr. gick till enskilda och kommunala arbetsgivare samt affärsverken. Den 

sistnämnda sektorn svarar således för mindre än 30 % av utgifterna, men 

sysselsätter nästan hälften av de anställda med lönebidrag. 

I propositionen anmäler statsrådet Leijon sin avsikt att låta genomföra en 

översyn av lönebidraget, för att bl. a. studera effekterna av vidtagna 

regeländringar för sökande med svårare arbetshandikapp. 

Vidare framhålls att det är angeläget med en ökad andel av placeringar 

med lönebidrag inom näringslivet och hos kommuner och landsting. Det 

skulle innebära ökade möjligheter för de lönebidragsanställda att på sikt 

övergå till anställningar utan särskilt stöd från arbetsmarknadsmyndigheter

na. Det skulle dessutom enligt propositionen medföra en dämpning av 

kostnadsutvecklingen, eftersom bidraget trappas·ned inom dessa sektorer. 

Utskottet tar i detta sammanhang upp några motioner om den allmänna 
utformningen av lönebidraget. 

I motionerna 1985/86:A225 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) och 1985/86:A266 

av Alf Wennerfors m. fl. (m) anförs att ett mer flexibelt lönebidragssystem 

bör utarbetas. Bidraget bör enligt motionärerna kunna varieras beroende på 

hur den handikappades arbetsförmåga utvecklas och skall kunna utgå så 

länge den handikappade är anställd. Även höga lönebidrag anser man blir 

billigare än en anställning i Samhällsföretag, samtidigt som den handikappa

des sociala situation i regel främjas av att vederbörande är placerad på en 

vanlig arbetsplats. Lönebidragen bör vidare vara oberoende av vem som är 

arbetsgivare. Dessa bidrag bör också kunna utgå till arbetsgivare med färre 

än fem anställda. 

I motion 1985/86:A245 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) framhålls att det 89 



med nuvarande regler med en nedtrappning av det särskilda lönebidraget AU 1985/86: 11 
kan vara sv{1rt for vissa grupper med mycket grava handikapp att fä arbete. 

Det bör därför övervägas om det inte i dessa fall bör vara möjligt att läta 

liincbidraget permanent utgt1 på en högre nivå iln vad som i dag är möjligt. 

Karin Söder m. fl. ( c) förcslär i motion l 985/86:A255 att lönebidragct skall 

förbättras med syftet att öka antalet anstilllningar av handikappade i 

näringslivet. Lönebidraget till anstiillda inom det privata nilringslivet föreslf1s 

under det första anställningstiret kunn<i utgå med 90 % av liincsumman, 

därefter fram till fyra års anstiillning med 75 '+ samt diircftcr kunna ges 

under en obegränsad följd av år till 50 t;(. av lönesumman. Det bör även 

finnas möjligheter att efter särskild prövning medge en bidragsnid för 

svårplacerad arbetskraft med liincbidrag motsvarande de regler som gilller 

för löncbidragsanställda i statliga myndigheter och allmännyttiga organisa

tioner. 

Lennart Brunander (e) och Marianne Andersson (c) föreslilr i motion 

1985/86:A202 att reglerna för lönebidrag bör ilndras sil att de kan anpassas till 

arbetshandikappets ni va. Procentsatsen anser man bör vara rörlig. och efter 

omprövning bör den kunna såväl höjas som sänkas. 

l motion 1985/86:A217 av Kenth Sktirvik m. fl. (fp, m, c) föreslås att 

bidragen till de enskilda företagen bör likställas med bidragen till statliga 

institutioner och kanske även till Samhllllsföretag. 

Göran Ericsson ( m) yrkar i motion 1985/86: A224 att regeringen bör 

utarbeta förslag till ett nytt flexibelt lönebidragssystem. Bidraget bör vara 

individanknutet och kunna trappas upp. Det bör inte göras nägon skillnad pa 

olika arbetsgivarkategorier. 

Slutligen föreslås i motion 1985/86:A265 av Gunhild Bolander (c) och 

Karin Israelsson ( e) att det särskilda lönebidraget bör göras mer flexibelt än i 

dag. 

Utskottet vill först stryka under den betydelse lönebidragen har för att 

underlätta för de arbetshandikappade att fä en anstillning. Som inlednings

vis nämnts har löncbidraget i dag en betydande omfattning. 

Lönebidragssystcmet ändrades, som tidigare nämnts, senast den l juli 

1984. Bidraget differentierades med avseende på bl. a. den sökandes 

handikapp. Ett särskilt lönebidrag infördes t. ex. för att öka möjligheterna på 

arbetsmarknaden för sökande med svära handikapp. 

Enligt utskottets uppfattning är det emellertid väsentligt att de arbets

marknadspolitiska instrumenten ständigt blir föremål för utvärderingar 

beträffande bl. a. effekterna av insatserna. Det är mot den bakgrunden 

tillfredsställande att statsrådet Leijon avser att låta genomföra en översyn av 

lönebidraget. Utskottet vill i sammanhanget också erinra om vad tidigare 

sagts om den forskning som pågår inom EFA på detta område. 

De överväganden som görs beträffande lönebidraget bör ta sikte på att 

bidragsformen skall vara flexibel och så långt möjligt anpassad till de 

arbetshandikappades behov. Bidraget bör ocks~1 vara konstruerat så att det i 

enlighet med b<lde propositionens och motionernas intentioner ökar antalet 

placeringar i näringslivet, kommunerna och landstingen. 

Slutligen vill utskottet med anledning av vad som anförs i motionen frän 

moderata samlingspartiet framhålla att lönebidrag kan utgå även vid företag 90 



med färre än fem anställda. Bidragd kan också förlängas och utgå så länge AU 1985/86:11 
den handikappade är anställd. 

Med hänsyn till vad som anförts och till att lönebidraget sålunda skall ses 
över bör de i sammanhanget behandlade motionerna i aktuella delar inte 
föranleda någon riksdagens åtgärd. 

lntroduktionsbidragCI tillkom den 1juli1984 för att öka möjligheterna för 
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga att fö arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden hos enskilda företag och affärsdrivande verk samt hos 
kommuner och landsting. Stödet skall också ge möjlighet för en arbetshandi

kappad person att fä en god introduktion och inskolning i arbetet. Avsikten 

är att det skall medge en period för träning och ömsesidig anpassning för den 
arbetshandikappade och arbetsgivaren under vilken man också bör kunna 
genomföra sådana förändringar av arbetsmiljön och arbetsförhållandena i 

övrigt som kan behövas i det enskilda fallet. 
lntroduktionsstödet utgår med 90 q. av lönekostnaden under högst 960 

timmar, dvs. ca sex månader. Den ram för verksamheten som gäller är ca 
3 000 personer eller 2, 7 miljoner årsarbetstimmar. 

I propositionen beräknas att ca 3 000 personer skall kunna omfattas av 

introduktionsbidrag under budgetåret 1986/87. 

I vpk-motionen 1985/86:A253 begärs att det inte skall finnas en övre gräns 

för antalet introduktionsbidrag. 
Utskottet tillstyrker den omfattning av verksamheten som beräknas i 

propositionen. Utskottet kan av statsfinansiella skäl inte tillstyrka att 

bidraget skall kunna betalas ut i obegränsad omfattning. Motionen bör 
sålunda avslås i denna del. 

Det särskilda lönebidraget utgår sedan den 1 juli 1984 vid anställning av en 
arbetssökande som har svära fysiska, psykiska eller socialmedicinska arbets

handikapp eller är psykiskt utvecklingsstörd od1 som utan bidrageCskulle 
riskera att bli förtidspensionerad eller måste beredas skyddat arbete. 

Bidraget kan också utgå vid anställning av en svårt handikappad person, 

som dels har nedsatt arbetsförmåga. dels behöver fortlöpande arbetsbiträde. 
Bidraget får lämnas under förutsättning att den anstiillde pa grund av sitt 
handikapp åsamkar arbetsgivaren utgifter för sådant biträde i en utsträck
ning som väsentligt överstiger vad som kan anses vara normalt för befatt

ningen. 
Det särskilda Iönebidraget får uppgå till 90 % av lönekostnaden för den 

anställde under det första anställningsåret - utöver eventuell anställningstid 

med introduktionsstöd - och med 50 %• under det andra, tredje och fjärde 
anställningsåret. Behöver bidraget förlängas därefter finns möjlighet till 

förlängt bidrag med 25 eller 50 % av lönekostnaden. För innevarande 

budgetår gäller en ram om högst 2 600 platser. 
I propositionen föreslås att antalet platser skall utökas med 1 200 till 3 800 

platser under nästa budgetår för att fler skall kunna placeras inom näringsli

vet samt hos kommuner och landsting. Härtill kommer ett antal platser som 

under budgetåret 1986/87 disponeras för särskilda insatser i Uddevalla- och 

Bergslagsregionerna. 
I folkpartiets partimotion 1985/86:A245 föreslås att antalet platser med 

särskilt lönebidrag bör öka med 2 700. Kostnaden härför bör täckas genom 91 



omfördelning från socialförslikringssektorn. Det bör uppdras åt regeringen AU 1985/86:11 
att föreslå hur en s{1dan finansieringsmodcll praktiskt skall genomföras. 

I vpk-motionen I 985/86:A253 föreslås att det inte bör finnas någon övre 
gräns för antalet platser med slirskilt lönehidrag. 

Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen i budgetpropositio

nen föreslår en kraftig ökning av antalet platser med särskilt lönebidrag. Med 

hänsyn till det statsfinansiella läget kan utskottet inte tillstyrka en ytterligare 
utökning av stödformen utöver regeringens förslag. Som utskottet tidigare 
framhållit (AU 1985/86:7) står inte den finansiella lösningen av problemen 
att finna i en omedelbar överföring av medel från socialförsäkringssystemet. 

Socialförsäkringsutskottet har för övrigt tidigare avvisat liknande förslag. 

Som framgf1r av propositionen kommer effekterna av lönebidraget för 
sökande med svårare handikapp att utredas. Sedan det arbetet slutförts får 
man ta ställning till hur man skall gå vidare för att underlätta för den gruppen 

på arbetsmarknaden. 

Utskottet tillstyrker med det anförda vad som anförs i propositionen i 
denna del. Motionerna 1985/86:A245 och I 985/86:A253 bör därför avslås i 

aktuella delar. 

Lönebidrag till allmännyttiga organisationer m. m. lämnas vid anställning 
av handikappade hos allmännyttiga organisationer. Bidraget uppgår till 

90 'i-c av lönekostnaden. Antalet som omfattas av detta bidrag ökade under 
budgetåret 1984/85 med drygt 900 personer. Sedan lönebidragsrcformen 
infördes år 1980 har den ftrliga ökningen hos organisationerna legat 
genomsnittligt pä omkring tusentalet personer. med undantag för budgetåret 
1983/84. då ökningen begränsades till 500 personer. 

I propositionen framhålls vikten av att anställning med lönebidrag 
kommer till stånd inom en väsentligt bredare sektor av arbetsmarknaden. 

Den fortsatta ökningen av antalet lönebidragsanställningar hos de allmän
nyttiga organisationerna föreslås därför bli begränsad. I sammanhanget 
erinras om den föreslagna utökningen av antalet platser med särskilda 
lönebidrag inom näringsliv och kommuner. En viss fortsatt expansion av 

lönebidragsplatserna hos de allmännyttiga organisationerna föreslås emel
lertid. Ökningen bör enligt propositionen kunna uppgå till ytterligare 500 
platser under nästa budgetår. 

I motion I 985/86:A245 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) anförs att förslaget 

om en begränsning av ökningen i antalet platser med lönebidrag inom 

allmännyttiga organisationer skall avvisas. Finansieringen föreslås ske 

genom en omfördelning av medel från socialförsäkringssektorn. r samman

hanget föreslås i motionen att även icke handikappade personer skall kunna 

komma i fråga för lönebidrag vid de allmännyttiga organisationerna. Även i 

vpk-motionen 1985/86:A253 begärs att förslaget om ett tak för det här 

aktuella stödet inte fastställs. 

Utskottet är för sin del överens med motionärerna· om betydelsen av 

lönebidraget hos allmännyttiga organisationer för de handikappades möj
ligheter till en sysselsättning. Som framgår i propositionen har antalet 

personer som omfattas av bidraget ökat betydligt sedan lönebidragsreformen 

år 1980. Utskottet anser sig kunna godta att ökningen under nästa budgetår 

blir i storleksordningen 500 platser. Bakgrunden till utskottets ställningsta- 92 



gandc är dels den föreslagna ökningen av antalet platser med siirskilt AU 1985/86: 11 
lönebidrag, dels det statsfinansiella liiget. 

Beträffande de finansiella förutsättningarna för ytterligare expansion har 

utskottet tidigare avvisat folkpartiets förslag om en överföring av medel frtin 

socialförsäkringssystemet. Utskottet vidhåller slutligen sitt ställningstagande 

från förra året att ett så högt kontinuerligt bidrag som det är fråga om till 

allmännyttiga organisationer bör förbehållas handikappade. 

Med det anförda tillstyrker utskottet vad som anförs i propositionen om 

lönehidrag· i allmännyttiga organisationer. De båda motionerna, A245 och 

A253 avstyrks därför i aktuella delar. 

Avslutningsvis tar utskottet upp medelsam•isningen. Utskottet har i det 

föregående ställt sig bakom budgetpropositionens beräkningar under de 

olika delposterna. Anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och 

sysselsättning för budgetåret 1986/87 hör därför föras upp med 3 164 994 000 

kr. Vpk-motionen 1985/86:A253. i vilken föreslås att till anslaget skall 

anvisas ytterligare 50 milj. kr., bör följaktligen avslås. 

Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 776 072 000 

2 822 000 000 

3 052 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. dels för täckande 

av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbete. dels för 

investeringar. 

1985/86 Beräknad ändring 1986/87 

Stiftelsen Föredraganden 
Samhällsföretag 

Driftbidrag 2 491 000 000 + 277 000 000 + 206 000 000 
Bidrag till fastig-

hets fonden 321 000 uoo + 56 000 000 + 29 ()()(} 000 
Ägartillskott för in-

vcsteringar 10 000 oou + 65 000 000 5 000 000 
2 822 000 000 + 398 000 000 + 230 000 000 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen under punkt C 5 (s. 149-153) att 

riksdagen skall 

I. till driften av Samhällsföretagsgruppens verksamhet under budgetåret 

1986/87 anslå medel motsvarande 116.5 % av lönesumman för arbetstagarna 

i skyddat arbete (inkl. lönebikqstnader) upp till högst 30 miljoner arbetstim

mar. exkl. de särskilda uppdragen i malmfälten m. m .. 

2. medge att regeringen vid behov får besluta om ökat antal bidragsberät

tigade arbetstimmar under budget[1Tet 1986/87. 

3. till Bidrag tilJ Stiftelsen Samhällsföretag för budgetåret 1986/87 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 052 000 000 kr. 
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Samhällsföretagsgruppcn omfattar den centrala stiftelsen - Samhällsföre- AU 1985/86: 11 
tag - och 24 regionala stiftelser/företag. Företagsgruppen skall ge avlönat 
arbete och en trygg och meningsfull sysselsättning åt arbetshandikappade 
som inte kan fä arbete pä den rcguljiira arbetsmarknaden. Arbetsförmed-

lingen disponerar samtliga platser i skyddat arbete hos företagsgruppcn och 
anvisar de personer som är i behov av sil.dant arbete. 

Verksamheten inom företagsgruppen skall bedrivas affärsmässigt och vara 
en del av det svenska näringslivet. Det innebiir att fön:tagsgruppcn skall 
iaktta de regler och principer som normalt tillämpas i näringslivet. 

Företagsgruppen har ca 340 verkstäder i 219 kommuner. Till Samhällsföre
tag hör dessutom en fastighetsfond som äger och förvaltar hela fön:tagsgrup

pens fastighetsbestånd samt ett marknadsföringsbolag - Samhall AB - som 
svarar för samordning av viss försäljning och marknadsföring. i huvudsak på 

exportrnarknaden. 

Inriktningen av Samhällsföretags \'erksamhet 

r propositionen erinras om att Samhällsföretagsgruppen tillkom för sex är 
sedan samt att den nya organisationen övertog en splittrad verksamhet med 

dålig affärsmässighet och bekymmersam kostnadsutveckling. Företagsgrup
pen har sedan sin tillkomst varit föremål för fortlöpande översyn. Ett resultat 
därav är att behovet av statsbidrag uttryckt som procentandel av de 
handikappades löner minskat varje är. Det har framförts farhågor för att de 

ekonomiska krav som ställs på företagsgruppcn kan äventyra möjligheterna 
att uppfylla verksamhetens sociala och arbetsmarknadspolitiska mal. Rege

ringen har därför givit AMS i uppdrag att i samråd med Stiftelsen 
Samhällsföretag utreda denna problematik. 

En fråga som tas upp i flera motioner och som utskottet finner anledning 
uppmärksamma i detta sammanhang gäller wslussning m· anställda från 
Samhällsföretag till den reguljära arbetsmarknaden. r motion l 985/86:A225 
av Ulf Adelsohn m. fl. (m) erinras om att anställning i Samhällsföretag är den 
dyraste formen av handikappsysselsättning och att den måste förbehållas 
dem som på grund av svåra handikapp har stort behov av de siirskilda 

resurser som Samhällsföretag har. Genom en ökad genomströmning kan fler 
gravt handikappade beredas plats inom Samhällsföretag. Utslussning från 

företagsgruppen är därför angelägen, vilket bör understödjas genom att 

anställningen i Samhällsföretag blir föremål för regelbunden prövning. Ett 

speciellt problem vid utslussning är enligt motionen att det nuvarande 

riksavtalet för löner inte tar hänsyn till den lönespännvidd som finns på den 

öppna marknaden mellan olika geografiska områden. Detta leder till att en 

del yrkeskategorier på vissa orter kan vara bättre betalda i Samhällsföretag 

än i andra företag. Avtalet bör enligt motionerna revideras. Samtidigt som 

ansträngningar görs för att slussa ut fler från Samhällsföretag bör den 
centrala administrationen kunna minska. För den kvarvarande verksamhe
ten vid Samhällsföretag är det väsentligt att man prövar nya driftformer för 

verkstäderna. 

Även i motion 1985/86:A255 av Karin Söder m. fl. (c) behandlas utsluss

ningsproblematiken. Det framhålls som viktigt att utslussningen från Sam- 94 



hiillsföretag ökar. som ett led i strävandena att försöka minska pMrestningar- AU 1985/86: 11 
na på samhiilkts ekonomi. r den vikande konjunktur som kan förväntas 
anser motionärerna att n{1gra neddragningar i Samhällsföretags verksamhet 

inte bör ske med hänsyn till svårigheterna för de arbetshandikappade att få 
anställning i ett försämrat konjunkturläge. Det är dock angeläget att s{1 

många som möjligt av de arbetshandikappade slussas ut fritn Samhiillsföretag 

och bereds plats på den ordinarie arhetsmarknaden. En slutsats härav är 

förslag beträffande lönebidragets utformning som utskottet behandlat i det 

föregående. 
1 landikappkommitten har i betänkandet (Ds A 1984:12) Viigar till arbete 

för handikappade lagt fram förslag som bl. a. rör övcrgftngen från skyddat 

arbete till den reguljiira arbetsmarknaden. Vissa av förslagen har redan 

genomförts inom Samhällsföretagsgruppen, t. ex. ökad satsning pa inbyggda 

verkstäder och införande av särskilda arbetskonsulenter för stöd vid 

utslussningen. Vissa andra förslag avvisas i propositionen. Det giiller t. ex. 

införandet av individuella rehabiliteringsplaner och bibehi1llande av Sam

hällsföretags anställningsförmåner liven efter övergången till annan arbetsgi

vare. 
När det gäller utslussningen frim Samhällsföretagsgruppcn finns det först 

anledning kommentera påsti'tendet i motion A225 om att löneläget inom 

företagsgruppen skulle utgöra ett speciellt problem i sammanhanget. Enligt 

utskottets mening saknar. detta pi1st<lende allmlin giltighet. Av Samhlillsföre

tagsgruppens senaste årsberättelse framgilr nämligen att genomsnittslönen 

inom gruppen motsvarar ca 90 % av lönenivån för berörda LO-förbund inom 

industrin i övrigt. Det framgår vidare att 540 anställda under budgetåret 

1984/85 fått arbete utanför företagsgruppen. Det innebär att man mer än väl 

uppfyllt målsättningen att 2 1}~ av de anställda under den angivna perioden 

borde gå över till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Utskottet ser med tillfredsställelse pa denna förbättring och utgår ifrån att 

fortsa.tta ansträngningar görs i samma riktning. Utskottet vill emellertid 

samtidigt betona att många arbetssökande har sä svåra arbetshandikapp att 
redan fullgörandet av ett arbete inom Samhällsföretagsgruppcn utgör en 

påtaglig och framgångsrik rehabilitering. För huvuddelen av de anställda är 

därför arbete utanför gruppen inte något alternativ. Men sjiilvfallet måste 

stora ansträngningar sättas in för att slussa ut dem på den reguljära 
arbetsmarknaden som efter rehabilitering inotp Samhällsföretagsgruppen 

kan beredas arbete där. Utskottet noterar att företagsgruppen räknar med 

att drygt 600 anställda under innevarande budgetår skall ga över till arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden. Mot bakgrund av det anförda bör motioner

na_ A225 och A255 inte föranleda någon riksdagens åtgärd i berörda delar. 

I såväl proposition som motioner tas upp frågor kring inbyggda verkstäder. 

Sedan några år kan anställda inom företagsgruppen få arbete i inbyggda 

verkstäder i andra företag eller fullgöra entreprenadåtaganden som Sam

hällsföretag har gentemot andra företag. Vid halvårsskiftet 1985 fanns sex 

inbyggda verkstäder med ca 230 arbetstillfällen. Arbetsmarknadsministern 

redovisar i budgetpropositionen en positiv inställning till dessa verkstäder. 

Moderata samlingspartiet ser i motion 1985/86:A225 denna typ av 

verkstäder som en ny driftform som bör prövas. 95 



Barbro Sandberg (fp) och Kenth Skårvik (fp) anför i motion 1985/86:A201 AU 1985/86:11 
att Företagarförbundet haft diskussioner med Samhällsföretag, eftersom 
denna organisation har medlemsföretag som är villiga att medverka i 
rehabiliteringsarbetet genom inbyggda verkstäder. Det har därvid framkom-
mit att gällande regler, att minst fem anställda måste finnas på varje 
arbetsplats, leder till att mindre företag utesluts. Samhällsföretag bör därför 

enligt motionärerna ändra sina regler så att även företag som endast kan ta 
emot en eller två personer kan komma i fråga för anställning av arbetshandi-
kappade. 

I motion 1985/86:A224 pekar vidare Göran Ericsson (m) på de fördelar 

från rehabiliteringssynpunkt som de inbyggda verkstäderna har. De handi

kappade får arbete i en riktig industri, och det blir lätt att åstadkomma en 
överföring till ordinarie jobb inom företaget. I motionen hänvisas till den 

verksamhet som pågår inom vapensmedjan i Husqvarnafabriken och påpe
kas att det borde vara möjligt att åstadkomma motsvarande inom fler 

områden i svenskt näringsliv. 
Liksom arbetsmarknadsministern i propositionen ser utskottet positivt på 

Samhällsföretagsgruppens försök med verkstäder som är inbyggda i andra 
företag. Samma ståndpunkt redovisas också i motionerna A224 och A225 

som därför inte bör föranleda någon ytterligare riksdagens åtgärd. Tilläggas 
kan att företagsgruppen enligt uppgift räknar med att under innevarande 
budgetår sluta ytterligare avtal om sådana verkstäder. 

Samhällsföretags praxis att inte medge inbyggda verkstäder med mindre 

än fem anställda kritiseras i motion A201. Utskottet vill först framhålla att 
det bör ankomma på företagsgruppen att med utgångspunkt i de riktlinjer 

och ekonomiska ramar som statsmakterna anger besluta i organisatoriska 

frågor av det slag som tas upp i motionen. Därutöver kan sägas att 
Samhällsföretagsgruppen - som har kvar sitt ansvar för de anställda vid de 
inbyggda verkstäderna, bl. a. när det gäller fullföljandet av .verksamhetens 
sociala mål - bedömt att det saknas ekonomiska förutsättningar att ansvara 
för arbetsledning m. m. om verkstaden omfattar färre personer. Det finns 
inte anledning för utskottet att ifrågasätta riktigheten i denna bedömning. 
Det kan vidare påpekas att om det finns mindre företag som är beredda att 
sysselsätta arbetshandikappade i ett mindre antal kan anställning med 
lönebidrag komma i fråga. Motion A201 avstyrks av utskottet. 

Prioritering av vissa handikappgrupper krävs j tre motioner. I motion 

1985/86:A245 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) behandlas särskilt svårigheter

na att bereda sysselsättning för psykiskt utvecklingsstörda människor, varvid 

föreslås att 500 nya platser skall inrättas inom Samhällsföretag för denna 

grupp av arbetssökande. 

Vpk påpekar i motion 1985/86:A253 att det i den skyddade verksamhet 

som föregick Samhällsföretag fanns sysselsättningsverkstäder för svårt 

funktionshindrade. Enligt socialtjänstlagen är det numera kommunen som 
skall bedriva sådan verksamhet. En undersökning som gjorts av Handikapp

förbundens centralkommitte (HCK) visar enligt motionen att det är mycket 
stora skillnader mellan olika kommuner i vad mån man gjort något åt 

sysselsättningen för svårt funktionshindrade. Dessa grupper bör därför 

erbjudas verksamhet inom ramen för Samhällsföretag. 96 



Vidare tas i motion 1985/86:A265 av Gunhild Bolander (c) och Karin AU 1985/86:11 
Israelsson {c) upp frågan om möjligheterna för begåvningshandikappade att 

få anställning inom Samhällsföretag. 
Krav om att en viss handikappgrupp skall prioriteras inom Samhiillsföretag 

har tidigare framförts och då avstyrkts av utskottet. Utskottet gör så även i 

dessa fall. Det måste vara behovet av skyddat arbete i det enskilda fallet som 

avgör om en placering inom Samhällsföretagsgruppen skall ske eller ej. Den 

bedömningen bör ankomma på arbetsmarknadsmyndigheterna att göra med 

utgångspunkt i de sociala mål som anges och inom de ekonomiska ramar som 

anvisas. Utskottet avstyrker med det anförda aktuella delar av motionerna 

A245, A253 och A265. 

Frågan om hur lokalisering.1frågor skall bedömas vid fullföljande. av 

Samhälfaföretagsgruppens sociala mål aktualiseras av Gunnel Jonäng (c) och 

Gunnar Björk i Gävle (c) i motion 1985/86:A274. De menar att ett beaktande 

av dessa mål leder till att verksamheten bör lokaliseras till de områden där 

behoven finns samt att detta innebär att gruppens verkstad i Arbrå bör 

bevaras. 

Som utskottet återkommer till i det följande ställs höga krav på fortlöpan

de rationaliseringar inom Samhällsföretagsgruppen, bl. a. med hänsyn till att 

gruppen när den bildades tog över en verksamhet med bekymmersam 

kostnadsutveckling. Verksamheten har genomgått en betydande förbättring 

i detta hänseende inom de gränser som uppfyllande! av de sociala målen 

sätter. Det måste ankomma på företagsgruppen att med utgångspunkt i det 

behov av skyddat arbete som arbetsmarknadsmyndigheterna redovisar 

besluta i organisatoriska frågor. t. ex. avveckling och nyetablering av 

verkstäder. Det bör därför inte vara en uppgift för riksdagen att göra något 

uttalande i lokaliseringsfrågor av det slag som nämns i motion A274. som 

därför avstyrks. 

Omfattningen av Samhällsföretags verksamhet 

Regeringen föreslår att verksamheten räknat i antal bidragsberättigade 
arbetstimmar skall bli oförändrad under niista budgetår, dvs. 30 miljoner. 

Samtidigt föreslås att regeringen vid behov skall få besluta om ökat antal 

sådana arbetstimmar. 

Högre sysselsättningsvolym inom Samhällsföretagsgruppen föreslås i tre 

motioner. Som redovisats ovan krävs i motion 1985/86:A245 av Bengt 

Westerberg m. fl. (fp) att platsantalet skall utvidgas med 500 för psykiskt 

utvecklingsstörda. I motion 1985/86:A244 av Börje Hörnlund (c) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors ( c) pekas på att Samhällsföretag lämnat en offert för en 

utökning av företagsgruppen med 800 anställda. Beroende på marginalkost

nadseffekter skulle bidragsbehovet bli ca 60 000 kr. per arbetstillfälle. 

Motionärerna föreslår att denna offert skall antas. Vidare föreslår vpk i 

motion 1985/86:A253 att antalet platser i Samhällsföretag skall utökas med 

900 i enlighet med stiftelsens budgetframställning. 

Skälet till att antalet arbt:tstimmar för skyddat arbete i Samhällsföretags

gruppen nu måste begränsas till 30 miljoner är statsfinansiellt. Av samma 

skäl kan inte hdkr den offert från företagsgruppen som nämns i motionerna 

7 Riksdagen 1985186. 18 samt. Nr 11 
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accepteras. Utskottet vill därutöver i den senare frågan tillägga att även om AU 1985/86: 11 
det just nu skulle finnas marginalkostnadsfördclar vid en uthyggnad av 
Samhällsföretagsgruppen av det slag som nämnts iir det oklart efter vilka 
grunder bidraget till verksamheten skulle beräknas pil Hingrc sikt. Utskottet 
ställer sig också tveksamt till att de outnyttjade resurser som förslaget bygger 
på har en fördelning över landet som motsvarar ett eventuellt ökat behov av 
skyddat arbete. Utskottet tillstyrker alltså regeringens förslag när det gäller 

den skyddade verksamhetens omfattning under nästa budgqår och avstyrker 
därmed motionerna A244. A245 och A253 i dessa delar. 

Utskottet tillstyrker även regeringens hcmställan att vid behov fä besluta 
om ett ökat antal bidragsberättigade arbetstimmar utöver det ovan nämnda. 

En långsiktig plan för Samhällsföretags verksamhet förordas av Margareta 
Persson (s) och Georg Andersson (s) i motion 1985/86:A269. Motionärerna 
erinrar om att avsaknaden av en långsiktig strategi för den skyddade 
sysselsättningen har kritiserats av Samhällsföretag och handikapprörelscn. 

De menar att denna kritik är lätt att förstå. I nuvarande läge får Samhällsfö
retag besked om vilka ekonomiska förutsättningar som skall gälla endast för 

det närmaste året. Avsaknaden av en langsiktig strategi inncbiir tillsammans 
med den årliga reduceringen av driftbidraget svårigheter för vcrksamhctcn. 
Det framhålls som angeläget att regeringen snarast redovisar en mera 

långsiktig plan för verksamheten samt att planen utformas så att det skapas 
garantier för att de sociala målen för Samhällsföretag kan infrias. 

En långsiktig plan för Samhällsföretagsgruppens verksamhet maste före
gås av varsam avvägning mellan ekonomiska hänsyn och sociala mål. 
Utskottet har förståelse för att regeringen avstår från att nu göra en s{tdan 
bedömning. Tillräckligt underlag torde saknas. Här kan nämnas t. ex. den 
svårighet att bedöma rationaliteten i företagsgruppens verksamhet som den 
stora skillnaden mellan gruppens marginalkostnader och bidragsbehov pekar 
på. Härtill kommer att AMS fått i uppdrag att i samråd med Stiftelsen 
Samhällsföretag göra en studie av hur de sociala och arbetsmarknadspolitis
ka målen för den skyddade verksamheten kan uppfyllas inom företagsgrup
pen. Studien som skall redovisas senast den 30 juni 1986 skall behandla både 

den hittillsvarande utvecklingen och en bedömning av förutsättningarna i 
framtiden. 

Motion A269 avstyrks med det anförda. 

Driftbidraget till Samhällsföretagsgruppen föreslås i propositionen beräk
nas till 116,5 % av lönesumman för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. 

lönebikostnader). Detta är 1 procentenhet lägre än stiftelsen yrkar i sin 

anslagsframställning och 3,5 procentenheter lägre än innevarande budgetar. 

I motion 1985/86:A264 av Göran Ericsson (m) föreslås att driftbidraget 
under en femårsperiod skall trappas av ned till 100 % . 

I det föregående har utskottet angivit varför en långsiktig plan för 

Samhällsföretagsgruppen nu inte bör anges. Detta gäller också i fråga om 
driftbidragets framtida utveckling. Utskottet tillstyrker regeringens förslag 

att driftbidraget under 1986/87 skall uppgå till 116,5 % av lönesumman enligt 
de förutsättningar som anges i propositionen. 

I propositionen föreslås vidare att fastighetsfonden tillförs ett bidrag av 350 

milj. kr. samt att stiftelsen tilldelas ett ägartillskott på 5 milj. kr. för 98 



investeringar under nästa budgcti1r. Med tillämpning av nyssnämnda storlek AU 1985/86:11 
p[1 drifthidraget och tillägg av det av regeringen förordade bidraget till 
fastighetsfonden och ägartillskottet skulle behovet av medel till anslaget 
Bidrag till Stiftdw1 Samhäll4öretag uppgå till 3 052 milj. kr. 

I motion 1985/86:A253 i vilken föreslås en ökning av antalet anställda med 
900 personer förordas ett belopp som är 168 milj. kr. högre. 

Utskottet har i det föregående avstyrkt utökningen av sysselsättningsvoly
men vid företagsgruppen och avstyrker därför också den i motionen 

föreslagna anslagshöjningcn. Utskottet tillstyrker alltså regeringens förslag 
till mcdelsanvisning. 

Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 

1985/86 Anslag 

1986/87 Förslag 

300 000 000 1 

346 000 000 
1 Härtill kommer 13 milj. kr. enligt tilliiggsbuJgct T. 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen under punkt C 6 (s. 154-155) att 

riksdagen till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare för 
budgetåret 1986/87 skall anvisa ett reservationsanslag av 346 000 000 kr. 

Riksdagen beslutade under hösten 1984 (prop. 1984/85:45, AU 7, rskr. 
100) att statsbidrag skulle utgå till kommuner och i vissa fall andra offentliga 
myndigheter för att anordna skyddat arbete. Avsikten var att ett antal 

personer som var sysselsatta i kommunala beredskapsarbeten för socialmedi

cinskt arbetshandikappade (s. k. TJ-arbeten) skulle anställas av kommunen i 
offentligt skyddat arbete med högst 75 % i statsbidrag. 

Under budgetåret 1985/86 anvisades för ändamålet 300 milj. kr. Medlen 
beräknades för ca 3 800 platser och ca 5 000 sysselsatta personer. Riksdagen 

har sedermera i anledning av prop. 1985/86:25 med förslag om tilläggsbudget 
I till statsbudgeten för innevarande budgetår beslutat om en ökning av 

antalet platser med 270 att tilldelas Västerbottens och Norrbottens län, till en 
beräknad helårskostnad av 26 milj. kr. (AU 7). 

Sedan riksdagen fattat beslut om den nya verksamhetsformen träffades 
under våren 1985 kollektivavtal för verksamheten mellan berörda kommun

förbund och arbetstagarorganisationer. Avtalet, som har tillämpats sedan 
verksamhetens start vid ingången av budgetåret 1985/86. innebär tryggare 
anställningsförhållanden för berörda arbetstagare. Samtidigt får arbetsgivar
na, dvs. främst kommunerna, ta på sig ett mer långsiktigt ansvar för de 

sysselsattas sociala rehabilitering. 

I propositionen redovisas att man från kommunernas sida uttryckt oro i 
samband med avtalsförhandlingarna över statsbidragskonstruktionen och då 

främst det förhållandet att bidrag får utgå med högst 75 % av de anvisades 

löner inkl. lönebikostnader. Kommunernas oro gällde främst om statsbi

dragsgivningen för verksamheten skulle bli så långsiktig att man kunde ta på 

sig ansvaret för tillsvidareanställning även av gravt socialmedicinskt handi

kappade. Länsarbetsnämnderna har nu med så gott som samtliga berörda 

kommuner träffat överenskommelser om att statsbidrag skall utgå med 75 % 
av lönekostnaderna. 

I propositionen framhålls att det. samtidigt som det finns starka skäl som 99 



talar för en långsiktighet i statsbidragsgivningen, står klart att behovet av A LI 1985/86: 11 

skyddat arbetet hos offentliga arbetsgivare är stort. Förutsättningarna för 

staten att viisentligt kunna vidga bidragsgivningen är samtidigt starkt 

begriinsade på grund av det statsfinansiella läget. Mot denna bakgrund 

erinras om möjligheterna för länsarbetsnämnder och berörda offentliga 

arbetsgivare att träffa langsiktiga överenskommelser som innebiir att fler 

socialmedicinskt handikappade kan sysselsiittas i verksamheten. men då med 

Higre statsbidrag lin 75 %· av lönekostnaden. För den enskilde, som 

diirigenom kan fä ett arbete, innebär det ökade möjligheter till rehabilitering 

och därmed ökad social och ekonomisk trygghet. 

För budgett1ret 1986/87 beräknas 346 milj. kr. för ändamålet. 

I motion 1985/86:A266 av AlfWennerfors m. fl. (m) framhålls att socialt 

omhändertagande primiirt är en kommunal uppgift. Kommunerna hör 

därför ta en större del av ansvaret för kostnaderna för dessa speciella 

beredskapsarbeten. Statsbidraget bör därför sänkas till 50 %. Till verksam

heten bör anvisas 231 milj. kr. 

Utskottet vill erinra om att de personer det här är fräga om iir personer som 

i omgångar och under lång tid har varit sysselsatta i kommunala beredskaps

arbeten. I vissa fall har detta varit deras enda kontakt med arbetslivet sedan 

lång tid. I de fall rehabiliteringsinsatserna .leder till framgång är målsiittning

en att dessa arbetstagare så snart som möjligt skall beredas anställning på den 

öppna marknaden. 

Mot den angivna bakgrunden tillstyrker utskottet att verksamheten drivs 

vidare med i stort sett samma omfattning och med samma villkor som i dag. 

Utskottet vill härutöver stryka under vad som anförs i propositionen om 

möjligheten för länsarbetsnämnder och berörda offentliga arbetsgivare att 

träffa långsiktiga överenskommelser som innebär att fler socialmedicinskt 

handikappade kan sysselsättas i skyddat arbete, men då med lägre stats

bidrag. 

Av det anförda framgår att utskottet tillstyrker vad som anförs i 

propositionen under denna punkt. Anslaget bör därför föras upp med 346 

milj. kr. Motion 1985/86:A266 bör sålunda avslås i aktuell del. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken 

1. beträffande förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken res. l (m, fp, c) 

att riksdagen avslår motionerna I 985/86:A225 yrkande 1, 1985/ res. 2 (vpk) 

86:A246 yrkande 2, 1985/86:A255 yrkande 1 och 1985/86:A259 

yrkande 1 i motsvarande del, 

2. beträffande arbetstid.1förkortni11g som sysst:!sä1111ingspolitiskt in- res. 3 (vpk) 

strwnent 
att riksdagen avslår motionerna l 985/86:A246 yrkande 3 och 1985/ 

86:A255 yrkande 3, 
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3. beträffande inriktningen m· arbetsmarknadspolitiken 1986187 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A225 yrkande 2, 1985/ 

86:A246 yrkandena 4 och 5 samt 1985/86:A255 yrkande 2 i motsvaran

de deL 

4. beträffande de arbetsmarknadspolitiska insatsernas omfattning 

under nästa budgetår 

att riksdagen avsl{ir motionerna l 985/86:A255 yrkande 2 i motsvaran

de del och J 985/86:A259 yrkande I i motsvarande del. 

5. beträffande forskning om arbetslöshetens konseh·enser 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A203 och 1985/86:A226, 

6. beträffande kvinnornas sysselsättningsmöjligheter 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A246 yrkande 7, 

Ungdomsfrågor 

AU 1985/86:11 
res. 4 (m) 

res. 5 (c) 

res. 6 (vpk) 

res. 7 (fp) 

res. 8 (c) 

res. 9 (m) 

res. JO (vpk) 

. res. 11 (m) 

7. beträffande förutsättningarna för ökad sysselsättning för ung- res. 12 (m) 

dom 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A225 yrkande 10, 
8. beträffande avskaffande lll' ungdoms/agen res. 13 (m, c) 

att riksdagen avslår motionerna l 985/86:A225 yrkandena 11 och 12 

och 1985/86:A255 yrkande 4, 

9. beträffande åtgärder för ungdomar i åldern 20-24 år res. 14 (c) 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A255 yrkande 5, 1985/ 

86:A257 och 1985/86:A270 yrkande 1, 

10. beträffande övers.vn av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssyste- res. 15 (fp) 

met för ungdomar res. 16 (m) 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A259 yrkande 4, 

11. beträffande särskilda ungdomsavtal res. 15 (fp) 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A259 yrkandena 5 och 6, res. 16 (m) 

12. beträffande insatser för fasta jobb åt ungdomar res. 17 _(vpk) 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A246 yrkande 8, 
13. beträffande kartläggning av ungdomars ekonomiska situation res. 17 (vpk) 

att riksdagen avslår motion l 985/86:A252, 
14. beträffande lärlingswbildning i hantverksyrken res. 18 (c) 

att riksdagen avslår motion I 985/86:A26J, res. 19 (m) 

15. beträffande nedsättning lll' arbetsgivarm'gifter 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A230 och 1985/86:A270 

yrkande 4, 

16. beträffande arbetsmarknadspolitiskt nwti1'erat stöd till ungdoms- res. 20 (fp) 

företagande 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A259 yrkande 7, 

17. beträffande stöd till kooperativt ungdomsföretagande res. 21. ( c) 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A275, 

18. beträffande anpassning av bi dragssystemet för arbetslösa ungdo

mar till ungdomskooperatil' J'erksamhet 

att riksdagen avslår motion l 985/86:A204, 

19. beträffande utvidgning av kretsen ungdomar med tillträde till 

ungdoms/ag 101 



att riksdagen antar det inom arbetsmarknadsdepartementet upprätta
de förslaget till lag om ändring i lagen (1983:1070) om arbete i 
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare, 

20. beträffande utökning m· arbetstiden i ungdoms/ag 

att riksdagen avslår motion I 985/86:A270 yrkande 2, 
21. beträffande fler 11ngdomslag.1platser i näringslivet 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A270 yrkande 3, 
22. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

samt med avslag på motion 1985/86:A266 yrkandena l, 16 och 17 till 
Statsbidrag för ungdoms/ag för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslags
anslag av 1 200 000 000 kr., 

23. beträffande ridgat studiestöd i·id i·issa folkhögskolek11rser 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A263, 

Arbetsmarknads verkets f ön·a/tn ingskostnader 

24. beträffande egenregirerksamheten 

att riksdagen med avslag på motionerna l 985/86:A21 l, 1985/86:A235, 
1985/86:A247, 1985/86:A251. 1985/86:A254och1985/86:A255 yrkan-
de 7 godkänner vad som i propositionen föreslagits om avvecklingen 
av AMS egenregiverksamhet, 

AU 1985/86:11 

res. 22 (vpk) 

res. 23 (m, c) 

res. 2..\ (m, c) 

res. 25 (m) 

res. 26 (c) 

res. 27 (vpk) 

25. beträffande ko11caktperso11er för psykiskt 111vecklingsstörda res. 28 (l"p) 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A245 yrkande l och 1985/ 
86:A265 yrkande I, 

26. beträffande förmedlingsservice åt akademiker 

att riksdagen avslår motion I 985/86:A267. 
27. beträffande jorstärkta resurser till arbetsjormedlingen i Malmö

hus län 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A213, 
28. beträffande distriktsarbetsnämnderna 

att riksdagen avslår motion I 985/86:A273, 
29. beträffande möjligheten att minska arbetsmarknadsrerkets kost

nader genom den tekniska 11tvecklingen 

att riksdagen avslår motion I 985/86:A266 yrkande 4, 
30. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

samt med avslag på motionerna 1985/86:A253 yrkande 1 och 1985/ 
86:A266 yrkande 2 till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 

för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 1 537 253 000 kr., 

31. att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS att 
under budgetåret 1986/87 besluta om avskrivning av lånefordran som 
uppkommit inom arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som 
gäller för budgetåret 1985/86, 

Arbetsmarknadsserl'ice 

32. beträffande bidrag till ungdomars månadsresor 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår 
motion 1985/86:A248 i motsvarande del, 

res. 29 (m) 

res. 30 (vpk) 
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33. hC'triiffande bibl'fu)l/ande m· äterjly1111i11gsbidrage1 AU 1985/86: 11 
att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A219. 1985/86:A248' res. 31 (m) 

motsvarande del och l 985/86:A405 yrkande 19 samt med avslag pi't 

propositionen i motsvarande del som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskottet anfört. 

34. bctriiffande bidrager för w1stiil/11i11g a\' medflynwule 
att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avsrnr 

motion 1985/86:A266 yrkande 3, 

35. betriiffande jly11ni11gsbidrag till /Jygr,nadsarberare 
att riksdagen avsltir motion 1985/86:A241. 

36. bctriiffandc jly1t11i11gsbidrag fi.ir h1)gskoleswder111ule 
att riksdagen avsliir motion 1985/86:A250. 

37. beträffande ii11dri11g i lar,en ( 1985:506) 0111 l'issaf/y1111i11gsersii1t-
11i11gar 
att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget till 

lag om iindring i nämnda lag. 

38. hetriiffande fly1t11i11gshidrag i ö1·rigt 
att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om 

vissa flyttningsbidrag i den män frågan inte behandlats i föregt1ende 

moment. 

res. 32 (m) 

39. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del res. 33 (m) 

samt med avslag pil motion J985/86:A266 yrkande 5 till Arbersmark-
nadssen·ice för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 

504 428 000 kr.. 

40. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Statsbidrag till fririlliga försl'arsorganisationer för budgetiiret 1986/87 

anvisar ett förslagsanslag av 7 323 000 kr .. 

41. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Arbetsmark11ads1·erket: Anskaffi1i11g m· wrustning för budgetåret 

1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 24 200 000 kr.. 

42. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Byggnadsarberen inom arbetsmarknadsverkcts 1·erksamhersområde för 

budgetåret 1986/87 anvisar ett rcservationsanslag av 1 000 kr., 

Arbersmark11adsutbi/d11ing 

43. beträffande mä/en för 11AU! 
att riksdagen avslilr motion J985/86:A246 yrkande 6. 

res. 34 (vpk) 

44. beträffande ge110111föra11det av den nya /l /14 V-organisationen res. 35 (m) 

att riksdagen avslår motionerna l 985/86:A225 yrkande 5 och 1985/ 

86:A266 yrkande 6. 

45. beträffande flexihilitet inom AA-1 U 
att riksdagen avslär motion 1985/86:A259 yrkande 3, 

46. beträffande krav på 1·iss utbildning inom AMU 
att riksdagen avslår motion J 985/86: A239. 

47. beträffande 111bild11i11gsbidrag f<Jr 1·11x1w med läs- och skriiwå- res. 36 (vpk) 

righeter 
att riksdagen avslår motion l 985/86:A228. 103 



48. beträffande wbildning m· nyanstiillda inom tek.obranschrn AU 1985/86: 11 
att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avsUtr res. 37 (m) 

motion 1985/86:A266 yrkande 8. 

49. betriiffande AA1 V i vissa landsting och kommuner 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår 

motion ! 985/86:A220. 
50. att riksdagen med bifall till propositionen i mobvarande del res. 3R (m) 

samt med avslag på motion l 985/86:A266 yrkandena 7 och 9 till 

.-\rbetsmarkmul.rnthildning för budgetdn:t 1986/87 anvi~<tr ett reserva-

tionsanslag av I 838 200 000 kr.. 

51. beträffande rörlig kredit till AA1U-styrelsen 

att riksdagen bifaller propositionen i motsvarande del. 

52. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

A1WU-gr11pprn: Uppdragsrerk.samhet för budgeUm:t \986i87 anvisar 

ett förslagsanslag av I 000 kr.. 

53. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

AAI V-gruppen: Bidrag till 1·issa drift11tgifter för budgetaret 1986/87 

anvisar ett rescrvationsanslag av 29 500 000 kr.. 

54. att riksdagen med bifall till propositionen till AA1U-gruppen: 

lnn:steringar för budgetåret 1986/87 anvisar ett rescrvationsanslag av 
15 ()()() 000 kr.. 

Arbetslöshetsersättning 

55. beträffande dagpenningen inom arhetslöshmförsäk.ringen res. 39 (m) 

att riksdagen dels med bifall till motionerna 1985!86:A259 yrkande 9 res. 40 (c) 

och 1985/86:A276 yrkande 1 samt med anledning av propositionen i res. 41 (vpk) 

motsvarande del och motion l 985/86:A2ll6 yrkande \.dels med avslag 

på motionerna 1985/86:A225 yrkande 9 i motsvarande del och 

I 985/86:A255 yrkande 10 antar 17 §i det inom arbetsmarknadsdepar-

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

arbetslöshetsförsäkring i följande som Utskoltets förslag betecknade 

lydelse: 

Regeringens förslag Utskouers förslag 

17 .9 
Dagpenning utges med Higst 130 

och högst 335 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

Dagpenning utges med lägst 130 
och högst 360 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan heslutar om dagpenningens 
storlek. 

56. beträffande kontant arbetsmarknadsstöd 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del samt med 

avslag på motion 1985/86:A206 yrkandena 3 och 4 i motsvarande del 

antar det inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslaget till 

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

res. 42 (vpk) 

57. beträffande utbildningsbidragrn res. 43 (m) 104 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:A276 yrkande 3 i res. 44 (c) 

res. 45 (vpk) 



motsvarande del samt med avslag pf1 dels propositionen i motsvarande AU 1985/86:11 
del, dels motionerna 1985/86:A206 yrkandena 2 och 4 i motsvarande 

del och l 985/86:A266 yrkande 11 i motsvarande del som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

58. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A276 yrkande 3 i res. 46 (m) 

motsvarande del med anledning av propositionen i motsvarande del res. 47 (c) 

samt med avslag på motion 1985/86:A266 yrkande 11 i motsvarande 

del till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag för 

budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 3 257 282 000 kr., 

59. beträffande ökad egenavgiftsfinansiering av arbetslöshetsförsäk- res. 48 ( fp l 

ringen 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A259 yrkande 11, 

60. beträffande lltredning om reformerat system för arbetslöshet.1för

säkringen 

att riksdagen avslår motionerna l 985/86:A225 yrkande 9 i motsvaran

de del, 1985/86:A249, 1985/86:A259 yrkande 1 i motsvarande del och 

1985/86:A608 yrkande 1, 

61. beträffande följsamhet mellan löneutveckling och arbetslöshets

ersättning 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A276 yrkande 5 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

62. beträffanck ny nordisk överenskommelse om förmåner vid 

arbetslöshet 
att riksdagen med bifall till proposition 1985/86:84 samt med avslag på 

motion 1985/86:289 godkänner den nordiska överenskommelsen den 

12 november 1985 om förmåner vid arbetslöshet. 

Sysselsiittni11g.1·skapande åtgärder 

res. 49 (m, fp, c) 

res. 50 (vpk) 

res. 51 (m, c, fp) 

63. beträffande ny ans lagsteknik för anslaget S~rsselsiittningsskapan- res. 52 (ml 

de åtgärder 
att riksdagen avslår motion 1985/86: A225 yrkandena 6. 7 och 8 och 

J 985/86:A266 yrkande 12, 
64. beträffande basprogram för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i res. 53 (vpk) 

vissa län 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A242. 

65. beträffande särskilda stödåtgiirder vid företag i sysselsätmings- res. 54 (vpk) 

svaga orter 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A240, 

66. beträffande arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetslösa in

i-andrare i Stockholms län 

att riksdagen avslår motion 1985/86: A234, 

67. beträffande avveckling av rekryteringsstödet 

att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:A218, 1985/ 

86:A223. 1985/86:A236, 1985/86:A238, 1985/86:A248 i motsvarande 

del, 1985/86:A255 yrkande 6, l 985/86:A259 yrkande 8 och 1985/ 

86:A266 yrkande 13 samt med avslag på propositionen i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

res. 55 (vpk) 
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68. beträffande omfat111ingen på beredskapsarbetena m. m. AU 1985/86: 11 
att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarirnde del avslår res. 56 (m) 

motion 1985/86:/\266 yrkande 14 i motsvarande del, 

69. betriiffande ma långsiktiga bereclskapsobjekt 

att riksdagen avsl{1r motion 1985/86:/\258 yrkande 2, 

70. betriiffande återinförande av statliga projekteringsbidrag 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A258 yrkande I od1 1985/ 

86:A232. 

71. betriiffande ökade hcredskap.1·medel till natur-och kulturminnes- res. 57 (vpk) 

värd 

att riksdagen avsl{tr motionerna I 985/86:A205, 1985/86: A2 l0. 1985! 
86:A215 samt 1985/86:A272. 

72. beträffande yllcrligare anslag 1ill Luleå högskola 

att riksdagen avslår motion l985/86:A237, 

73. betriiffande yuerligare bcredskapsmedel för väg- och brobygg-

11aclsprojek1 inom Viis1ernorrlwuls liin 

att riksdagen avslär motion l 985/86:A23l. 

74. betriiffande upprus1ning och elek1rifiering av jiirn1·iigen Afalmö

Ystad med berC'dskapsmedel 

att riksdagen avslår motion I 985/86:A214, 

75. beträffande en förlängning av tiden för s1arta-ege1-hidraget 

att riksdagen avslår motion J 985/86:A227, 

76. betriiffande medel fil/ imlustribesliillningar 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslftr 

motion 1985/86:A266 yrkande 14 i motsvarande del. 

77. beträffande försöks1·erksamhe1 med sysselsä11ningsskapande 

ätgiirdcr 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår 

motion I 985/86:A266 yrkande 15 i motsvarande del. 

res. 58 (fp) 

res. 59 (m) 

78. att riksdagen med avslag på motion 1985/86:A266 yrkande 15 i res. 60 (m) 

motsvarande del till S_vsselsii1111ingsskapwule åtgärder för budgetåret 

1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 2 687 500 000 kr., 

79. beträffande äldres1öde1 

att· riksdagen 

dels med bifall till propositionen i motsvarande del till Tillfälligt 

sysselsällningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna för budget

året 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 119 000 000 kr., 

dels med anledning av motionerna J985/86:A260 och 1985/86:A262 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

80. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Bidrag till vissa affiir.1Terksinvesteringar för budgetåret 1986/87 anvisar 

ett förslagsanslag av I 000 kr., 

81. beträffande anviindningen av medel för beredskapsarbClen i res. 61 (ml 

ös1ra Norrbo11e11 m. m. res. 62 (c) 

att riksdagen med avslag pa motionerna l 985/86:A266 yrkande 19 och 

I 985/86:A460 yrkande 1 godkänner vad som förordas i propositionen, 

82. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del res. 61 (m) 

samt med avslag pa motionerna 1985/86:A266 yrkande 20 och res. 62 (c) 106 



1985/86:A46U yrkande 2 till Utveckli11gsi1Zsatser i östra Norrhotten för AU 1985/86: 11 
hudgetfaet 1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 22 500 000 kr.. 

83. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Niimmlen för 1·apenfri11t/1ild1Zing för budgetåret 1986/87 anvisar ett 

förslagsanslag av 5 138 000 kr.: 
84. betriiffande den mpenfria tjänstgöringens omfattning 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del bemyndi

gar regeringen att för budgetåret 1986/87. om det pä grund av 

arbetsmarknadsläget bedöms angeHiget. besluta om en ökning av 

antalet tjänstgöringsdagar för vapenfria tjänstepliktiga med högst 

50 000. 

85. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Vapenfria tjiinstepliktiga för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsan

slag av 115 085 000 kr.. 

Åtgiirder för arbetshandikappade 

86. beträffande riktlinjer för sysselsiit111i11gsåtgiirder för arbetshandi

kappade 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86: A225 yrkande 13 i motsva

rande del. 1985/86:A253 yrkande 10 samt 1985/86:/\259 yrkande 10, 

87. beträffande förnyelsefondernas am·iindnillg för att gynlla de 

handikappade på arbetsmarknaden 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A216. 

res. 63 (m) 

res. 64 (vpk) 

88. beträffande insatser för swlrplacerade i Stockholms län res. 65 (vpk) 

att riksdagen avshlr motionerna 1985/86:A256 och 1985/86:A455 

yrkande 2. 

89. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1986/87 anvisar ett reserva

tionsanslag av 530 309 000 kr., 

90. beträffande de s. k. uppsökarmedlens anrändning bland de 

utvecklingsstörda 

att riksdagen avslår.motion 1985/86:A265 yrkande 5, 

91. beträffande hidrag till arbetsbiträde 

att riksdagen avslår motion l 985/86:A253 yrkande 5. 

92. beträffande anordningsbidrag på arbetsplats 

att riksdagen avslt1r motion 1985/86:A265 yrkande 3, 

res. 66 (vpk) 

93. beträffande arbetshjälpmedel åt arbetshandikappade egna före- res. 67 (e) 

tagare 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86: A202 yrkande 2 och 1985/ 

86:A243, 

94. beträffande mer generösa bidrag till arbetstekniska hjälpmedel 

till mindre företagare 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A271, 

95. beträffande den allmänna 11tformningen av lönebidraget res. 68 (m, fp, e) 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A202 yrkande 1, 1985/ 

86:A217. I 985/86:A224 yrkande I, l 985/86:A225yrkande13 i motsva-

rande del, 1985/86:A245 yrkande 6, 1985/86:A255 yrkande 9, 1985/ I07 



86:A265 yrkande 2 samt 1985/86:A266 yrkande 18, AU 1985/86:11 

96. beträffande introduktionsbidraget res. 69 (vpk) 
att riksdagen avslår motion 1985/86:A253 yrkande 3, 

97. betrliffande det särskilda lönebidraget res. 70 (fp) 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A245 yrkande 5 och 1985/ res. 7l (vpk) 
86:A253 yrkande 4. 

98. beträffande lönebidrag till allmännyttiga organisationer m. m. res. 72 (fp, vpk) 

att riksdagen avslår motionerna l 985/86:A245 yrkandena 3 och 4 samt 
1985/86:A253 yrkande 2, 

99. att riksdagen godklinncr vad som anförs i propositionen om 
ändrade regler för bidrag till Arbetshjälpmedel åt handikappade och 

Niiringshjälp, i den mån frågan inte behandlats i föregående moment, 
100. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del res. 73 (vpk) 

samt med avslag på motion I 985/86:A253 yrkande 6 till Särskilda 

åtgärder för arbetscmpassning och sysselsättning för budgetåret 1986/87 
anvisar ett förslagsanslag av 3 164 994 000 kr., 

Skyddat arbete 

10 I. beträffande wslussning av anställda från Samhällsföretags- res. 74 (m) 

gruppen 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:A225 yrkande 13 i motsva
rande del och 1985/86: A255 yrkande 8. 

102. betrliffande inbyggda verkstäder res. 75 (fp) 
att riksdagen avslår motionerna I 985/86:A201. l 985/86:A224 yrkande . 
2 och ! 985/86:A225 yrkande 13 i motsvarande del. 

103. beträffande prioritering av vissa handikappgrupper res. 76 (fp) 
att riksdagen avslår motionerna l 985/86:A245 yrkande 2 i motsvaran- res. 77 (vpk) 
de del. l 985/86:A253 yrkande 9 och 1985/86:A265 yrkande 4. 

104. beträffande lokaliseringsfrågor och Samltällsföretagsgruppens 

sociala mål 

att riksdagen avslår motion l 985/86:A274. 
105. beträffande sysselsiillningsvolymen inom Samhällsföretags- res. 78 (fp, c) 

gruppen res. 79 (vpk) 
att riksdagen med avslag på motionerna 1985/86:A244. 1985/86:A245 

yrkande 2 i motsvarande del och 1985/86:A253 yrkande 7 bifaller 

propositionen i motsvarande del, 

106. beträffande bemyndigande för regeringen all beslwa om lllridg

ning av antalet arbetstimmar vid Samhiill.1företag 

att riksdagen bifaller propositionen i motsvarande del. 

107. beträffande långsiktig plan för Samhällsföretagsgruppen res. 80 (vpk) 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A269, 

108. beträffande driftbidraget till Samhäll~företagsgruppen res. 81 (m) 

att riksdagen med avslag på motion l 985/86:A264 bifaller propositio-
nen i motsvarande del. 
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I 09. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande dd AU 1985/86: 11 
samt med avslag på motion l 985/86:A253 yrkande 8 till Bidrag till res. 82 (vpk) 
Stijielsen Samhäll~företag för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslags-
anslag av 3 052 000 000 kr.. 

110. att riksdagen med avslag på motion 1985/86:A266 yrkandena n:s. 83 (m) 

21 och 22 till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbl'tsgivare 
för hudgetäret 1986/87 anvisar ett resavationsanslag av 346 000 000 
kr. 

Stockholm den 12 mars 1986 

På arhetsmarknadsutskottets vägnar 

Lars Ulander 

Närvarande: Lars Ulander (s), Elvcr Jonsson (fp), Marianne Stalherg (s), 
Alf Wennerfors (m), Lahja Exner (s), Börje Hörnlund (c). Gustav Persson 
(s), Bengt Witthom (m), Sten Östlund (s), Bo Nilsson (s). Charlotte. Branting 
(fp), Sonja Rcmho (m), Inge Carlsson (s), Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) 
och Lars-Ove Haghcrg (vpk). 

Reservationer 

L Förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken (mom. 1) 

Elver Jonsson (fp), Alf Wennerfors (m), Börje Hörnlund (c), Bengt 
Wittbom (m), Charlotte Branting (fp), Sonja Rembo (m) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 22 börjar med "När det" och 
på s. 24 slutar med "av utskottet" bort ha följande lydelse: 

Som närmare utvecklas i partimotioner från moderata samlingspartiet, 

folkpartiet och centerpartiet - motionerna 1985/86:A225, 1985/86:A259 
resp. 1985/86:A255 - ligger arbetslösheten trots högkonjunkturen kvar på 
en mycket hög nivå. Högkonjunktur brukar medföra sysselsättningsökning. 
Det är därför oroande att utvecklingen av antalet reguljära jobb under de 

senaste åren varit negativ eller som under senaste år svag. Det är värt att 

notera att i december 1985 var ca 300 000 personer öppet, latent eller partiellt 

arbetslösa samtidigt som ca I 70 000 personer omfattades av arbetsmarknads

politiska åtgärder. Det finns anledning att rikta kritik mot den förda politiken 
när det i nuvarande läge krävs så omfattande arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder för att motverka öppen arbetslöshet. Som närmare utvecklas i de 

nämnda motionerna fordras en klar omläggning av den förda politiken så att 

ekonomisk utveckling främjas och därmed stigande välfärd och en mera 
positiv sysselsättningsutveckling. Detta är viktigt inte minst för att åstadkom-. 109 



ma en regionalt balanserad utveckling inom landet. Tillväxten och utvcck- AU 1985/86: 11 
!ingen måste komma hela landet till del. Målet skall vara en decentraliserad 
samhällsstruktur där det råder balans såväl mellan som inom olika regioner. 
Uppnås inte detta skapas stora problem i storstadsområdcn liksom i 
glesbygder. 

De icke-socialistiska partierna har i motioner utvecklat hur den ekonomis
ka politiken bör inriktas för att en väsentligt bättre utveckling på arbetsmark
naden skall uppnås. Styrkan i den ekonomiska utvecklingen bestäms framför 

allt av valet av ekonomiskt system och av spelregler inom den ekonomiska 
politiken. Dessa spelregler kan vara tillväxtfrämjande eller tillväxthämman
de. Tillväxt- och utvecklingshindren i den svenska ekonomin måste elimine
ras. För att den ekonomiska politiken skall kunna leda till stabilitet och en 
snabbare välfärdsutveckling är det nödvändigt att marknadssystemets funk
tionssätt förbättras. Härigenom möjliggörs en tillväxtnivå som ligger avse
värt över det senaste decenniets. 

Viktiga åtgärder för att stimulera den ekonomiska utvecklingen är 
sänkningar av de skatter som direkt eller indirekt träffar arbete och 
sparande. Siktet måste vara inställt på ett sänkt skattetryck. Förslag härom 
från moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet behandlas i 
annat sammanhang. 

Vidare måste besparingar genomföras inom vissa samhällssektorer, bl. a. 
för att skapa utrymme för höjda reallöner. Detta gäller också det offentliga 
transfereringssystcmet t. ex. i fråga om arbetslöshetskassorna. 

Den offentliga sektorn måste göras mer effektiv bl. a. genom att konkur
rens möjliggörs från privata intressenter. Härigenom sänks kostnaderna och 
ökar valfriheten för konsumenterna. Dessutom skapas förutsättningar för 
uppbyggnad av småföretagsamhet. 

För att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt måste också vissa 
ändringar vidtas när det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen bl. a. för att 
medverka till en positiv utveckling av de mindre företagen. 

I sammanhanget bör också framhållas betydelsen av att löntagarfonderna 
avskaffas. Därmed ökar viljan och förmågan till nyinvesteringar, risktagande 
och nyetableringar hos både små och stora företag. Det finns också anledning 
att peka på den centraliseringseffckt som fonderna medför. Resurser slussas 
nämligen via dessa fonder från små till stora företag och från svaga till starka 

regioner. 
Vidare är det som sägs i motionerna nödvändigt att finna ett system där 

arbetsmarknadens parter ges incitament för att sluta löneavtal som inte 
skapar arbetslöshet. Samtidigt bör statsmakterna stå fast vid ett ansvar för 
dem som ändå blir arbetslösa. Det är också nödvändigt med en sådan 
utformning att incitamenten byggs in i själva systemet och inte är beroende av 

de beslut som efter förhandlingarna kan komma att fattas av statsmakterna. 
Här kan erinras om de utredningsförslag rörande en allmän arbetslöshetsför
säkring som de icke socialistiska partierna lägger fram i en senare del av detta 
betänkande. 

Det är utskottets uppfattning att den politik utskottet här redogjort för, 
med tillstyrkan av motionerna A225 (m), A255 (c) och A259 (fp), ger en 
avsevärt bättre sysselsättningsutveckling än vad som uppnås med den av 110 



regeringen förda politiken. Därmed påverkas också behovet av arbetsmark- AU 1985/86:11 
nadspolitiska åtgärder för det närmaste budgetåret. 

Den kritik utskottet ovan riktat mot den socialdemokratiska regeringens 
politik är i än högre grad giltig för den politik vpk förordar i motion 
l 985/86:A246. Inflationen skulle bli än större med negativa konsekvenser för 
sysselsättningen och utrymmet för standardökning för hushållen skulle 
minskas ytterligare till följd av den utbyggnad som föreslås av den offentliga 
sektorn. Mot den bakgrunden avstyrker utskottet motion A246 i aktuell del. 

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse: 
1. beträffande förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A225 yrkande 1, 
1985/86:A255 yrkande 1 och 1985/86:A259 yrkande 1 i motsvarande 
del samt med avslag på motion 1985/86:A246 yrkande 2 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

2. Förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken (mom. 1) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 22 börjar med "När det" och 

på s. 24 slutar med "av utskottet'' bort ha följande lydelse: 
Som påpekas i vpk:s partimotion 1985/86:A246 håller målen om full 

sysselsättning och rätten ti\1 arbete på att förflackas. Efter varje högkonjunk
tur är allt fler arbetslösa eller befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
utan en chans att få ett ordinarie arbete. Kampen mot arbetslösheten intar en 
underordnad ställning i regeringens ekonomiska politik. Underskotten. 
stimulans till exportinriktningen och åtgärder mot löneökningar i är i stället 
regeringens huvudmålsättningar. 

Accepteras en arbetsmarknad där 120 000-150 000 är arbetslösa, där 
närmare 200 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, där de 
långtidsarbetslösa inte minskar och där andelen förtidspensionerade ökar. 
sviks arbetarrörelsens långvariga kamp för allas rätt till arbete. 

Utskottet vill också erinra om att inte i något land har kapitalismen 
bemästrat arbetslöshctsproblemet. Det kapitalistiska systemet föder i sig 
självt arbetslöshet och är nu i västvärlden inne i en period av svag tillväxt. 
Följden är kronisk överkapacitet inom näringslivet och en stor arme av 
arbetslösa och undersysselsatta. 

Kampen mot arbetslösheten måste som anförs i motionen göras till 
politikens huvudfråga inför 1990-talet. Det betyder att landets ekonomiska 
politik och statens insatser måste inriktas på att bekämpa arbetslösheten. 
Statsföretag, löntagarfonder, regionalpolitik m. m. skall omvandlas till 
redskap för en arbetsskapande politik. 

Följande huvudpunkter bör ingå i en nationell politik mot arbetslösheten: 
1. Ett nationellt industrialiseringsprogram i samhällelig regi för 100 000 

nya jobb måste upprättas. Programmet måste sikta till att ge industrin en ny 
struktur och industriarbetet ett nytt innehåll. Den privata industrin saknar 
förutsättningar att genomföra en sådan kvalitativ förändring. 
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2. Tekniken är inte neutral eller ödesbestämd. Tekniken är politisk och AU 1985/86:11 
dess karaktär betingas av de sociala maktförhållandena. De lönarbctande 
har intresse av en kvalitativt annorlunda teknisk utveckling än den nu 
förhärskande. De måste inom ramen för en samhällelig, politisk styrning 
göra detta sitt intresse ledande, särskilt inom datatekniken. 

3. Ett omfattande program för den offentliga sektorns utbyggnad och 
förbättring är nödvändigt. För detta talar både infrastrukturella och sociala 
argument. 1()() 000 nya jobb bör inom de närmaste åren tillföras den 

offentliga sektorn. 
4. En allmän arbetstidsförkortning är nödvändig. Ehuru den inte i sig själv 

upphäver tendensen till utslagning, är arbete åt alla omöjligt att uppnå utan 

förkortad arbetstid. 
5. Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken måste reformeras. Den måste 

inriktas på mer bestående typer av arbeten och mindre provisorier. De 
arbetslösas rättsställning måste förbättras. 

Den kritik som inledningsvis riktats mot den ekonomiska politik som 
regeringen bedrivit kan i ännu högre grad riktas mot den politik som förordas 

i de borgerliga partiernas motioner 1985/86:A225(m),1985/86:A255 (c) och 
1985/86:A259 (fp). Det är en politik som ensidigt gynnar företag och 
kapitalägare och som får helt oacceptabla fördelningspolitiska konsekven
ser. De tre motionerna avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse: 
1. beträffande förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A246 yrkande 2 samt med 
avslag på motionerna 1985/86:A225 yrkande 1. 1985/86:A255 yrkande 
1 och 1985/86:A259 yrkande 1 i motsvarande del som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

3. Arbctstidsförkortning som sysselsättningspolitiskt 
instrument (mom. 2) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 24 börjar med "Utskottet 
vill" och på s. 25 slutar med "någon åtgärd" bort ha följande lydelse: 

I motion 1985/86:A246 av Lars Werner m. fl. (vpk) ställs frågan hur många 
arbetstillfällen som finns och hur lång den dagliga arbetstiden med hänsyn 
därtill kan vara för att uppnå full sysselsättning. Utskottet instämmer i den 
frågan. 

Redan i dag är inom varu- och tjänsteproduktionen den totala arbetstiden 

för liten för att medge ekonomisk försörjning för alla som behöver och vill ha 
arbete. En förkortning av den allmänna arbetsdagen är därför ett oundgäng
ligt komplement i en politik, som siktar till att långsiktigt avskaffa arbetslös
het och undersysselsättning. Det är således angeläget att en nyorientering av 
industrin och en utbyggnad av viktiga delar av den offentliga sektorn sker i 

kombination med en övergång till 6 timmars arbetsdag. bl. a. för att nya 
verksamheter och nya arbeten skall kunna organiseras på basis av den 
kortare arbetsdagen. 112 



Skälen för övergång till 6 timmars arbetsdag är många och berör vitt skilda AU 1985/86: 11 
sidor av det samhälleliga och personliga livet. Utskottet återkommer i ett 
annat sammanhang till dessa synpunkter. 

Såsom en åtgärd för att bekämpa arbetslösheten får 6-timmarsdagen enligt 
utskottets mening inte ses som enbart delning av en viss mängd arbetstid. 
Vore sambandet så enkelt, skulle 6-timmarsreformen snabbt neutraliseras av 
den ständigt fortskridande utslagningen av mänskligt arbete i den kapitalis
tiska produktionsprocessen. 6-timmarsdagen står i samband med den nya roll 
som utvecklingen av ekonomin bör ge åt det mänskliga arbetet. En starkt 
höjd kvalitet på de mänskliga arbetsinsatserna förutsätter en kortare 

arbetsdag. En förskjutning av ekonomins mål och av produktionsresultatets 
användning i riktning mot icke-kommersiella värden gör det också naturligt 
att livsvillkorens förbättring tar formen av minskad arbetstid, ökad personlig 
frihet och möjligheter till en allmänt höjd kultur- och civilisationsnivå. 

Den negativa synen på arbetstidsförkortningens effekter på sysselsättning
en som förs fram i motion 1985/86:A255 delas inte av utskottet. Den 

motionen avstyrks. 
Utskottet tillstyrker därmed motion A246 i refererad del. Det anförda bör 

ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 
2. beträffande arbetstidsförkortning som sysselsättning.1politiskt in

strument 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A246 yrkande 3 samt med 
avslag på motion 1985/86:A255 yrkande 3 ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

4. Inriktningen av arbetsmarknadspolitiken 1986/87 
(mom. 3) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 26 börjar med "Utskottet 
kan" och på s. 27 slutar med "A255 avstyrks" bort ha följande lydelse: 

Arbetsmarknadspolitiken skall som anförs i motion 1985/86:A225 av Ulf 
Adelsohn m. fl. (m) i första hand vara ett hjälpmedel för enskilda individer. 
Dessa skall i varje situation ges bästa möjliga alternativ för att snabbt komma 
tillbaka i riktiga jobb. Inom arbetsmarknadspolitiken måste utbildning vara 
ett av de viktigaste instrumenten för att stärka den arbetslöses ställning på 
arbetsmarknaden. Vid sidan av en väl fungerande information om situatio

nen på arbetsmarknaden och en effektiv privat och offentlig arbetsförmed
ling måste olika typer av utbildning alltid sättas före beredskapsarbeten, 
ungdomslag etc. Det är också som anförs i motione_n angeläget att flexibilite
ten på arbetsmarknaden förbättras genom att enskilda människor stimuleras 

till ökad yrkesmässig och geografisk rörlighet. Här spelar faktorer som lägre 
marginalskatter och en fungerande bostadsmarknad avgörande roller men 
arbetsmarknadspolitiken har också betydelse i sammanhanget. 

Det synsätt utskottet här redovisat i fråga om den allmänna avvägningen 
mellan de arbetsmarknadspolitiska medlen bör också komma till uttryck vid 
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anvisning av medel till de olika ändamalen. Utskottet återkommer hiirtill i AU 1985/86: 11 
det följande men vill redan hiir fästa uppmiirksamheten pä de prohlem som 

riksdagens nuvarande detaljstyrning av AMS ger upphov till i samband med 
den nya målstyrningsstrategi som iir under utveckling inom AMS. Ett första 

exempel på detta är den öppna kontlikt i bedömningen av inriktningen pf1 de 

sysselsättningsskapande i1tgärderni1 som utvecklats mellan AMS och rege-

ringen. Med stor sannolikhet kommer dessa problem att öka i framtiden om 

inte riksdagens och regeringens teknik för att styra A\.1S fiiriindras. Det kan 

därför finnas skiil att redan kommande budget[ir genomföra försök med nya 

principer för anslagsgivning till A:vtS inom vissa anslagsområden. Utskottet 

återkommer till frägan vid behandlingen av anslaget Syssclsiittningsskapan-

dc åtgärder. Vad utskottet anfört med tillstyrkan av motion A225 bör 

regeringen underriittas om. 
Påpekandet i motion 1985/86:A255 om att arbetslinjen i svensk arbets

marknadspolitik bör fullföljas kan utskottet instiimma i s<\ till vida att det 

måste vara denna politiks uppgift att så snabbt som möjligt hjiilpa dem som 

får sysselsättningsproblcm över till riktiga jobb på den reguljära arbetsmark

naden. En arbetsmarknadspolitik av det slag som förordas i motion 

1985/86:A246 avstyrks av utskottet. Motion l 985/86:A255 bör inte föranleda 

någon åtgärd. 

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande i11rik111i11ge11 111• arbe1.mwrk11adspoli1ikc11 1986187 
att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A225 yrkande 2 samt med 

avslag pft motionerna 1985/86: A246 yrkandena 4 och 5 samt 1985/ 

86:A255 yrkande 2 i motsvarande del som sin mening ger regeringen 

till känna vad utskottet anfört. 

5. Inriktningen av arbctsmarknadspolitikcn 1986/87 ( mom. 3) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 26 börjar med "Utskottet 

vill" och på s. 27 slutar med ''A255 avstyrks" bort ha följande lydelse: 

Utskottet konstaterar att arbetsmarknadsministern i propositionen anför 

att vad som brukar kallas arbetslinjen skall hävdas i arbetsmarknadspoliti

ken. Det innebär att utbildning och andra aktiva åtgärder siitts i främsta 

rummet och att kontantstöd tillgrips i sista hand. Som framhföls i centerpar

tiets motion l 985/86:A255 förmår inte regeringen leva upp till denna 

programförklaring. Under de senaste budgetåren har arbetslöshetsersätt

ningar o. cl. svarat för nästan 30 % av kostnaderna för arbetsmarknadspoliti

kens åtgärder. Denna andel har ökat under de senaste åren. Det troliga är att 

denna utveckling fortsätter nästa budgetår. 

Som framhålls i motion A255 måste kampen mot arbetslösheten föras mer 

aktivt och på två fronter samtidigt. Det gäller att driva en närings-, regional

och glesbygdspolitik som ger tillräckligt många arbetstillfällen utan behov av 

längsiktigt samhällsstöd, samt arbetstillfällen i alla delar av landet. Det gäller 

också att med utbildningsinsatser hjälpa människor att ta de jobb som 

tillskapas. Särskilt måste dessa åtgärder riktas till de nytillträdande på 114 



arbetsmarknaden och till långtidsarbetslösa. AU 1985/86: 11 
Regeringen bör ges till känna vad utskottet här anfört med tillstyrkan av 

motion A255 i denna del. 

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 
3. beträffande inriktningen av arbetsmarknad5politiken 1986187 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A255 yrkande 2 
motsvarande del samt med avslag på motionerna 1985/86:A225 
yrkande 2 och 1985/86:AZ46 yrkandena 4 och 5 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

6. Inriktningen av ar_bctsmarknadspolitiken 1986/87 (mom. 3) 

Lars-Ove J lagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 26 som börjar med '"Arbetsmark
nadspolitiken och'" och slutar med '"denna del" bort ha följande lydelst.?: 

Dagens svenska arbetsmarknadspolitik är som framhålls i vpk:s partimo
tion 1985/86:A246 organiserad för att möta tillfälliga vågor av begränsad 
arbetslöshet. Den är inte relevant i massarbetslöshetens epok. Långsiktiga, 
kroniska problem i ett samhälle kan inte lösas med improvisatoriska och -
sett i förhållande till problemens svårighetsgrad - primitiva medel. 

Arbetsmarknadspolitiken är en del av regeringens '"nyliberala'' ekonomis
ka politik. Den skyler över och döljer det kapitalistiska systemets sönderfall 
och dess syfte är att jämna vägen för kapitalets strukturomvandling. Därmed 
blir arbetsmarknadspolitiken ett verksamt medel för att "effektivera" och 
bevara kapitalismen. 

Kännetecknande för dagens arbetsmarknadspolitik är att den förvaltar och 
gömmer undan de strukturarbetslösa med allehanda projekt. Därför kan den 
öppna arbetslösheten hållas nere samtidigt som behovet av nya jobb inte 

framträder så tydligt. 
AMS är förvaltaren av dagens arbetsmarknadspolitik. Den s. k. servicein

riktningen av AMS verksamhet är en strikt serviceåtgärd för företagens och 
det kapitalistiska systemets fortlevnad och inte i första hand en service åt de 
arbetslösa eller en åtgärd för att skapa arbete åt alla. 

Nya riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken måste därför formuleras i 
enlighet med följande: 

En särskild "syssclsättningsbudget'' bör upprättas vid sidan av det 
traditionella budgetarbetet. Den bör innefatta såväl den statliga som den 
kommunala sidan. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör organiseras och 

budgeteras på flerårsbasis för att möjliggöra bättre framförhållning och 
säkrare anställningsformer. Kommunerna bör erhålla ramanslag, som de 

friare kan disponera. Detta underlättar för dem att kombinera olika åtgärder 
efter de behov som regionalt föreligger. 

Arbctsmarknadsåtgärdernas innehåll och syfte bör förändras i betydelse
fulla delar. De bör bättre utveckla människors kunnande och ansluta till 
deras yrkesskolning, överallt där så är möjligt. De arbetandes rättsliga 
ställning bör stärkas och tvångsmomenten avvecklas. Rätten till understöd 

vid arbetslöshet skall inte villkoras med ett tvång att ta vilket arbete som 115 



helst. Rättssituationen för arbetande inom arbetsmarknadspolitikens ram AU 1985/86: 11 
skall inte generellt vara sämre än i övriga arbetslivet. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall kopplas till en planerad 
utbyggnad av industri och offentlig verksamhet samt till genomförandet av en 

arbctstidsförkortning. Inriktningen skall vara att genom arbete och studier 

på ett organiserat sätt leda över dem som i dag står utanför den ordinarie 

arbetsmarknaden till fasta anställningsformer. Det anförda som innebär att 

motion 1985/86:A246 tillstyrks i motsvarande del bör ges regeringen till 

känna. 

dels att utskottets hemstnllan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. betriiffande i11rikt11i11ge11 ar arbetsmarknadspolitikcn 1986187 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A246 yrkandena 4 och 5 

samt med avslag på motionerna 1985/86:A225 yrkande 2 och 1985/ 

86:A255 yrkande 2 i motsvarande del som sin mening ger regeringen 

till kiinna vad utskottet anfört. 

7. De arbetsmarknadspolitiska insatsernas omfattning under 
nästa budgetår (mom. 4) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 27 börjar med "Utskottet 

noterar" och p<'1 s. 28 slutar med "riksdagens åtgärd" bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet har med anledning av bl. a. folkpartiets partimotion 1985/ 

86:A259 pekat pä de svi1righeter som präglar dagens arbetsmarknad trots 

högkonjunkturen. Här kan särskilt nämnas de svårigheter som fortfarande 

möter ungdomarna vid inträdet på arbetsmarknaden och pi1 de ökade 

problemen med långtidsarbetslöshet. 
Det förhållandet att högkonjunkturen inte fått ett biittre genomslag på 

arbetsmarknaden beror främst på att regeringen inte fört en tillräckligt 

tillviixtfrämjande ekonomisk politik. Folkpartiet har i annat sammanhang 

lagt fram <:n rad förslag som syftar till att ge en biittre ekonomisk tillväxt och 

därmed efter hand ocksa en gynnsammare utveckling på arbetsmarknaden. 
De senaste årens förda politik liimnar dock kvar en rad olösta problem som 

kräver fortsatta arbetsmarknadspolitiska insatser. Regeringens förslag rö

rande dessa åtgärders omfattning måste därför på vissa punkter bli föremål 

för justeringar och förutsätter i andra fall att regeringen aterkommer med 

kompletteringar. Det sagda innebär att utskottet avstyrker motion 1985/ 

86:A255 i vilken förordas besparingar under kommande budgetår på I 

miljard kronor. Regeringen bör ges till känna vad utskottet anfört m<:d 

tillstyrkan av motion 1985/86:A259 i aktuell del. 

dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande de arbetsmarknadspolitiska insatsernas omfa11ni11g 
under nästa budgetår 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A259 yrkande I i 

motsvarande del samt med avslag på motion l 985/86:A255 yrkande 2 i 

motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad. 

utskottet anfört. 
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8. De arbetsmarknadspolitiska insatsernas omfattning under 
nästa budgetår (mom. 4) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 27 börjar med "Utskottet 
noterar" och på s. 28 slutar med "riksdagens åtgärd" bort ha följande 
lydelse: 

Centerpartiet har i annat sammanhang föreslagit en rad åtgärder för att 
åstadkomma grundläggande förändringar av den ekonomiska politiken. Det 
är utskottets uppfattning att dessa åtgärder tillsammans med förstärkningar 
av det regionalpolitiska stödet, förändrade skatteregler, ökat stöd till 
utvecklingsfonderna, teknisk forskning och utveckling m. m. kommer att ge 
ett ökande antal arbetstillfällen i framför allt småföretag och genom att 
nyföretagandet återigen ökar. En omfördelning av kostnaderna för de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör därför ske till förmån för offensiva 
närings- och regionalpolitiska satsningar. 

De omfattande förstärkningar som centerpartiet föreslår - och som 
behandlas i annat sammanhang-för främjande av framför allt småföretagen 
via STU, utvecklingsfonderna, länsstyrelserna och genom sänkning av 
arbetsgivaravgifterna m. m., ger utrymme för neddragningar av de sysselsätt
ningsskapande åtgärderna i AMS regi, men endast under dessa förutsättning
ar. En minskande volym av denna verksamhet bör även såväl minska behovet 
av arbetsmarknadsutbildning som AMS centrala kostnader. 

Riksdagen bör därför som föreslås i motion 1985/86:A255 begära att 
regeringen i samband med årets kompletteringsproposition presenterar 
förslag enligt vilka kostnaderna för AMS verksamhet reduceras med i 
storleksordningen l miljard kronor. Utöver den här angivna besparingen bör 
utgiftsminskningar med ca 100 milj. kr. kunna ske genom ändrade regler för 
flyttningsbidrag. Utskottet återkommer till denna fråga vid behandlingen av 
förslag om regionalpolitiken senare under riksmötet. 

Motion 1985/86:A259 som anger behovet av arbetsmarknadspolitiska 
insatser till ungefär samma storleksordning som regeringen avstyrks av 
utskottet. 

dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 
4. beträffande de arhetsmarknadspolitiska insatsernas omfattning 

under nästa budgetår 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A255 yrkande 2 i 
motsvarande del samt med avslag på motion 1985/86:A259 yrkande 1 i 

motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört. 

9. De arbetsmarknadspolitiska insatsernas omfattning under 
nästa budgetår (mom. 4 - motiveringen) 

AlfWennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser att den del 
av utskottets yttrande som på s. 27 börjar med "Utskottet noterar" och på 
s. 28 slutar med "riksdagens åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Moderata samlingspartiet har lagt fram en rad förslag som kommer att på 
ett avgörande sätt ändra förutsättningarna för sysselsättningsutvecklingen. 

AU 1985/86:11 
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Förslagen behandlas i annat sammanhang men omfattar förutom en grund- AU 1985/86: 11 
läggande omläggning av den ekonomiska politiken en rad åtgärder som syftar 

till att främja näringslivets utveckling och åstadkomma en väl fungerande 
arbetsmarknad. Hit hör åtgärder som leder till ökad flexibilitet och rörlighet 

som t. ex. ändrad inriktning på utbildning, sänkta marginalskatter och en 

avreglering av bostadsmarknaden. Den omläggning av politiken som föreslås 

leder till att behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder totalt sett kan 

minskas - med drygt 1 miljard kr. i förhållande till propositionen - men 

samtidigt till en annan prioritering mellan de olika åtgärderna än regeringen 

föreslår. I första hand gäller detta en ökad satsning på arbetsmarknadsutbild-

ning. Utskottet återkommer till dessa frågor i det följande vid behandlingen 

av medelsanvisningcn till de skilda anslagen. 

Med det anförda tillgodoses också de förslag till besparingar som läggs 

fram i motion 1985/86: A255 som därför inte behöver föranleda någon åtgärd. 

Utskottet avstyrker motion 1985/86:A259 i aktuell del vars bedömning av 

behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser under nästa budgetår i stort sett 

sammanfaller med regeringens. 

10. Kvinnornas sysselsättningsmöjligheter (mom. 6) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 29 som börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "avstyrks alltså" bort ha följande lydelse: 

Merparten av de förvärvsarbetande kvinnorna finns som påpekas i vpk:s 

partimotion l 985/86:A246 på områden i arbetslivet som bygger på service, 

vård och omsorg. Kvinnor är i stor utsträckning kommunal- eller landstings

anställda och a_rbetar ofta inom hälso- och sjukvård, socialvård och undervis

ning. Just dessa delområden inom den offentliga sektorn har haft en kraftig 

expansion de sista decennierna. Parallellt med denna expansion har många 

kvinnor börjat förvärvsarbeta. Den offentliga sektorns utbyggnad och den 

höjda kvinnliga förvärvsintensiteten har gett till resultat att över hälften 

(56 % ) av alla kvinnor på arbetsmarknaden är anställda av kommunen, 

landstinget eller staten. 

På senare år har de offentliga verksamheterna på olika sätt kringskurits 

och den offentliga sektorn har därmed slutat att växa. Politiska åtgärder 

riktade mot den offentliga sektorn får direkta återverkningar på kvinnors 

möjligheter att förvärvsarbeta: dels minskar den traditionella kvinnoarbets

marknaden, dels försämras den sociala service som är en förutsättning för det 

kvinnliga förvärvsarbetet. 

Utskottet anser i likhet med vpk att samhället måste erkänna att det är 

villigt att betala för den typ av omsorgsarbete som kvinnor utför. Det är 

samhällsnyttig verksamhet som bör inte som nu sker stramas åt utan i stället 

byggas ut. Det finns fortfarande många barn som väntar på daghemsplats, 

köerna till sjukvården är långa, äldreomsorgen är otillräcklig. En planerad 

utbyggnad av de samhällsnyttiga delarna av den offentliga sektorn har stora 

fördelar: dels skapas här jobb, dels tillfredsställs nu eftersatta behov. 
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Det är i och för sig viktigt att kvinnors arbetsmarknad breddas men AU 1985/86:11 
samtidigt måste det arbete som kvinnor traditionellt utför också uppvärderas 
av samhället. Det måste tillmätas ett värde. 

Samhället måste ta till vara och värdera de traditionellt "kvinnliga" 

erfarenheterna lika väl som de traditionellt "manliga". Riksdagen bör 

begära av regeringen att den återkommer med förslag som syftar till detta. 

dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse: 

6. beträffande kvinnornas SJ;Sse/siillningsmöjligheter 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A246 yrkande 7 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

11. Kvinnornas sysselsättningsmöjlighetcr 
(mom. 6-motiveringen) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

att den del av utskottets yttrande som på s. 29 börjar med "Utskottet har" 

och slutar med "avstyrks alltså'~ bort ha följande lydelse: 

Sedan början av 1970-talet har den socialdemokratiska politiken - stödd av 

vänsterpartiet kommunisterna - präglats av en ensidig satsning på den 

offentliga sektorn vilket hämmat expansionen inom det privata näringslivet. 

När kvinnornas deltagande i arbetslivet ökade var valmöjligheterna på 

arbetsmarknaden därför mycket begränsade. I stort sett det enda som bjöds 

var sysselsättning inom de traditionella kvinnliga arbetsuppgifterna inom 

vård och service. Den näringslivsficntliga politik som har förts har nämligen 

medfört att sysselsättningen inom t. ex. industrin, utom enstaka år. har 

minskat, vilket medfört att kvinnornas möjligheter att få sysselsättning inom 
denna del av näringslivet minskat starkt. 

Det är utskottets mening att kvinnornas yrkesval under dessa år präglats av 

denna ensidiga och dåligt fungerande arbetsmarknad. Om en politik hade 

förts som främjat ett mera differentierat arbetsliv hade kvinnorna nu inte 

varit låsta till arbeten inom samhällssektorer som i huvudsak saknar 

utvecklingsmöjligheter. Förbättringen av kvinnornas sysselsättningsmöj

ligheter står att finna inte i en ökad tillväxt av den offentliga sektorn - den bör 
tvärtom kunna minskas - utan i den utveckling av privat näringsliv och 

service som är huvudmålet för den politik som moderata samlingspartiet 

förordar. Med det anförda avstyrks motion 1985/86:A246 i aktuell del. 

12. Förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom 
(mom. 7) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 30 som börjar med "Utskottet 

avser" och slutar med "den delen" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i moderata samlingspartiets motion 1985/86:225 har ungdo

marnas svårigheter på arbetsmarknaden stått i centrum för den arbetsmark-_ 

nadspolitiska debatten under många år. Förutom att ungdomen i högre grad 119 



än andra grupper påverkas av problemen på arbetsmarknaden försvåras dess AU 1985/86: 11 
möjligheter att få arbete av de många hinder som skapats genom löneavtal 
och nya lagar under 1970- och 1980-talen. Bristerna i den nuvarande 
praktiska yrkesutbildningen är också en viktig orsak till ungdomarnas 

arbetsmarknadsproblem. 
Den höga ungdomsarbetslösheten har i sin tur lett till en flora av 

arbetsmarknadspolitiska särlösningar med syfte att på konstlad väg skapa 
jobb. Dessa har samordnats dåligt, vilket medfört mycket varierande villkor 
för olika ålderskategorier ungdomar. Ett beklagligt resultat ~ir att andra 

ungdomar drabbats av arbetslöshet i iin större utsträckning, eftersom deras 
arbetsmöjligheter tagits över av konstlade ungdomsjobb. De växande 
AMS-programmcn har, trots mycket höga kostnader, varit i stort sett 

verkningslösa. Ungdomslagen medför t. o. m. direkt negativa effekter ge

nom att stora grupper ungdomar har avskärmats från den reguljära 

arbetsmarknaden och "låsts" in i jobb inom den offentliga sektorn. 

Med allt fler ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har antalet 
möten mellan ungdomar och företag på den riktiga arbetsmarknaden 

minskat. Detta är allvarligt, eftersom ungdomarna är särskilt beroende av ett 
stort antal kontakter för att komma in pf1 den reguljära arbetsmarknaden. 

Erfarenheterna visar att ungdomars arbetslöshet normalt är kortvarig och att 
de unga är rörliga och därför kan utnyttja vikariat och tillfälliga jobb som en 
effektiv språngbräda in i arbetslivet. Arbetsmarknadspolitiken bör därför ge 

möjlighet till ett stort antal möten mellan ungdomar och tänkbara arbetsgiva
re. Att under lång tid placera de arbetslösa ungdomarna i den offentliga 

sektorn motverkar direkt detta syfte. 
Regeringen har, trots stora ansträngningar att påverka avtalsrörelserna, 

varit helt passiv bl. a. i sin egen roll som arbetsgivare när det gäller att få 
arbetsmarknadens parter att avtala om realistiska ingångslöner för ungdom. 
Regeringens ointresse är djupt beklagligt, eftersom just de höga ingångslö
nerna är en viktig orsak till den trendmässigt stigande ungdomsarbetslös

heten. 
Ungdomars möjlighet att få jobb underlättas om det finns möjlighet till 

provanställning. En utvidgad provanställningsrätt för ungdomar till högst . 
tolv månader bör därför snarast genomföras. 

Den praktiska yrkesutbildningen är viktig för att ge ungdomarna fotfäste 

på arbetsmarknaden. Moderata samlingspartiet har under flera ar försökt 

övertyga framför allt socialdemokraterna och LO om fördelarna med en 

utbyggd lärlingsutbildning. Resultatet hittills är det arbete som bedrivs inom 

den s. k. ÖGY-utredningen. Det är angeläget att den förestående reforme

ringen av den praktiska yrkesutbildningen genomförs enligt de förordade 

riktlinjerna för en utbyggd lärlingsutbildning. 
Utskottet föreslår att riksdagen uttalar sin anslutning till vad som anförts 

om förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom och ger detta 
regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 7 bort ha följande lydelse: 

7. beträffande förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A225 yrkande 10 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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13. Avskaffande av ungdomslagen (mom. 8) 

Alf Wennerfors (m), Börje Hörnlund (c), Bengt Wittbom (m), Sonja Rem bo 
(m) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 31 som börjar med "Ungdomsla
gen kom" och slutar med "behandlade delar" bort ha följande lydelse: 

Yrkes/arbetspraktik i stället för 1111gdomslag 

I strävandena att på ett genomgripande sätt förbättra unga människors 
möjligheter till en plats i det ordinarie arbetslivet var det ett viktigt framsteg 
som gjordes när ungdomar i åldern l 6- J 9 år erbjöds någon form av arbete i 
stället för kontant ersättning. Verksamheten i form av ungdomslag för 
åldersgruppen 18-19 år kom dock att i centrala avseenden få en felaktig 
inriktning. Det hade varit bättre för ungdomarna om arbetet i väsentlig 
utsträckning kommit att utföras inom enskilt näringsliv och småföretagsam
het i stället för den offentliga sektorn. Det hade varit bättre om arbetstiden 
hade omfattat hel arbetsdag- inte halv. Långsiktigt hade ungdomarna varit 
bättre rustade för arbetslivets krav om lönesättningen inledningsvis anpas
sats till förmåga och arbetsinsats. Till detta kommer inlåsningseffekter och 
därav förlängd tid utanför den reguljära arbetsmarknaden beroende på att 
ungdomslagen i alltför stor utsträckning använts som första i stället för sista 
åtgärd för att ge ungdomarna sysselsättning. Stora skillnader råder i fråga om 
åtgärdernas inriktning, organisation och huvudmannaskap m. m. för ungdo
mar som är 16-17 år resp. 18-19 år. 

I enlighet med de riktlinjer som dragits upp i partimotionerna från 
moderata samlingspartiet och centerpartiet bör nuvarande åtgärder ersättas 
med ett sammanhållet uppföljningssystem för ungdomar i den aktuella 
åldersgruppen 16- 19 år. Det nya systemet avser att vidareutveckla de 
positiva erfarenheterna av ungdomsplatser och övriga åtgärder inom det 
kommunala uppföljningsansvaret för 16-17-åringarna. 

Det nuvarande splittrade ansvaret mellan myndigheter och kommuner är 
olyckligt. I fortsättningen bör kommunerna ha huvudansvaret för det 
praktiska genomförandet av insatserna. Dessa avses fylla fler uppgifter. 
Ungdomar med bristande förkunskaper för gymnasiestudier skall kunna få 
kompletterande utbildning. Ungdomar med önskan att komma ut på 
arbetsmarknaden skall kunna få stöd och hjälp. Yrkes/arbetspraktik skall 
kunna erbjudas de ungdomar som inte erhållit arbete eller utbildning. 

Den första åtgärden för att hjälpa arbetssökande ungdomar skall vara att 
erbjuda en effektiv arbetsförmedling, den andra att stimulera dem att skaffa 

sig utbildning som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Detta kan 
ske genom gymnasiestudier, bl. a. i form av lärlingsutbildning. Om detta inte 
leder till anställning skall yrkes/arbetspraktik kunna erbjudas under normalt 

upp till sex månader. Under denna praktik skall arbetstiden omfatta åtta 

timmar per dag. För de ungdomar som efter en första praktikperiod inte 
lyckas få arbete skall individuella planer, innehållande intensifierad arbets
förmedling, kompletterande utbildning och möjligheter till ytterligare prak
tikperioder upprättas. I normala fall bör de först efter en intensiv aktiv 
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sökperiod efter arbete kunna få en ny praktikplats. 

Platserna för yrkes/arbetspraktik skall vara ett led i ungdomarnas väg till 
önskat arbete eller utbildning. Det innebär att hela arbetsmarknaden måste 
öppnas, och det innebär i sin tur att en merpart av ungdomarna erhåller 
yrkes/arbetspraktik inom det privata arbetslivet. Statens bidrag till kommu
nerna bör utformas på liknande sätt som nu gällande statsbidrag till det 
kommunala uppföljningsansvaret. Det bör läggas på en sådan nivå att 
dagersättningen till 18- och 19-åringarna blir högre än för 16-17-åringarna. 
Statsbidragsreglerna bör också utformas så att det blir möjligt för parterna på 
arbetsmarknaden att träffa avtal för ersättning till ungdomar i yrkes/ 
arbetspraktik på samma villkor som gäller i nuvarande avtal för ungdomar i 
ungdomsplatser och inom de ramar som anges genom statsbidraget. 

Det bör uppdras åt regeringen att med ledning av nu angivna riktlinjer 
utforma förslag till den nya verksamhetens uppläggning mer i detalj. Till 
detta hör statsbidrags- och övriga finansicringsfrågor samt prövning av den 
nuvarande regleringen av kommunernas uppföljningsansvar i den nya 
skollagen ( 1985: I 1()0). Det gäller här att bygga vidare på fleråriga erfarenhe
ter av nuvarande ungdomsåtgärder. Det bör därför vara fullt möjligt för 
regeringen att redan i början av hösten 1986 förelägga riksdagen erforderliga 
förslag till den nya verksamheten med start den 1 januari 1987. Mot denna 
bakgrund bör beslut kunna.tas redan nu att med verkan från samma tidpunkt 
upphäva lagstiftningen om verksamheten med ungdomslag. Förslag härom 
läggs fram i hemställan . 

. dels att utskottets hemställan under 8 bort ha följande lydelse: 
8. beträffande avskaffande av ungdoms/agen 

att riksdagen .i_ned bifall till motionerna 1985/86:A225 yrkandena 11 
och 12 och 19S5/86:A255 yrkande 4 
dels godkänner vad utskottet anfört om riktlinjer för ett sammanhållet 
uppföljningssystem för ungdomar i åldern 16-19 år, 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
förslag till riksdagen om finansiering och författningsmässig reglering 
av nämnda uppföljningssystem, 
dels antar följande 

Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1983: 1070) om arbete i 
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos 
offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1986. 

14. Åtgärder för ungdomar i åldern 20-24 år (mom. 9) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 32 som börjar med "Som 
utskottet" och slutar med "andra regioner" bort ha följande lydelse: 

I det föregående har angetts riktlinjer för ett system för en sammanhållen 
uppföljning av ungdomar i åldern 16-19 år. För ungdomsgruppen 20- 24 år 
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kvarstår dock problemen på arbetsmarknaden med den höga andelen öppen AU 1985/86: 11 
arbetslöshet och beredskapsarbeten. Även denna åldersgrupp måste erhålla 
liknande förutsättningar som 16-19-åringarna till utbildning. yrkespraktik 
m. m. Som centerpartiet föreslår bör riksdagen hos regeringen begära att en 
parlamentarisk utredning tillsätts med direktiv att analysera och finna 
lösningar på de svårigheter 20- 24-åringarna har att vinna inträde på 
arbetsmarknaden. Vid detta utredningsarbete bör man kunna få ledning av 
de försök med varvad utbildning och arbetspraktik som gjorts i Örebro och 
på andra håll i landet för ungdomar i den aktuella åldersgruppen. 

Det anförda bör ges regeringen till känna. Därmed tillgodoses samtidigt de 
yrkanden med likartad inriktning som finns i motionerna 1985/86:A257 (s) 
och 1985/86:A270 (c). 

dels att utskottets hemstäilan under 9 bort ha följande lydelse: 
9. beträffande åtgärder för ungdomar i åldern 20-24 år 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A255 yrkande 5 samt med 
anledning av motionerna 1985/86:A257 och l985/86:A270 yrkande I 
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

15. Översyn av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystcmet 
förungdomarm. m. (mom. lOoch 11) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 32 börjar med "Utskottet 
har" och på s. 33 slutar med ''alltså avstyrks" bort ha följande lydelse: 

Arbetslösheten för ungdomar har trendmässigt ökat sedan 1960-talct och 
är således inget tillfälligt problem som enbart kan förklaras av svängningar i 
konjunkturläget. En av orsakerna är att söka i att en mängd arbetstillfällen 
som var lämpliga "första jobb" helt enkelt har försvunnit. Detta hänger i sin 
tur samman med de ökade kostnaderna för att anställa ungdomar. Ungdoms
lönerna har successivt närmat sig lönenivån för andra löntagare. 

I likhet med folkpartiet anser utskottet att konsekvensen av denna 
inställning är att arbetsmarknadens parter måste ta ett större ansvar för 
ungdomsarbetslösheten. För detta krävs avtal som bl. a. reglerar villkoren 
för företagen att anordna introduktionsutbildning i företagen för ungdomar 
som kommer ut på arbetsmarknaden. I praktiken innebär detta att de totala 
lönekostnaderna för ungdomar blir lägre under introduktionsskedet på 
arbetsmarknaden. För att underlätta tillkomsten av sådana avtal bör 

arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänkas under en övergångstid. På så sätt 
får parterna den tid på sig som krävs för att i avtalsförhandlingar ta hänsyn till 
behovet av avtalsvillkor som gör det möjligt för ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden utan att dessförinnan ha tillbringat lång tid som arbetslösa.· 

Den temporära avgiftsnedsättning som här förordas kant. ex. innebära att 
avgiftsreduktionen första året är 10 % . andra året 7 ,5 % . tredje året 5 % . 
fjärde året 2,5 % och sedan ingen nedsättning. Med nedtrappningen 
motverkas risken att avgiftsnedsättningen utnyttjas av parterna till lönehöj
ningar. 
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Den föreslagna nedsättningen beräknas leda till minskade avgiftsintäkter AU 1985/86: 11 
för det allmänna med mellan 1 och 1,5 miljarder kronor. Den mera rimliga 
nivån på lönekostnaderna för ungdomar ger dem emellertid en kraftig 
konkurrensförbättring som vidgar deras arbetsmarknad. Därmed uppstår 
samtidigt ett starkt minskat behov av andra former av sysselsättningsstödjan-
de ungdomsåtgärder, varigenom intäktsminskningen kan balanseras. 

Vad härefter beträffar det nuvarande arbetsmarknadspolitiska åtgärdssys
temet för ungdomar skall först noteras att detta är utformat efter olika 
principer för åldersgrupperna 16-17 år, 18-19 år resp. 20-24 år. 

Hälften av ungdomsplatserna för 16-17-åringarna finns på den privata 
arbetsmarknaden medan ungdomslagen för 18-19-åringarna är koncentre
rade till den offentliga sektorn. Ungdomslagen ger sysselsättning på halvtid, 
medan övriga åtgärder innebär heltidssysselsättning. De olika åtgärderna 
handläggs olika ur organisatorisk synvinkel. Skolan svarar för 16-17-
åringarna, kommunerna i hög grad för 18-19-åringarna och arbetsförmed
lingen för dem som är äldre. Ersättningsvillkoren varierar kraftigt. Samord
ningen mellan de olika åtgärderna är dålig, och det råder snarast en viss 
konkurrens. 

Även om målet är att minska de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för 
ungdomar kommer det även framöver att finnas ett behov av sådana. Det är 
därför angeläget att få till stånd en utvärdering av de gjorda insatserna för 
olika åldersgrupper och en översyn av utformningen. 

Vid översynen bör bl. a. subventionsgraden ses över liksom fördelningen 
av insatser på olika arbetsgivare, arbetstider, ersättningsvillkor och den 
organisatoriska uppbyggnaden. Vidare bör beaktas risken för att de arbets
marknadspolitiska insatserna medför att den normala arbetsmarknaden för 
ungdomar fungerar sämre genom att insatserna ofta innebär att arbetsgivar
na kan anställa ungdomar för en liten eller obefintlig kostnad. 

Vid den översyn som här förordas bör man kunna dra nytta av utvärde
ringsrapporter om olika ungdomsåtgärder som i dagarna skall läggas fram av 
AMS, RRV och Göteborgs universitet. 

Vad utskottet här med anslutning till folkpartimotion 198S/86:A259 anfört 
om dels initiativ till särskilda ungdomsavtal och därmed sammanhängande 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna, dels en översyn av åtgärdssystemet för 
ungdomar bör bringas till regeringens kännedom. 

dels att utskottets hemställan under 10 och 11 bort ha följande lydelse: 
10. beträffande ö~·ersyn a~· det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssyste

met för ungdomar 
att riksdagen med bifall till motion 198S/86:A259 yrkande 4 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

11. beträffande särskilda ungdomsavtal 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A259 yrkandena S och 6 
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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16. Översyn av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet 
förungdomarm. m. (mom. lOoch 11-motiveringen) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 12 och 13 

Alf'Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 32 börjar med '"Utskottet 
har" och på s. 33 slutar med "alltså avstyrks" bort ha följande lydelse: 

I avsnittet om förutsättningarna för ökad sysselsättning för ungdom har 
förutskickats bl. a. initiativ för att få arbetsmarknadens parter att avtala om 
realistiska ingångslöner för ungdom. Med den inriktning av ungdomsätgär
derna som i övrigt förordas i samma avsnitt om införande av lärlingsutbild
ning. minskning av de hinder som arbetsmarknadslagarna utgör för ungdo
mar, riksdagens uttalade krav på mer realistiska ingångslöner för ungdomar 
samt de förslag som därefter läggs fram till ett system för ett sammanhållet 
uppföljningsansvar för ungdom får de nu föreliggande förslagen i motion 
1985/86:A259 anses vara i huvudsak tillgodosedda, och de påkallar därför 
inte någon särskild åtgärd från riksdagens sida. 

17. Insatser för fasta jobb åt ungdomar m. m. (mom. 
12och 13) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 33 som börjar med '"Uppbroms
ningen av" och slutar med "till regeringen" bort ha följande lydelse: 

Med ungdomsplatser, ungdomslag och andra åtgärder av typ Örebromo
dellen har för ungdomar tillskapats särlösningar som alla har det gemensamt 
att de på intet sätt skapar fler jobb eller ger de unga trygghet för framtiden. 
Till det problematiska med många av dagens särlösningar hör vidare att man i 
dem döljer en mycket orättvis behandling av ungdomen, inte minst 
lönemässigt. Det är en orättvisa mot de unga som också skiner igenom på 
andra områden, exempelvis studiestöd och studielån. I hela samhället märks 
en otäck tendens att ungdomar anses som "mindre värda". Det har inneburit 
att myndighetsåldern i vårt land snart bara i teorin är 18 år, men på allt fler 
ställen i praktiken 20 år. Detta gäller inte minst på arbetsmarknaden. En 
sådan samhällsutveckling hotar redan i dag ungdomens rätt och värdighet. 
Denna tendens och farliga ungdomsfientliga utveckling måste bekämpas 
med all kraft. Stora behov finns i samhället. Genom att tillfredsställa dessa 
behov skapas också fasta och nya jobb. Denna syn är den verkligt 
optimistiska och offensiva. Ungdomskooperativ, rättvisa lärlingssystem och 
rejäla yrkesutbildningar kan spela en positiv roll för ungdomen. Men i 

grunden är problemet med ungdomsarbetslöshet så mycket djupare och 
kräver en politik som syftar till fasta jobb med lön att leva på. För att nå dit 
krävs utöver att tillfredsställa en rad samhälleliga behov också kraftåtgärder 
mot storkapitalets penningspekulation, kapitalexport och för skärpt beskatt
ning av storbolagsvinsterna. 

Ett sätt att kombinera kampen för ungdomens rätt till fasta jobb med lön 
att leva på med åtgärder mot storkapitalet är att införa en "beskattning mot 
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ungdomsarhctslöshet". Skattemcdle1~ kan sedan användas till åtgärder för AU 1985/86: 11 
· att skapa fasta jobb inom samhällsnödvändiga sektorer. 

I enlighet med vpk:s förslag bör uppdras åt regeringen att utarbeta en 
kraftfull åtgärdsplan för att tillfredsställa den mängd av behov av vård, 

omsorg och utbildning/kultur som finns i vårt samhälle. Med en sådan massiv 

satsning skapas nya arbetstillfällen som ger arbetslösa ungdomar jobb med 
lön som de kan leva på.· 

dels att den d_el av utskottets yttrande som på s. 33 börjar med "Regeringen 

har'' och på s. 34 slutar med "utan åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Regeringen har inlett en undersökning om bakgrunden till det ökade 

antalet socialhjälpstagare. den s. k. nyfattigdomen. Parallellt härmed bör 

göras en kartläggning av den ekonomiska situationen för ungdomar. Som 

framgår av motion 1985/86:A252 är problcmhilden för dem en annan på 

grund av låga ingångslöner - i den mån de fär jobb - och därför att 

ersättningarna vid studier och andra åtgärder inte giir att leva på. Utskottet 

ansluter sig alltså till motionens krav på en kartliiggning av här avsett slag. 

dels att utskottets hemställan under 12 och 13 bort ha följande lydelse: 

12. beträffande insatser för fasta jobb åt ungdomar 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A246 yrkande 8 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

13. beträffande kartläggning av ungdomars ekonomiska silllation 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A252 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

18. Lärlingsutbildning i hantverksyrken (mom. 14) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser · 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 34 som börjar med "Motivering

arna till" och slutar med_ "denna del" bort ha följande lydelse: 

Hantverksnäringarna h<ir stor betydelse för att upprätthålla sysselsättning 

och service. Inte minst i det samman.rang det här gäller - sysselsättning för 

ungdom - är hantverket av särskilt intresse. En ökad rekrytering till 

hantverksyrkena leder till minskad arbetslöshet och till minskat behov av 

platser i ungdomslag och andra ungdomsåtgärder. Det bör undersökas i vad 

mån man kan förbättra möjligheterna till praktik och lärlingsutbildning i 

hantverksyrkena. Häri bör ingå en översyn av sådana lag- och ersättningsbe

stämmclser som upplevs som ett hinder för ungdomar att pröva på olika typer 

av hantverk. 

dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse: 

14. beträffande lärlingsutbildning i hantverksyrken 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A261 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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19. Lärlingsutbildning i hantverksyrken ( mom. 14-
motiveringen) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 34 som börjar med "Motivering
arna till" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motionärernas uppfattning om hantverksnäringarnas 
betydelse och att det är angeliiget att underlätta för ungdomar att som 
lärlingar komma in i de olika hantverksyrkena. De förslag till en utbyggnad 
av lärlingsutbildningen som under en Ung tid förordats av moderata 
samlingspartiet - senast i motion 1985/86:Ub833 - kommer att främja en 
utveckling i den riktning motionärerna önskar. Med hänsyn härtill påkallar 
de här aktuella förslagen i motion l 985/86:A261 inte någon åtg~ird. 

20. Arbetsmarknadspolitiskt motiverat stöd till 
ungdomsföretagandc (mom. 16) 

Elvcr Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 35 som börjar med "Utskottet 
anser" och slutar med "riksdagens sida" bort ha följande lydelse: 

Det är angeläget att stödja det växande intresset för egenföretagande hos 
ungdomar. Under de senaste f1ren har i det syftet införts bidrag med vissa 
belopp per månad vid starten av företag. Bidragen har närmast till uppgift att 
täcka den nyblivne företagarens levnadsomkostnader i det vanskliga start
skedet. De kompletteras av det etableringsstöd som lämnas via barn- och 
ungdomsdelegationcn. Detta räknas som en försöksverksamhet, finansierad 
från anslaget till Sysselsättningsskapande åtgärder. Det bör övervägas om 
inte tiden är mogen för att permanenta möjligheterna till ett för ungdomar 
anpassat etableringsstöd. 

Egenföretagande kräver kunnande. Starta-eget-kurserna för ungdom 
inom AMU bör utvecklas och samordnas med de regionala utvecklingsfon
dernas stöd- och utbildningsverksamhct. 

Det ovan anförda bör delges regeringen. 

dels att utskottets hemställan under 16 bort ha följande lydelse: 
16. beträffande arbetsmarknadspolitiskt motfrerat stöd till ungdoms

företagande 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A259 yrkande 7 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

21. Stöd till kooperativt ungdomsföretagande (mom. 17) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 35 som börjar med ''Olika 
företagsformer" och slutar med "µtan åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Under anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder anvisas medel till viss 
försöksverksamhet. Med anlitande av sådana medel har bl. a. barn- och 
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ungdomsdelegationcn kunnat ge stöd till kooperativt ungdomsförctagande. I AU 1985/86: 11 
årets budgetproposition bcriiknas ett belopp om 15 milj. kr. till olika projekt 
för arbetslösa ungdomar. Såsom föreslås i motion 1985/86:A275 (c) bör 
riksdagen uttala att hälften av det angivna beloppet bör avsättas till fortsatt 
stöd för etablering av kooperativa ungdomsföretag. 

dels att utskottets hemställan under 17 bort ha följande lydelse: 

17. beträffande stöd till kooperativt ungdoms! öretagande 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A275 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

22. Utökning av arbetstiden i ungdomslag (mom. 20) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 36 som börjar med "Arbete i" och 
slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Som tidigare framhållits kan man i grunden komma till rätta med 
ungdomsarbetslöshetcn endast genom att förverkliga m:'tlsättningen fasta 

jobb med lön som går att leva pil. Tills man hunnit bygga ut samhällsägda 
förädlingsindustrier och den offentliga sektorn och därmed tillskapat de nya 

jobb som behövs får accepteras att man har ungdomslag och liknande 
åtgärder som övcrgångsanordningar. Det måste dock kunna krävas att den 

ersättning som utgår inte tvingar de unga människor det gäller att söka hjälp 

hos socialbyråerna eller fortsätta att bo hos föräldrarna fastän de är i den 
ålder då de skall börja ett vuxenliv. Av det skälet hör halvdagsarbetct i 
ungdomslagcn generellt ökas till heltidsarbete. De ökade kostnaderna för 

staten kommer att kompenseras av lägre kostnader för bl. a. socialbidrag. 
Det bör uppdras åt regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till 
lagändring och den ökade mcdelsanvisning som blir aktuell. 

dels att utskottets hemställan under 20 bort ha följande lydelse: 
20. beträffande utökning av arbetstiden i ungdomslag 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:A270 yrkande 2 som 
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

23. Utökning av arbetstiden i ungdomslag (mom. 20-
motiveringen) 

under förutsättning av bifall till reservation 13 

AlfWennerfors (m), Börje Hörnlund (c), Bengt Wittbom (c), Sonja Rcmbo 

(m) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser att den del av utskottets 
yttrande på s. 36 som börjar med "Arbete i" och slutar med "denna del" bort 
ha följande lydelse: 

I det föregående har föreslagits att ungdomslagen avskaffas och ersätts 

med ett sammanhållet uppföljningsansvar för ungdomar. Den yrkes- och 
arbetspraktik som ingår häri förutsätts normalt ske på heltid. Föreliggande 

förslag i motion l 985/86:A270 ( c) kan med hänsyn till vad nu sagts i huvudsak 
anses vara tillgodosedda. 128 



24. Fler ungdomslagsplatser i näringslivet (mom. 21-
motiveringen) 

under förutsättning av bifall till reservation 13 

AlfWennerfors (m), Börje Hörnlund (c). Bengt Wittbom (m), Sonja Rem bo 
(m) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser att den del av utskottets 
yttrande på s. 36 som börjar med ''Fler platser'' och slutar med "den delen" 

bort ha följande lydelse: 
Den nya form av yrkes/arbetspraktik som utskottet uttalat sig för avses i 

helt annan omfattning än i dag bli förlagd till det enskilda näringslivet. 
Därmed kommer man också att kunna tillmötesgå de ungas önskemål om 
sådan praktik. Härigenom tillgodoses det aktuella yrkandet i motion 

1985/86: A270. 

25. Medelsanvisning till anslaget Statsbidrag för ungdom slag 
(mom. 22) 

under förutsättning av bifall till reservation 13 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 36 som börjar med "Moderata 
samlingspartiets" och slutar med ''medelsanvisning tillstyrks" bort ha 
följande lydelse: 

Med hänsyn till förslaget om ett nytt uppföljningsansvar för ungdomar från 
den 1 januari 1987 behöver medel beräknas dels för ungdomslagen till 
utgången av år 1986, dels för den nya verksamheten under första halvåret 
1987. Såsom föreslås i motion 1985/86:A266 (m) bör erforderliga medel 
anvisas under ett nytt anslag benämnt Statsbidrag till arbetspraktik för 
ungdomar. Beloppet för budgetåret 1986/87 kan anges till 720 milj. kr. Det 
förutsätts att regeringen senast till hösten 1986 återkommer till riksdagen 
med ett detaljerat förslag till statsbidrag för den ändrade verksamheten. 

dels att utskottets hemställan under 22 bort ha följande lydelse: 
22. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkandena 1, 

16 och 17 
dels avslår regeringens framställning om anslag för budgetåret 1986/87 
till Statsbidrag för ungdomslag, 
dels till Statsbidrag för arbetspraktik för ungdomar för budgetåret 
1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 720 000 000 kr., 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
förslag till statsbidragsbestämmelser för deh nya verksamheten. 

26. Egenregiverksamheten (mom. 24) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 39 börjar med "Det har" och 
på s. 41 slutar med "ovan anförts" bort ha följande lydelse: 
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Inom ramen för anslaget Sysselsättningsskapandc åtgärder svarar AMS i AU 1985/86: 11 
egen regi för beredskapsarbeten för en betydande grupp t"!länniskor som av 
olika skiil står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dessa personer är 
ofta iildrc ortsbunden arbetskraft eller arbetslösa med socialmedicinska 

handikapp. AMS-kommitten har föreslagit att egenrcgiverksamheten helt 
avvecklas. och att resp. kommun tar ansvar för den svårplacerade arbetskraf-

ten. Regeringen ansluter sig till detta förslag. 

Utskottet instämmer i centerpartiets uppfattning att det vore olyckligt att 
nu helt avveckla denna verksamhet. Bl. a. regionalpolitiska skäl talar för att 

en viss verksamhet av denna art bibehålls inom verket. Förläggningen i 
glesbygden av beredskapsarbeten för personer med socialmedicinska handi

kapp har visat sig lyckosam ur rehabiliteringssynpunkt. Det är dock mycket 
tveksamt om glesbygdskommuner med ansträngd ekonomi själva kan ta 
ansvaret för förläggningarna. Den lokalt bundna arbetskraften har också 

mycket begränsade alternativa sysselsättningsmöjligheter. Kvarvarande be
redskapsarbeten av denna art kan administreras av AMS inom ramen för 

berörda länsarbetsnämnders verksamhet. Produktionsenhetcn på AMS och 
regionkontoren kan siilunda avvecklas. Detta bör ges regeringen till kiinna. 

Med det anförda far syftet med övriga aktuella motioner anses vara 
tillgodosett. 

dels att utskottets hemställan under 24 bort ha följande lydelse: 
24. hcträffandc egenregii·erksamhetcn 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A255 yrkande 7 samt med 

anledning av motioni:rna 1985/86:/\211. 1985/86:A235, 1985/ 
86:A247. l 985/86:A25 I och l 985/86:A254 som sin mening ger rege
ringen till känna vad utskottet anfört om avvecklingen av AMS 
egenregi verksamhet. 

27. Egenregiverksamheten (mom. 24) 

Lars-Ove Haghcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 39 hörjar med ''Det har" och 
på s. 41 slutar med "ovan anförts" hort ha följande lydelse: 

AMS-kommitten föreslog våren 1985 att AMS egenrcgiverksamhet skulle 

avvecklas. Verksamheten sysselsätter i dag främst personer med socialmedi

cinska handikapp, s. k. specialanvisade (SA). De arbeten de utför kallas 

SA-arbeten. Därutöver förekommer arbeten för äldre. lokalt hundna 
arbetstagare främst i Norrlandslänen. 

Arbetsmarknadsministern föreslår att egen~egiverksamheten i enlighet 

med kommitteförslaget skall upphöra. De socialmedicinskt handikappade 

skall fortsättningsvis i huvudsak komma under ett kommunalt ansvar. 

Behovet av fortsatta insatser i form av SA-arbeten är emellertid stort. Ett 
överförande av dessa arheten till andra huvudmän är inte rationellt. AMS har 

för verksamheten byggt upp och vidareutvecklat en organisation med unik 
kompetens. Den bör tas till vara för att bedriva verksamhet för de utslagna 
människor det här gäller. 
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att AMS skall åläggas att avveckla cgenrcgiverksamhetcn utan att det finns AU 1985/86: 11 
en ny huvudman som har beredskap. medel eller kompetens till sitt 
förfogande. I likhet med vpk föreslår utskottet att verksamheten med främst 
SA-arbeten skall fortgå under AMS huvudmannaskap. Diiremot hör nuva-
rande organisation med regionkontor kunna avvecklas och resurserna i form 
av personal och utrustning överföras till länsarbetsnämnderna. 

dels att utskottets hemställan under 24 bort ha följande lydelse: 
24. beträffande egenregiverksamheten 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A251 samt med anledning 
av motionerna 1985/86:A211. 1985/86:A235, 1985/86:A247. 1985/ 
86:A254 och 1985/86:A255 yrkande 7 som sin mening ger regeringen 
till känna vad utskottet anfört om avvecklingen av AMS egenrcgiverk
samhet. 

28. Kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda 
(mom. 25) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 41 börjar med "Motionsyr
kanden om" och på s. 42 slutar med "aktuella delarna" bort ha följande 
lydelse: 

Svårigheterna att bereda psykiskt utvecklingsstörda sysselsättning är 
mycket stora. De torde utgöra den grupp som är hårdast drabbad av 
utestängning från arbetsmarknaden. 

Omsorgskommitten föreslog i sitt betänkande att särskilda kontaktperso
ner bör utses på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar för de psykiskt 
utvecklingsstörda. Utskottet är av samma mening att förutsättningarna för 
att de skall kunna tillgodogöra sig arbetsförmedlingarnas service bör öka 
väsentligt om det finns personer som har ökade kunskaper om denna 
handikappgrupp. 

Utskottet föreslår att vad nu anförts i anslutning till motionerna 1985/ 
86:A245 (fp) och 1985/86:A265 (c) om arbetsmarknadsverkets service åt 
psykiskt utvecklingsstörda skall delges regeringen. 

dels att utskottets hemställan under 25 bort ha följande lydelse: 
25. beträffande komaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A245 yrkande 1 och 
1985/86:A265 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört. 

29. Medelsanvisning till anslaget Arbetsmarknadsverkets 
förvaltningskostnadcr (mom. 30) 

under förutsättning av bifall till reservation 13. 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 43 som börjar med "Moderata 
samlingspartiets" och slutar med "har begärt" bort ha följande lydelse: 
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I de förvaltningskostnader regeringen beräknat ingår ett belopp av 19,2 AU 1985/86:11 
milj. kr. för handledarinsatser i ungdomslagens s. k. jobbsökarklubbar. Med 
hänsyn till förslaget att avskaffa ungdomslagen från den 1 januari 1987 och 
ersätta dem med ett sammanhållet uppföljningsansvar för 16-19-åringar hör 
det angivna beloppet kunna minskas till 8,6 milj. kr. i enlighet med 
beräkningen i motion 1985/86:A266 (m). Utskottet är inte berett att biträda 
den ytterligare anslagstilldelning som förordas i motion 1985/86:A253 (vpk). 
Med åberopande av det anförda tillstyrks ett anslag till AMV:s förvaltnings-
kostnader med 1 528 653 000 kr. 

dels att utskottets hemställan under 30 bort ha följande lydelse: 
30. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 2. 

med anledning av propositionen i motsvarande del samt med avslag på 
motion l 985/86:A253 yrkande I till Arl1ets111ark11adsverkets fön·alt
ningskosmader för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 
1 528 653 ()()() kr. 

30. Mcdelsanvisning till anslaget Arbetsmarknadsverkets 
förvaltningskostnadcr (mom. 30) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pa s. 44 som börjar med "Moderata 
samlingspartiets'' och slutar med "har begärt" bort ha följande lydelse: 

I handikappkommittens förslag ingår att länsarbetsnämnderna skall 
tillföras resurser för uppföljning av främjande lagen. Denna lag syftar till att 
främja äldres och handikappades tillträde till arbetsmarknaden. Eftersom 
resursbrist är ett viktigt skäl till att lagens intentioner inte fullföljts anser 
utskottet i likhet med vpk att var och en av länsarbetsnämnderna skall 
tillföras en tjänst för att sätta främjandelagen i praktisk tillämpning. 

De försök som arbetsmarknadsverket gjort för att mer intensivt söka 
arbete åt funktionshindrade har gett bra resultat. Verket bör tilldelas medel 
för att mer permanent kunna bedriva sådana kampanjer. Särskilt bör man då 
ta hänsyn till behovet av att skaffa jobb åt utvecklingsstörda. 

För ovan angivna personalförstärkningar inom arbetsmarknadsverket för 
arbete med funktionshindrade bör riksdagen anvisa 40 milj. kr. utöver 
regeringens förslag som i övrigt godtas. Förslaget i motion 1985/86:A266 (m) 
om viss anslagsreducering avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 30 bort ha följande lydelse: 
30. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 1, 

med anledning av propositionen i motsvarande del samt med avslag på 
motion 1985/86:A266 yrkande 2 till Arbetsmarknadsverkets förvalt

- 11i11gskostnader för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 
1 577 253 000 kr. 
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31. Bibehållande av återflyttningsbidraget ( mom. 33) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom och Sonja Rcmbo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 45 som börjar med "Det iir" och 

slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Sedan ett antal år har gällt att den som fått starth jälp för att flytta från 

hemorten för att ta ett arbete på annan ort har kunnat få bidrag för att flytta 

tillbaka till hemorten. Detta bidrag har använts i mycket liten utsträckning. 

Under budgetåret 1984/85 betalades endast ut ca 400 000 kr. i sådant stöd. 

Detta tyder på att behovet iir ringa. Eftersom det är angeläget att 

arbetsförmedlingen så långt möjligt befrias från administrativa uppgifter hör 

bidraget i enlighet med propositionen slopas med utgängcn av detta 

budgetår.. Förslagen i motionerna A219. A248 och A405 om att återflytt

ningsbidragct skall bibehållas avstyrks av utskottet. 

dels att utskottets hemställan under 33 bort ha följande lydelse: 

33. beträffande bibehållande av återflyttningsbidraget 

att riksdagen med avslag på motionerna I 985/86:A219, 1985/86:A248 i 

motsvarande del och l 985/86:A405 yrkande 19 bifaller propositionen i 

motsvarande del. 

32. Bidraget för anställning av medflyttande (mom. 34) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 45 som börjar med ''Svårigheter

na att" och slutar med "av utskottet" bort ha följande lydelse: 

Det är ofta förenat med stora svårigheter att rekryteras. k. nyckelpersoner 

till sysselsättningssvaga regioner eftersom deras hustrur/miin har svårt att 

finna anställning på den nya orten. Som anförs i motion A266 är det 

utskottets mening att de problemen bör lösas på annat sätt än genom det 

bidrag till anställning av medflyttande som nu finns. De grundläggande 

skälen till den bristande rörligheten på arbetsmarknaden. i detta som andra 

fall, utgörs av en mängd hinder som närmare redovisas i moderata 

samlingspartiets motion l 985/86:A225. Moderata samlingspartiet har i annat 

sammanhang lagt fram förslag om ändringar av beskattningsreglerna som 

bl. a. leder till en bättre fungerande arbetsmarknad. Det hcrörda bidraget 

bör avskaffas. Utskottet återkommer nedan till de anslagsmiissiga konse

kvenserna. 

dels att utskottets hemställan under 34 hort ha följande lydelse: 

34. beträffande bidraget för a11ställ11i11g av medflyttande 

att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A266 yrkande 3 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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33. Medelsanvisning till anslaget Arbctsmarknadsservice 
(mom. 39) 

Alf Wcnncrfors. Bengt Wittbom m:h Sonja Rembo (alla m) a'nser 

dels att den del av utskottets yttrande pft s. 47 som börjar med "Utskottet 

har·· och slutar med "budgetåret 1986/87" bort ha följande lydelse: 

I det föregående har utskottet dels tillstyrkt förslaget i motion 1985/ 
86:A266 om att bidraget till medflyttandc skall slopas. dels regeringens 
förslag till regeländringar för vissa flyttningsbidrag i övrigt. Förslagen i 

motion A266 leder till kostnadsbesparingar av 25 milj. kr. Utskottet föreslår 

därför att 479 428 000 kr. anvisas för Arbetsmarknadsservice under kom
mande budgt:tår. 

dels att utskottets hemställan under 39 bort ha följande lydelse: 

39. att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A266 yrkande 5 samt 

med anledning av propositionen i motsvarande del till Arbetsmark

nadssen·ice för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 

479 428 000 kr. 

34. Målen för AMU (mom. 43) 

Lars-Ove Hagbcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 49 som börjar med "Vpk anför" 
och slutar med "här sagts" bort ha följande lydelse: 

Den nya organisationen innebar enligt utskottets mening att AMU
verksamheten görs än mer företagsanpassad än tidigare. vilket innebär att 
AMU omvandlas till ett serviceorgan för näringslivet. 

Arbetsmarknadsutbildningens högtidligt proklamerade fördelningspoli
tiska mål, som innebär stöd till dem som har den svagaste ställningen på 
arbetsmarknaden. skjuts i bakgrunden till förmån för de tillväxtpolitiska 
målen. 

Förläggningen av hela utbildningar eller delar av utbildningar till reguljära 
arbetsplatser innebär vidare att man stegvis suddar ut gränserna mellan 
arbetsgivarnas och samhällets ansvar för fort- och vidareutbildning av de 

anställda. Därigenom överför man en större del av personalutbildningskost

nader på samhället. 

Det betyder att arbetsmarknadsutbildningens primära mftlsättning blir 

åtgärder som stimulerar, underlättar och påskyndar industrins strukturella 
omvandling i stället för åtgärder som tillvaratar de arbetslösas och riskgrup

pernas intressen under denna omvandlingsprocess. 

Utskottet anser liksom vpk att arbetsmarknadsutbildningen är en del av 

samhällets vuxenutbildning m:h att den bör verka för att stödja dem som har 

den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Det bör ske genom åtgärder 
som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verkar för 

ökad jämlikhet och social rättvisa. Därför bör utbildningen vara allsidig och 

bred, och den bör hållas på så hög nivå som möjligt. Den nuvarande 

inriktningen, med en kraftig företagsanpassning. står i direkt strid mot krav 
om utbildningens kvalitet. AMU bör därför frigöras från den markanta 
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företagsanpassning den har i dag. Den hör som en del av vuxenuthildningen AU 1985/86: 11 
verka för uppfyllelsen av fördclningspolitiska och sociala miil, genom en 
allsidig och hred utbildning som syftar till att överbrygga utbildningsklyftor-
na. Följaktligen bör målgrupperna för verksamheten i första hand vara de 
arhetslösa eller de som riskerar att bli det. Vad hiir anförts med tillstyrkan av 
motion 1985/86:A246 hör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 43 bort ha följande lydelse: 
43. beträffande målen för AMU 

att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A246 yrkande 6 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

35. Genomförandet av den nya AMU-organisationen 
(mom. 44) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rcmbo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 49 börjar med "Utskottet 
vill" och på s. 50 slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill först med· instämmande i vad som sägs i de båda motionerna 
1985/86: A225 och A266 från moderata samlingspartiet poängtera att en väl 
fungerande arbetsmarknadsutbildning, vid sidan av en effektiv arbetsför
medling, är det kanske effektivaste medlet i den arbetsmarknadspolitiska 
åtgärdsarsenalcn. Riksdagen har nyligen beslutat om en nyordning i fråga om 
AMU som bl. a. innebär att utbildningen skall köpas från de uppdragsmyn
digheter som bildas i varje län eller från fristående utbildningsanordnare. 
Beslutet innebär att det skapas förutsättningar för en mera effektiv framtida 
verksamhet. 

Utskottet återkommer i det följande till frågan om AMU:s omfattning 
under nästa budgetår men vill redan här med anledning av vad som sägs i de 
berörda motionerna framhålla att behovet av AMU är större än vad 
regeringen föreslår. Med hänsyn till AMU-verksamhetens centrala roll i 
arbetsmarknadspolitiken är det med beklagande utskottet nu ser att rege
ringen inte förmår genomföra den planerade organisationen på avsett sätt. 
Riksdagen nödgades i höstas medge att starten av den nya verksamheten 
sköts upp ett halvt år. Med den takt arbetet nu bedrivs synes regeringen 
planera för ytterligare förskjutningar i tiden. I nuläget har den centrala 
AMU-styrelsen visserligen börjat att fungera. men ute i länen har endast 
styrelse och chef för resp. uppdragsmyndighet tillsatts. Det är utskottets 
mening att ett nytt uppskov med igångsättningen inte kan accepteras. 
Ytterligare fördröjningar innebär allvarliga men för verksamhetens framtida 
effektivitet. Det anförda som innebär att utskottet tillstyrker motionerna 
A225 och A266 i behandlade delar bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 44 bort ha följande lydelse: 
44. beträffande genomförandet av den nya AMU-organisationen 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A225 yrkande 5 och 

1985/86:A266 yrkande 6 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört. 135 



36. -Utbildnings bidrag till vuxna med läs- och skrivsvårigheter 
(mom. 47) 

Lars-Ove Hagbcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 50 som börjar med "Ytskottet 
noterar" och slutar med "motion A228'' bort ha följande lydelse: 

Det är utskottets mening att grundläggande läs- och skrivkunskapcr är 
förutsättningar för att få och behålla ett arbete. I vissa län får personer med 
läs- och skrivsvårigheter utbildningsbidrag för att förbättra sina kunskaper. I 
andra län hänvisas man till att finansiera sina studier med vuxenstudiestöd, 
vilket är mindre gynnsamt och därför inte innebär någon stimulans att 
bedriva dessa kompletterande studier. Utskottet tillstyrker därför förslaget i 
motion A228 att utbildningsbidrag skall utgå för vuxna med lässvårigheter i 
hela landet. Regeringen bör utforma närmare föreskrifter härom. 

dels att utskottets hemställan under 47 bort ha följande lydelse: 
47. beträffande utbildningsbidrag till vuxna med liis- och skrivsvå

righeter 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A228 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

37. Utbildning av nyanställda inom tekoindustrin-(mom. 48) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 51 som börjar med "Utskottet 
vill" och slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i moderata samlingspartiets kommittemo
tion 1985/86:A266 att den särskilda bidragsramen för utbildning av nyanställ
da inom tekobranschen bör avskaffas. Tekoförctagens behov av utbildning 
får täckas inom ramen för huvudanslaget till AMU och enligt de regler som 
gäller andra företag. Regeringen bör underrättas om utskottets ställningsta
gande. 

dels att utskottets hemställan under 48 bort ha följande lydelse: 
48. beträffande utbildning av nyanstiillda inom tekoindustrin 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 8 samt med 
avslag på propositionen i motsvarande del som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

38. Medelsanvisning till anslaget Arbetsmarknadsutbildning 
(mom. 50) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 52 som börjar med "Utskottet 
har" och slutar med "budgetåret 1986/87" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motion 1985/86:A266 (m) har AMU:s resultat under de 
senaste åren klart förbättrats, varför det finns anledning att i högre grad än 

tidigare prioritera denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. 
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Det bör också påpekas att utbildning ofta kan förbättra arbetssökandes AU 1985/86: 11 
möjligheter på ett radikalt sätt. Nämnas bör att det trots den höga 
arbetslösheten finns en betydande brist på utbildad arbetskraft inom vissa 
områden. Därutöver ökar också kraven på vidareutbildning för att redan 
anställda skall kunna behålla sina arbeten. Utbildning är därför enligt 
utskottets mening vid sidan av arbetsförmedling ett av arbetsmarknadspoliti-
kens främsta medel. 

Utskottet har i det föregående poängterat vikten av att den nya AMU
verksamheten verkligen startar enligt riksdagens beslut och ser en av de stora 
fördelarna med den nya ordningen vara att arbetsmarknadsverket får större 
frihet att upphandla utbildningen. Detta måste användas till att ge andra 
utbildningsanordnare än AMU-gruppen möjligheter att verka inom arbcts
marknadspolitikens utbildningsverksamhet. Det finns också betydande 
utrymme för direkta privatiseringar på detta område i takt med att den 
återkommande utbildningens betydelse växer. Detta kan öppna nya vägar 

för finansiering av verksamheten. varvid AMU på sikt kan ytterligare 
frikopplas från den traditionella arbetsmarknadspolitiska inriktningen. 

Mot bakgrund av det anförda tillstyrker utskottet förslaget i motion A266 
att antalet platser inom AMU utökas med 5 800 utöver regeringens förslag 

för budgetåret 1986/87, vilket medför en anslagshöjning av 120 milj. kr. 
Totalt bör därför till anslaget Arbetsmarknadsutbildning anvisas 1 958,2 
milj. kr. 

dels att utskottets hemställan. under 50 bort ha följande lydelse: 
50. att riksdagen med bifall till motion l985/86:A266 yrkandena 7 

och 9 samt med anledning av propositionen i motsvarande del till 
Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1986/87 anvisar ett reserva
tionsanslag av l 958 200 000 kr. 

39. Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen (mom. 55) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 54 som börjar med ;,Som 
framgår" och slutar med "och finansieringen" bort ha följande lydelse: 

lett följande avsnitt redovisas behovet av en genomgripande reformering 
av arbetslöshetsförsäkringen med hänvisning bl. a. till de brister som finns i 
det nuvarande systemet. Till dess man får en bättre fungerande försäkring 
behöver emellertid åtgärder vidtas. bl. a. för att höja dagpenningnivån med 
hänsyn till den urholkning som har skett av försäkringsskyddet. Av 
statsfinansiella skäl och på grund av utvecklingen på arbetsmarknaden är det 
med nuvarande ordning inte möjligt att medge en högre statsbidragsberätti
gad dagpenning än regeringen föreslår, dvs. 335 kr. per dag. 

En sådan höjning innebär dock att arbetslösa med en tidigare inkomst av 
8 000 kr. eller mer per månad inte kan kompenseras fullt ut för inkomstför
lusten på grund av arbetslösheten. Enligt utskottets mening måste därför 

möjlighet öppnas för arbetsmarknadens parter att avtala om en tilläggsför
säkring som ger en förhöjd ytterligare dagpenning. Lagen om arbetslöshets
försäkring anger för närvarande högsta tillåtna dagpenning. Det beloppet 
bör i fortsättningen utgöra högsta statsbidragsgrundande belopp. Arbetslös-
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hetskassorna skall ges rätt att ovanpå detta betala ut en ti!Higgsdagpenning. AU 1985/86: 11 
Denna kan finansieras antingen på sätt parterna på arbetsmarknaden triiffar 
avtal om eller genom medlemsavgifter. Det är betydande förbättringar av 
dagpenningen som kan uppnås genom begränsade avsättningar av löneut-

rymmet. Detta framgår av tabellen på s. 53. 
Dessa ändringar gör det möjligt för arbetsmarknadens parter att ta ett 

större ansvar för kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen. I förhandlingar 
kan överenskommelse träffas om påbyggnadsförsäkringar som bättre än nu 
täcker det verkliga inkomstbortfallet och som administreras inom ramen för 
den nuvarande A-kasseorganisationen. 

Regeringen har förutsatt att större delen av kostnaden för att höja 
dagpenningen skall betalas med att arbetsmarknadsavgiften höjs. Arbetslös
hetskassornas utgifter betalas nu till uppemot 95 % av statsbidrag som i sin 
tur till 65 %·finansieras av den nyssnämnda arbetsgivaravgiften. Vid 1973 års 
genomgripande reformering av kontantstödet vid arbetslöshet fastställdes 
80 % som norm för statens andel av kassornas utgifter. Riksdagen bör uttala 
sig för att man återgår till denna statsbidragsandel. I så fall behövs inte någon 
höjning av arbetsmarknadsavgiften. 

Vad nu anförts kräver ändringar i 17 § lagen om arbetslöshetsförsäkring 
och i statsbidragsbestämmelserna. Regeringen bör få i uppdrag att skynd
samt förelägga riksdagen förslag härom enligt nu angivna riktlinjer. 

På annan plats i betänkandet föreslår utskottet att en mer långsiktig 
lösning i form av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring utreds. Ställningsta
gandet från utskottets sida innebär att förslagen i motion l 985/86:A255 av 
Karin Söder m. fl. (c) med en likartad syn på finansieringsfrågan delvis 
tillgodoses. Förslagen i motionerna 1985/86:A206 (vpk), 1985/86:A2W (fp) 
och 1985/86:A276 (s) om högre dagpenningbelopp, finansierade med en 
ytterligare förhöjd arbetsmarknadsavgift, avstyrks. Vid bifall till vad utskot
tet ovan förordat är regeringens i budgetpropositionen framlagda förslag till 
ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring inte längre aktuellt. Lagförslaget 
avstyrks sålunda. 

dels att utskottets hemställan under 55 bort ha följande lydelse: 
55. beträffande dagpenningen inom arbetslöslzet~försiikringen 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A225 yrkande 9 i 
motsvararande del och med anledning av motion l 985/86:A255 
yrkande 10 

dels avslår det till propositionen fogade förslaget till lag om ändring i 
lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, 
dels avslår motionerna 1985/86:A206 yrkande 1, 1985/86:A259 yrkan

de 9 och 1985/86:A276 yrkande 1, 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

skyndsamt nytt förslag till ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring 
och till ändrade bestämmelser om statsbidrag till arbetslöshetskas

sorna, 
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40. Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen (mom. 55) AU 1985/86: 11 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 54 som börjar med "Som 
framgår"" och slutar med "och finansieringen" bort ha följande lydelse: 

Regeringen föreslår en höjning av dagpenningen som enligt gällande 
finansieringsprinciper till större delen skall betalas genom en höjd arbetsgi
varavgift. Detta intecknar ett obefintligt löneutrymme och strider för övrigt 
mot regeringens uttalanden om att inga arbetsgivaravgifter skall höjas. En 
höjd dagpenning bör i stället finansieras med ökade egenavgifter till 
kassorna. Eftersom det för närvarande råder en stor spännvidd i avgiftsutta
get kassorna emellan bör ett ökat uttag främst belasta kassor som tack vare 
liten arbetslöshetsrisk har låga avgifter. Det finansieringssättet får därige
nom även en utjämnande effekt mellan kassor med höga resp. låga avgifter. 

Statens andel av kassornas utgifter skulle enligt beslut av riksdagen på 
hösten 1976 uppgå till 90 % . Den faktiska andelen är emellertid ca 95 % . Av 
statsfinansiella skäl bör statsbidragsandelen återföras till 1976 års nivå. 

Såsom förordas i motion 1985/86:A255 av Karin Söder m. fl. (c) bör det 
uppdras åt regeringen att överlägga med de fackliga organisationerna och 
arbetslöshetskassornas samo.rganisation om en ökad finansiering av ersätt
ningarna vid arbetslöshet enligt de nu beskrivna principerna. Dessa bygger 
på tanken att de som har arbete genom ökade avgifter efter förmåga skall 
solidariskt bidra till ekonomisk trygghet för dem som är arbetslösa. När det 
gäller nivån på ersättningen från arbetslöshetskassorna bör man vid över
läggningarna utgå från att det skall göras möjligt att nå en högsta dagpenning 
av 360 kr. så att ersättningen håller jämna steg med pris- och löneutveckling
en. Regeringen förutsätts återkomma till riksdagen med de förslag som 
aktualiseras av överläggningarnas resultat. 

Vad nu anförts tillgodoser delvis förslagen i motion 1985/86:A225 (m) som 

bl. a. syftar till ett likartat finansieringssätt utan höjning av arbetsmarknads
avgiften. Samtidigt avstyrks yrkandena om dagpenningen i motionerna 
1985/86:A206 (vpk), 1985/86:A259 (fp) och 1985/86:A276 (s) som båda utgår 
från en finansiering med ökade arbetsgivaravgifter. Budgetpropositionens 
förslag till ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring blir vid bifall till vad här 
förordats inte längre aktuellt och bör sålunda avslås av riksdagen. 

dels att utskottets hemställan under 55 bort ha följande lydelse: 
55. beträffande dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A255 yrkande 10 och med 
anledning av motion 1985/86:A225 yrkande 9 i motsvarande del 
dels avslår det till propositionen fogade förslaget ti)l lag om ändring i 
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. 

dels avslår motionerna 1985/86:A206 yrkande 1, 1985/86:A259 yrkan
de 9 och 1985/86:A276 yrkande 1, 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
en höjd dagpenning och dess finansiering. 
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41. Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen (mom. 55) AU 1985/86:11 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 54 som börjar med "Som 
framgår" och slutar med "och finansieringen" bort ha följande lydelse: 

Dagpenningen bör i enlighet med yrkandet i vpk:s motion 1985/86:A206 
höjas till 400 kr. Detta belopp har gemensamt begärts av LO, TCO, 
SACO/SR och Arbetslöshetskassornas samorganisation och krävs för att ge 
en inkomstkompensation av 90 % vid arbetslöshet. 

Med detta förslag tillgodoses yrkandena i motionerna 1985/86:A259 (fp) 
och 1985/86:A276 (s) om en högre dagpenning än regeringen har föreslagit. 
Förslagen i motionerna 1985/86:A225 (m) och 1985/86:A255 (c) om en 
förbättring av ersättningen betalad av medlemmarna själva avvisas. 

I hemställan läggs fram förslag till lagändring. I detta har bestämmelsen 
om lägsta dagpenning anpassats till ett följande förslag om det kontanta 
arbetsmarknadsstödet. 

dels att utskottets hemställan under 55 bort ha följande lydelse: 
55. beträffande dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen 

att riksdagen dels med bifall till motion 1985/86:A206 yrkande 1 samt 
med anledning av propositionen i motsvarande del och motionerna 
1985/86:A259 yrkande 9 och 1985/86:A276 yrkande l, dels med avslag 
på motionerna 1985/86:A225 yrkande 9 i motsvarande del och 
1985/86:A255 yrkande 10 antar 17 §i det inom arbetsmarknadsdepar
tementet upprättade förslaget till lag om ändring i lagen (1973:370) om 
arbetslöshetsförsäkring i följande som Reservantens förslag beteckna
de lydelse: 

Regeringens förslag Reservantens förslag 

17 § 
Dagpenningen utges med lägst 

130 och högst 335 kronor om inte 
annat följer av denna lag. Arbetslös
hetskassan beslutar om dagpenning
ens storlek. 

Dagpenningen utges med lägst 
210 och högst 400 kronor om inte 
annat följer av denna lag. Arbetslös
hetskassan beslutar om dagpenning
ens storlek. 

42. Kontant arbetsmarknadsstöd ( mom. 56) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 54 som börjar med. "Utskottet 
biträder" och slutar med "redovisade delarna'' bort ha följande lydelse: 

Med regeringens förslag höjs KAS från HJO till 120 kr. Det beloppet kan de 
arbetslösa inte leva och försörja sig på. Det bör såsom vpk föreslår höjas 
väsentligt och dessutom oftare än hittills varit fallet anpassas till prisutveck
lingen. Detta kan uppnås genom att föra in en ny lagregel om att KAS skall 
utgöra hälften av den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Om denna dagpenning, som vpk föreslår, blir höjd till 400 kr. kommer KAS 
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att automatiskt höjas till 200 kr. från den 1 juli i år, vilket är det belopp som AU 1985/86: 11 
vpk anser vara rimligt. 

dels att utskottets hemställan under 56 bort ha följande lydelse: 
56. beträffande kontant arbetsmarknadsstöd 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A206 yrkandena 3 och 4 
samt med anledning av propositionen i motsvarande del antar 18 § i 
det inom arbetsmarknadsdepartementet uppräknade förslaget till lag 
om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 

följande som Resen'antens förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag Reservantens förslag 

18 § 
Kontant arbetsmarknadsstöd ut

ges med 120 kronor per dag. 
Kontant arbetsmarknadsstöd ut

ges med belopp som utgör hälften av 
högsta dagpenning enligt_ lagen 
(1973:370) om arbetslöslzet~försäk

ring. 

Till den - - - - - - - - fastställd omräkningstabell. 
Arbete som - - - - - - - - - - på heltid. 

43. Utbildningsbidragen (mom. 57) 

under förutsättning av bifall till reservation 39 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 55 som börjar med "Utskottet 
har" och slutar med "till känna" bort ha följande lydelse: 

Utbildningsbidraget till AMU-elever med rätt till kassaersättning bör 
höjas till det i propositionen förordade, och i motion 1985/86:A266 (m) 
tillstyrkta beloppet, dvs. 335 kr. per dag. Även i övrigt godtas propositionens 

beloppsförändringar av bidraget. Vid ett genomförande av en tilläggsdag
penning inom arbetslöshetsförsäkringen enligt de riktlinjer som förordats i 
det föregående bör utbildningsbidraget ytterligare förbättras i motsvarande 
mån med en motsvarande finansiering som för tilläggsdagpenningen. 

De förslag om utbildningsbidraget som finns i motionerna 1985/86:A206 
(vpk) och l985/86:A276 (s) avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 57 bort ha följande lydelse: 
57. beträffande utbildningsbidragen 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del och till 

motion 1985/86:A266 yrkande 11 i motsvarande del samt med avslag 
på motionerna 1985/86:A206 yrkandena 2 och 4 i motsvarande del och 

l985/86:A276 yrkande 3 i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört om höjning av utbildnings

bidragen. 
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44. Utbildningsbidragen (mom. 57) 

under förutsättning av bifall till reservation 40 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 55 som börjar med "'Utskottet 
har"' och slutar med "till känna"' bort ha följande lydelse: 

I avvaktan på de partsöverläggningar om ersättningarna vid arbetslöshet 
som har förordats i föregående avsnitt bör det nu anstå med att ta ställning till 

utbildningsbidragens belopp. När resultatet av överläggningarna är klart blir 

det regeringens sak att i vanlig ordning anpassa utbildningsbidragen till de 

förbättringar som görs av arbetslöshetsersättningarna. Detta hör ges rege

ringen till kiinna. Som en konsekvens av det anförda avstyrks propositionen 
och aktuella motioner i motsvarande delar. 

dels att utskottets hemställan under 57 bort ha följande lydelse: 
57. beträffande wbildningsbidragen 

att riksdagen med avslag på propositionen i motsvarande del samt 

motionerna 1985/86:A206 yrkandena 2 och 4 i motsvarande del. 
1985/86:A266 yrkande 11 i motsvarande del och 1985/86:A276 yrkan
de 3 i motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört om höjning av utbildningshidragen. 

45. Utbildningsbidragen (mom. 57) 

Lars-Ove IIagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 55 som börjar med "'Utskottet 
har" och slutar med "'till känna" bort ha följande lydelse: 

Utbildningsbidraget till A!'vlU-clcvcr med rätt till ersättning från arbetslös
hetsförsäkringen utgår med sammi1 belopp som dagpenningen från arbetslös
hetskassan. Övriga elever har ett avsevärt lägre bidrag. Det kan inte 

accepteras att de skall tvingas leva långt under existensminimum när de 
genomgår sin utbildning. Regeringsförslaget till förbättring- från 185 till 205 
kr. per dag - är otillräckligt. Bidraget hör, såsom föreslås i vpk-motionen 
1985/86:A206, utgöra tre fjärdedelar av den högsta dagpenningen inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Med den av vpk föreslagna dagpenningen om 400 

kr. blir utbildningsbidraget lägst 300 kr. per dag från den 1 juli 1986. Det 

anförda bör delges regeringen. Förslagen i propositionen och i övriga 

aktuella motioner avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 57 bort ha följande lydelse: 

57. beträffande utbildning.~bidragen 

att riksdagen dels med bifall till motion 1985/86:A206 yrkandena 2 och 

4 i motsvarande del, dels med avslag på propositionen i motsvarande 

del samt motionerna l 985/86:A266 yrkande 11 i motsvarande del och 

1985/86:A276 yrkande 3 i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört om höjning av utbildnings
bidragen. 

AU 1985/86:1 l 
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46. Mcdelsanvisning till anslaget Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag (mom. 58) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom oeh Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 56 som börjar med "'Utskottet 
har" och slutar med "3 257 282 000 kr." bort ha följande lydelse: 

Med hänvisning till de tidigare behandlade förslagen om arbetsmarknads
utbildningens omfattning. kassaersättningar och utbildningsbidrag föresläs 

med anslutning till motion 1985/86:A266 (m) i den aktuella delen att anslaget 

uppförs med 2 976 280 000 kr., en sänkning med 135 milj. kr. av det belopp 
regeringen har begiirt. Det föreslagna medclstillskottet i motion 1985/ 

86:A276 (s) avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 58 bort ha följande lydelse: 

58. att riksdagen med hifall till motion 1985/86:A266 yrkande 11 i 
motsvarande del, med anledning av propositionen i motsvarande del 

samt med avslag p<I motion I 985/86:A276 yrkande 3 i motsvarande del 
till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningshidrag för buclget
äret 1986187 ;mvisar ett förslagsanslag av 2 976 282 000 kr. 

47. Medelsanvisning till anslaget Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag (mom. 58) 

under förutsättning av bifall till reservation 40 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 56 som börjar med "Utskottet 
har" och slutar med "3 257 282 000 kr." bort ha följande lydelse: 

Det samlade medelsbehovet under anslaget kan bättre bedömas när de 

förutsatta överläggningarna om ersättningarna vid arbetslöshet har ägt rum. 
I avvaktan härpå bör anslaget uppföras med oförändrat belopp med 
möjlighet för regeringen. att återkomma i anslagsfrågan, exempelvis i 
kompletteringspropositionen. Med hänvisning härtill avstyrks anslagsfram

ställningarna i aktuella motioner. 

dels att utskottets hemställan under 58 bort ha följande lydelse: 
58. att riksdagen med anledning av propositionen i motsvarande del 

samt med avslag på motionerna I 985/86:A266 yrkande 1 l i motsvaran
de del och 1985/86:A276 yrkande 3 i motsvarande del till Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och 11tbildni11gsbidrag för budgetåret 1986/87 

anvisar ett förslagsanslag av 2 645 927 000 kr. 

48. Ökad egenavgiftsfinansiering av arbetslöshetsförsäk
ringen (mom. 59) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 56 som börjar med "I det" och 
slutar med ''kraftiga avgiftshöjningar" bort ha följande lydelse: 

Ersättningssystcmet vid arbetslöshet bör ha inhyggda incitament för 

AU 1985/86:11 
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parterna att träffa \öneavta\ som inte orsakar onödiga kostnader för de egna AU 1985/86:11 
arhetslöshetskassorna. Med det syftet hiir medlemsavgifterna till kassorna 

höjas. Detta motiveras ocks{1 av att avgifterna varierar kraftigt i de olika 

kassorna. Rättviseskiil talar för ett jämnan: avgiftsuttag. vilket hör möjliggö-

ras i nya statshidragsbest~immelser. I löjda medlemsavgifter begriinsar 

statens kostnader för arbetslöshetsförsäkringen. Om avgiften höjs med i 

genomsnitt 25 kr. per månad minskar kostnaderna med drygt en miljard 

kronor. I enlighet med yrkandet i motion l 985/86:A259 (fp) bör riksdagen 

uppdra åt regeringen att lägga fram förslag till ändrad finansiering av 

arbetslöshetsförsäkringen med utgångspunkt i att egenavgifterna höjs med i 

genomsnitt 25 kr. per månad. 

dels att utskottets hemställan under 59 bort ha följande lydelse: 

59. beträffande ökad egenavgiftsfinansiering av arbetslöshet~försäk

ringen 
att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A259 yrkande 11 som sin 

mening ger regeringen till klinna vad utskottet anfört. 

49. Utredning om reformerat system för arbetslöshetsförsäk
ringen (mom. 60) 

Elver Jonsson (fp), Alf Wennerfors (m), Börje Hörnlund (c), Bengt 

Wittbom (m). Charlotte Branting (fp). Sonja Rembo (m) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 57 börjar med "Frågan om" 

och på s. 58 slutar med "motion A608" bort ha följande lydelse: 

Dagens arbetslöshetsförsäkring fyller inte de krav som måste stlillas. Den 

har alltmer förlorat sin karaktär av försäkring. Den andel av utbetalningarna 

som sker med offentliga medel har successivt ökat och uppgär nu till ca 95 %·. 
Därav svarar arbetsmarknadsavgiften för 65 % . Resterande del bekostas 

med budgetmedel. Egenavgifterna iir, med få undantag. närmast försumbara 

för kassornas medlemmar. Genomsnittet ligger på ca 12 kr. per månad. ett 

belopp som också är avdragsgillt vid beskattningen. 

En avsevärd del av de arbetslösa är över huvud taget inte ersättningsberät

tigade från någon arbctslöshetskassa. En del av dessa får kontant arbets

marknadsstöd (KAS), för närvarande HJO kr. per dag. Andra får ingen 

ersättning alls. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden under senare år med en ökad arbetslös

het och allt längre ersättningstider har inneburit att kostnaderna för 

kontantstödet vid arbetslöshet har kommit att utgöra en allt större andel av 

utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Budgetåret 1975176 uppgick denna 

andel till ca 10 %, och den har därefter ökat för att under innevarande 

budgetår utgöra drygt 30 % av utgifterna. 

Nuvarande system för ersättning vid arbetslöshet bygger på principen att 

den arbetslöse skall ersättas för 90 % av inkomstbortfallet. Kostnadsutvcck

lingen har medfört att denna ersättningsnivå inte kan hållas. Den återkom

mande kritiken mot arbetslöshetsförsäkringen och urholkningen av det 

ekonomiska skyddet visar på det nuvarande systemets brister. 144 



Som tidigare har framhållits är det angeläget att skapa ett nära samband AU 1985/86: 11 
mellan parternas förhandlingsbord och utgifterna för att bekämpa arbetslös-
heten. En genomgripande reformering av arbetslöshetsersättningen är 
därför nödvändig. 

Staten får och kan emellertid inte frånsäga sig det sociala ansvaret för dem 
som utan egen förskyllan drabbas av arbetslöshet. Samtidigt kan staten inte. 
heller ensidigt bära kostnaderna för ett ständigt växande försäkringsskydd 
som till en del förorsakas av för höga löneavtal. 

Det är i och för sig positivt att regeringen har startat ett utredningsarbete 
om arbetslöshetsersättningarna. Ett bredare grepp borde dock ha tagits på 
ämnet. Bl. a. synes direktiven innebära att regeringen håller fast vid det 
nuvarande systemet för ersättningarna med en uppdelning på en frivillig 
försäkring och ett kompletterande stöd, KAS, på en väsentligt lägre nivå för 
de icke försäkrade. 

Utskottet ansluter sig till den gemensamma uppfattning som företräds av 
moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet, nämligen att det på 
sikt bör införas en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Som inled
ningsvis nämnts är det många som helt saknar ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet och sålunda är hänvisade till socialhjälp eller endast har det 
begränsade skydd som KAS kan ge. Detta gäller särskilt kvinnor och 
ungdomar. Det är otillfredsställande att en socialförsäkring som i stort sett i 
sin helhet finansieras över statsbudgeten inte kommer alla till del på 
likvärdiga villkor. 

I det nya utredningsarbetet bör alltså tanken på en allmän arbetslöshets
försäkring aktualiseras på nytt. En sådan försäkring skulle ge ett grundskydd 
på en rimlig nivå med möjlighet att bygga på med avtalsenliga eller enskilt 
tecknade försäkringar. I sammanhanget bör erinras om den möjlighet till 
frivillig påbyggnad av den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen som tempo
rärt gällde under år 1982 på initiativ av den dåvarande center-folkpartirege
ringen. 

I sammanhanget skulle även några av de frågor som i regeringens direktiv 
behandlas knapphändigt eller inte alls kunna lösas. Det gäller bl. a. 
ersättningsrätten för företagare och frågan om huruvida vård av egna barn i 
hemmet skall vara kvalificerande för ersättning. Vidare kan aktualiseras 
jämställdhetsaspekter på hithörande frågor. 

Med den föreslagna vidgningen av utredningsdirektiven bör även formen 
för utredningsarbetet breddas. Arbetet är för närvarande anförtrott ät en 
ensamutredare. Det synes naturligt att det fortsatta arbetet och dess resultat 
förankras i en parlamentariskt sammansatt kommitte. 

Vad utskottet anfört med anslutning till motionerna 1985/86:A225 (m), 
1985/86:A249 (c), 1985/86:A269 (fp) och 1985/86:A608 (c) i de aktue\Ia 
delarna bör bringas till regeringens kännedom. 

dels att utskottets hemställan under 60 bort ha följ~nde lydelse: 
60. beträffande utredning om reformerat system för arbetslöshetsför

säkringen 
att riksdagen med bifall ti\I motionerna 1985/86:A225 yrkande 9 i 
motsvarande del, 1985/86:A249, 1985/86:A259 yrkande 1 i motsvaran-

10 Riksdagen 1985186. 18 sam/. Nr 11 
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de del och 1985/86:A608 yrkande l som sin mening ger regeringen till AU 1985/86: 11 
kiinna vad utskottet anfört. 

50. Utredning om reformerat system för 
arbetslöshetsförsäkringen ( mom. 60- motiveringen) 

Lars-Ove I-lagberg (vpk) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 57 
·börjar med "Frågan om" och på s. 58 slutar med "motion A608" bort ha 
följande lydelse: 

Det allmiinna krav som kan ställas på en arbetslöshetsförsäkring iir att den 
bör ha en utformning som är så rättvis och gynnsam som möjligt för dem som 
drabbas av arbetslöshet. Som den biista lösningen framstår att alla typer av 
inkomst bortfall och oförmåga att skaffa inkomst täcks av en enda socialför
siikring med en enhetlig administration. Kraven på en ny utredning om en 
allmiin eller obligatorisk försiikring mot arbetslöshet i motionerna från 
moderata samlingspartiet. folkpartiet och centerpartiet har inte denna 
principiella inriktning. Vad som förefaller mest angeläget för motionärerna 
är deras gemensamma striivan att vältra över kostnaderna för försäkringen 
på mcdlemskollektivct. De aktuella motionerna avstyrks. 

51. Följsamhet mellan löneutveckling och arbetslöshets
ersättning (mom. 61) 

Elver Jonsson (fp). Alf Wenncrfors (m). Börje Hörnlund (c). Bengt 
Wittbom (m). Charlotte Branting (fp). Sonja Rembo (m) och Ingvar 
Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 58 som börjar med "Utskottet 
tillstyrker" och slutar med "delges regeringen" bort ha följande lydelse: 

I motion 1985/86:A276 (s) yrkas på en form för indexering av dagpenning
en från arbetslöshetskassorna. Yrkandet utgår från det försäkringssystem 
som gäller i dag. 

Med hänvisning till vad som anförts om behovet av en ny konstruktion för 
ersättningssystemet har yrkandet förlorat i aktualitet och avstyrks därmed. 

dels att utskottets hemställan under 61 bort ha följande lydelse: 
61. beträffande följsamhet mellan löneutveckling och arbetslöshets

ersättning 

att riksdagen avslår motion 1985/86:A276 yrkande 5. 

52. Ny anslagsteknik för anslaget Sysselsättningsskapande 
åtgärder (mom. 63) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 61 som börjar med "Utskottet 
anser" och slutar med ''denna del" bort ha följande lydelse: 

För att öka effektiviteten i de sysselsättningspolitiska åtgärderna och 
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därutöver ge AMS-ledningcn möjligheter att fullfölja förändringsarbetet AU 1985/86: 11 
inom vcrkd mot mindre detaljreglering och mer målstyrning och resultat-
kontroll hör förutsättningarna för anslaget för syssclsättningsskapandc 
åtgärder förändras inför nästa budgetår. Som framhåll~ i de moderata 
motionerna bör anslaget vara sammanhållet och ge AMS möjligheter att 
inom ramen för av riksdagen formulerade mål och generella regler disponera 
de faktiska insatserna pit ett mer flexibelt sätt än i dag. 

Som motionärerna föreslår bör medlen disponeras på ett sådant sätt att 
den av riksdagen angivna sysselsättningsvolymen uppnås. Åtgärderna bör i 
första hand inriktas mot näringslivet och ge resultat i form av faktiska 

anställningar som överskrider 50 % av det totala antalet anvisningar. Ingen 
enskild åtgärd bör vidare ha en längre varaktighetstid än sex månader, och 
den maximala bidragsnivån bör inte överstiga 50 % av lönekostnaden. 

Utskottet anser slutligen i likhet med motioniirernil att preliminära resultat 
i form av kostnader och placeringar i varaktiga anställningar skall redovisas 
för riksdagen i samband med arbetsmarknadsverkets anslagsframställning 
för budgetåret 1988/89. Därmed får riksdagen en möjlighet att utvärdera 
försöksverksamheten. 

Med denna uppläggning ankommer det på AMS att ta ställning till den 
optimala avvägningen mellan olika insatser (beredskapsarbeten, rekryte
ringsstöd, försöksvcrksamhet med syssclsättningsskapandc åtgärder m. m.) 
för att nå de uppställda målen. Det får vidare ankomma på yerket att fördela 
insatserna på offentlig eller privat sektor. Målsättningen bör emellertid vara 
att huvuddelen av åtgärderna skall inriktas pa det privata näringslivet. 
Placering av långtidsarbetslösa bör särskilt uppmärksammas. 

Vad utskottet med bifall till de moderata motionerna A225 och A266 i 
aktuella delar anfört om en ny anslagsteknik för anslaget Sysselsättningsska
pande åtgärder bör regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 63 bort ha följande lydelse: 
63. beträffande ny ans lagsteknik för anslaget Sysselsättningsskapan

de åtgärder 
att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A225 yrkandena 6, 7 
och 8 och 1985/86:A266 yrkande 12 som sin mening ger regeringen till 
känna vad utskottet anfört. 

53. Basprogram för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i vissa 
län (mom. 64) 

Lars-Ove Hagberg {vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 61 börjar med "Utskottet 
delar" och på s. 62 slutar med "motion 1985/86:A242" bort ha följande 
lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning är problemen i de mest drabbade länen så 
djupa och långsiktiga att de måste motverkas med nya metoder. Känneteck
nande för dessa län är att de har ett svagt näringsliv och är i hög grad 
beroende av samhällsstöd. 

Samhället måste ta ett särskilt ansvar för utvecklingen i dessa delar av 147 



landet. För de arbetsmarknadspolitiska insatserna bör, som föreslas i motion AU 1985/86: 11 
A242, upprättas fleråriga basprogram. Programmen bör utarbetas i samver-
kan mellan kommuner, länsorgan och statsmakterna. 

Vad utskottet i anslutning till motion A242 anfört om ett flerårigt 
basprogram för arbetsmarknadspolitiska insatser i vissa län bör regeringen 
underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 64 bort ha följande lydelse: 
64. beträffande basprogram för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 

vissa län 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A242 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottt'I anfört. 

54. Särskilda stödåtgärder vid företag i sysselsättningssvaga 
orter (mom. 65) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 62 som börjar med "Utskottet är·· 
och slutar med "sålunda avslås" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning måste staten ta ett särskilt ansvar för 
företagen i orter som haft speciella struktursvårigheter. Det gäller inte minst i 
de statliga företagen eller övriga företag som erhållit samhälleligt stöd. Här 
måste man i första hand ta hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenser
na av en nedläggning och inte endast till de strikt företagsekonomiska skälen. 

Som motionärerna visar finns det ett aktuellt exempel på denna problema
tik i dag i Särna. Där har domänverket beslutat att definitivt lägga ned 
verksamheten vid sågverket, trots att försäkringspengar skulle ha räckt till 
ungefär halva upphyggnadskostnaden efter branden. För Särna får en 
nedläggning konsekvenser som är mer vittgående än de som drabbar 
domänverket om sågen drivs vidare. 

Regeringen bör sålunda i dessa fall agera mer med ett samhällsekonomiskt 
ansvar och inte som de privatkapitalistiska företagen. Detta bör ges 
regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 65 bort ha följande lydelse: 
65. beträffande särskilda stödåtgärder vid företag i sysselsättnings

svaga orter 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86: A240 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

55. Avveckling av rekryteringsstödet (mom. 67) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 64 som börjar med "Som 
framgår" och slutar med "'till känna" bort ha följande lydelse: 

Utskottet tillstyrker budgetpropositionens förslag att rekryteringsstödet 
skall avvecklas. Detta stöd är en direkt subvention till näringslivet samtidigt 
som dess betydelse för nyanställningar är begränsad. De studier som gjorts 
visar också att stödet varit mindre verksamt för att underlätta arbetsplace
ringar av långtidsarbetslösa. 
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Utskottet delar uppfattningen i propositionen att det finns anledning att i AV 1985/86:11 
större utsträckning än i dag utnyttja de sysselsättningsskapande åtgärderna 
för att skapa möjligheter för framför allt långtidsarbetslösa att få ett arbete. 
Man bör också på olika vägar utkräva ett större ansvar hos de enskilda 
arbetsgivarna, t. ex. olika former av anställningsgarantier. 

Utskottets ställningstagande till propositionens förslag i denna del innebär 
att i sammanhanget upptagna motioner bör avslås. 

dels att utskottets hemställan under 67 bort ha följande lydelse: 
67. beträffande avveckling a1· rekrytering.wödet 

att riksdagen med avslag på motionerna 1985/86:A218, 1985/86:A223, 

1985/86:A236, 1985/86:A238, 1985/86:A248 i motsvarande del, 1985/ 
86:A255 yrkande 6. 1985/86:A259 yrkande 8 och 1985/86:A266 
yrkande 13 bifaller vad som förordas i propositionen. 

56. Omfattningen av beredskapsarbetena m. m. (mom. 68) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 65 som börjar med "Utskottet 
tillstyrker" och slutar med "aktuell del" bort ha följande lydelse: 

När det gäller omfattningen av de sysselsättningsskapande åtgärderna 
under budgetåret 1986/87 ansluter sig utskottet till den bedömning av 
behovet av insatser som görs i den moderata motionen 1985/86:A266. Inom 
ramen för ett gemensamt anslag för syssclsättningsskapande åtgärder på 

2 057 milj. kr. bör sålunda AMS få i uppdrag att genomföra ett program som 

uppgår tili minst 5,5 miljoner sysselsättningsdagar. Utskottets ställningsta

gande innebär att regeringens bedömning i denna del inte vinner utskottets 

gehör. 

dels att utskottets hemställan under 68 bort ha följande lydelse: 

68. beträffande omfattningen på beredskapsarbetena m. m. 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 14 
motsvarande del avslår propositionen i motsvarande del. 

57. Ökade beredskapsmedel till natur- och kulturminnesvård 
(mom. 71) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 67 börjar med "Utskottet 

har" och på s. 68 slutar med "upptagna motioner" bort ha följande lydelse: 

Utskottet kan konstatera att beredskapsmedlen haft en stor betydelse för 

natur- och kulturminnesvården under många år. Genom dessa insatser har 

för hela samhället mycket angelägna projekt kunnat förverkligas. 
Samtidigt har dessa arbeten varit lämpliga som beredskapsarbeten. Inte 

minst socialmedicinskt handikappade arbetssökande har i dessa verksamhe

ter erhållit väl lämpade arbetsuppgifter. 
När arbetsmarknadsdepartementet drastiskt drar ned antalet beredskaps

arbeten får detta allvarliga konsekvenser både för natur- och kulturminnes- 149 



vården och för de arbetslösa. 
Utskottet kan inte acceptera en sådan politik. Regeringen måste se till 

samhällets samlade intressen. Regeringen bör sålunda tillse både att natur
och kulturminnesvården i hela samhällets intresse värnas och att de 
arbetslösa, främst arbetshandikappade och äldre, får möjlighet att även i 
fortsättningen bli engagerade i dessa verksamheter. 

Vad utskottet anfört i anslutning till i sammanhanget upptagna motioner 
bör regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 71 bort ha följande lydelse: 
71. beträffande ökade beredskaps medel till natur- och kulturminnes

vård 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A205, 1985/86:A210, 
1985/86:A215 och 1985/86:A272 som sin mening ger regeringen till 
känna vad utskottet anfört. 

58. En förlängning av tiden för starta-eget-bidraget (mom. 75) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 69 börjar med "Som 
framgår" och på s. 70 slutar med "anförda avslås" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motion A227 av Britta Bjelle m. fl. (fp) kan det vara både 
stimulerande och otryggt att starta ett eget företag. För många ungdomar är 
det emellertid ett steg ut ur arbetslöshet. Inte minst i Norrland och då särskilt 
i inlandskommunerna är ungdomsarbetslösheten mycket stor. Många av 
dessa ungdomar försöker sig därför på att starta egna företag. 

Emellertid är det mycket svårt att få ett nystartat företag att på sex 
månader bli så inarbetat att det ger inkomster som täcker både företagarens 
lön och övriga omkostnader i företaget. 

Utskottet delar mot den angivna bakgrunden uppfattningen att de som 
·startar nya företag borde kunna erhålla stöd under längre tid än sex månader. 
Som motionärerna föreslår bör stödet kunna beviljas under en tid av ett år. 

Vad utskottet med bifall till motion A227 anfört om en förlängning av tiden 
för starta-eget-bidraget bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 75 bort ha följande lydelse: 
75. beträffande en förlängning av tiden för starta-eget-bidraget 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A227 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

59. Medel till industribeställningar (mom. 76) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 70 som börjar med "Utskottet 
ansluter" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i den moderata motionen A266 att det i 
princip är fel att arbetsmarknadsverket skall betala för särskilda industrisub
ventioner. Systemet med industribeställningar bör därför omedelbart av-

AU 1985/86:11 
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vecklas. Utskottets ställningstagande inne här en besparing på 15 milj. kr. AU 1985/86: 11 
Detta bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 76 bort ha följande lydelse: 
76. beträffande medel till industribeställningar 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 14 i 
motsvarande del samt med avslag på propositionen i motsvarande del 
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

60. Medelsanvisning till anslaget Sysselsättningsskapande 
åtgärder (mom. 78) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 56 och 59 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 71 som börjar med "Utskottet 
har" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har tidigare i betänkandet ställt sig bakom den bedömning av 
omfattningen på insatserna som förs fram i den moderata motionen 
1985/86:A266. Vad utskottet anfört om rekryteringsstödets avveckling 
påverkar inte det totala medelsbehovet. Som en följd härav bör till anslaget 
Sysselsättningsskapande åtgärder anvisas 2 087 500 000 kr., i enlighet med 
moderata samlingspartiets förslag, dvs. 600 milj. kr. mindre än enligt 
regeringens förslag. 

dels att utskottets hemställan under 78 bort ha följande lydelse: 
78. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 15 i 

motsvarande del samt med avslag på propositionen till Sysselsättnings

skapande åtgärder för budgetåret 1986/87 anvisar ett reservations
anslag av 2 087 500 000 kr. 

61. Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten (mom. 81och82) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 74 börjar med "Utskottet 
kan" och på s. 75 slutar med ''aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet är medvetet om behovet av sysselsättningsskapande åtgärder i 
östra Norrbotten. De av regeringen föreslagna åtgärderna kan dock knap
past betraktas som offensiva. Som framhålls i den moderata motionen A266 
torde t. ex. en förlängning av beredskapsarbetena till 12 månader eller en 
utökning av tiden i ungdomslag inte ge någon förbättring av det verkliga 
arbetsmarknadsläget. 

Vad östra Norrbotten behöver är mera långsiktiga åtgärder. Dessa bör -
som moderata samlingspartiet anför - kunna inrymmas inom länsstyrelsens 
ansvar för regional utveckling. Finansiering av insatserna bör sålunda ske via 
anslaget till de s. k. samlade länsanslagen. Förslag om en utökning av dessa 
medel kommer utskottet att ta ställning till senare i vår. 

Utskottets ställningstagande innebär att riksdagen med bifall till den 151 



moderata motionen i aktuell del bör avslå regeringens förslag beträffande AU 1985/86: 11 
utvecklingsinsatser i östra Norrbotten. Vad utskottet anfört om användning-
en av beredskapsmcdlen bör regeringen underrättas om. Utskottets ställ-
ningstagande innebär att motion A460 avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 81 och 82 bort ha följande lydelse: 
81. beträffande användningen av medel för beredskapsarbeten i östra 

Norrbotten m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 19, med 
anledning av_ propositionen i motsvarande del, samt med avslag på 
motion 1985/86:A460 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till 
känna vad utskottet anfört, 

82. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkande 20 
avslår dels motion 1985/86: A460 yrkande 2, dels propositionens 
framställning om anslag till Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten. 

62. Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten (mom. 81och82) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 74 börjar med "Utskottet 
kan" och på s. 75 slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Avfolkningen av Norrbotten har åter blivit ett faktum. En allvarlig och 
negativ utveckling har inletts. En strid ström av flyttlass har lämnat länet. de 
senaste åren. Nettoutflyttningen under åren 1983, 1984 och 1985 uppgår till 
ca 4 200 personer. Det motsvarar nästan 30 personer per vecka. 

Särskilt härt drabbade är kommunerna i inlandet, malmfälten och östra 
Norrbotten. 

De senaste årens utveckling i Norrbotten har stora likheter med vad som 
hände under 1960-talet då länet också utsattes för en omfattandc avfolk

ningspolitik. Enligt utskottets mening är dock situationen för Norrbotten 
ännu allvarligare i dag än för 20 år sedan. Åldersstrukturen hos befolkningen 
i de värst drabbade kommunerna har kraftigt försämrats. Glesbygden blir allt 
glesare samtidigt som Luleå- Piteå- Boden-regionens ekonomiska styrka 
ökat. 

Utvecklingen i östra Norrbotten är särskilt oroväckande. Regeringen har 
därför i budgetpropositionen föreslagit en försöksverksamhet med friare 
användning av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Insatserna beräknas leda 

till en mer varaktig reducering av arbetslösheten i storleksordningen 300 
personer. Har ett positivt resultat uppnåtts efter ett år skall försöksverksam
heten fortsätta under ytterligare två år. Om däremot det uppsatta målet inte 

uppnås skall regeringen enligt propositionen kunna besluta att avbryta 
verksamheten. 

Denna uppläggning kan utskottet inte ställa sig bakom. Som framhålls i 
motion 1985/86:A460 av Per-Ola Eriksson (c) är det anmärkningsvärt att 
regeringen på detta sätt skall kunna avbryta verksamheten. Nedläggningen 
av skolor, affärer, industriföretag och jordbruk har varit omfattande. När nu 
regeringen förväntar sig att några tiotals miljoner kronor i beredskapsmedel 
skall ge omedelbar effekt visar detta hur litet man prioriterar regionalpoliti- 152 



ken. Det krävs i stället ordentliga satsningar som långsiktigt kan ge en positiv . AU 1985/86: 11 
utveckling i regionen, vilket inte torde vara möjligt med enbart en friare 
användning av beredskapsmedel. 

För att befolkningen i östra Norrbotten skall kunna känna tilltro till 
statsmakternas åtgärder och vilja att åstadkomma en positiv förändring är 
det nödvändigt att de åtgärder som vidtas garanteras under en betydligt 
längre tid än vad regeringen föreslår. Länsarbetsnämnden i Norrbotten har 
föreslagit en femårig försöksverksamhet, vilket regeringen uppenbarligen 
anser vara en för lång tid. 

Utskottet anser i likhet med motionären att man här bör göra en 
jämförelse med regeringens insatser för att trygga sysselsättningen i Udde
vallaregionen. I det fallet handlade det varken om försöksverksamhet eller 
beredskapsmedel utan om en långsiktig, näringspolitisk insats tillsammans 
med landets största industriföretag. Ändå är inte syssclsättningsproblemen i 
Uddevallaregioncn tillnärmelsevis lika allvarliga som i östra Norrbotten. 

Utskottet delar vidare motionärens uppfattning att regeringens förslag om 
ett arbetsmarknadspolitiskt försöksprogram under högst tre år och med 
några tiotals miljoner kronor i omfattning iir en alldeles för begränsad åtgärd 
i en av landets mest utsatta glesbygdsregioner. Därför bör åtgärdsprogram
met ges en betydligt offensivare omfattning och inriktning. Även om 
arbetsmarknadspolitiska insatser kortsiktigt kan ge ett visst resultat torde det 
vara mera angeläget att stärka de regional- och näringspolitiska insatserna. 
Därför bör en större del av medels tilldelningen överföras till Utvecklingsfon
den i Norrbottens län. Utvecklingsfonden torde äga säväl bättre kännedom 
som kompetens om vilka insatser som behöver vidtas för att utveckla 
näringslivet i östra Norrbotten på ett varaktigt sätt. 

Genom att tillföra länsstyrelsen i Norrbottens län utökat anslag för 
regionala utvecklingsinsatser, det s. k. länsanslaget, skulle för övrigt också 
länsorganens möjligheter att göra näringspolitiska insatser i det aktuella 
området väsentligt förstärkas. Till frågan om ytterligare medel till de s. k. 
länsanslagen återkommer utskottet senare i vår. 

Vad utskottet med bifall till motion I 985/86:A46U anfört om propositio
nens förslag beträffande de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör rege
ringen underrättas om. Utskottet godtar medelsanvisningen men hemställer 
att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till omfördelning av 
medlen i enlighet med intentionerna i motion A460. Utskottet avstyrker 
motion A266 i dessa delar. 

dels att utskottets hemställan under 81 och 82 bort ha följande lydelse: 

81. beträffande användningen av medel för beredskapsarbeten i östra 

Norrbotten m. m. 

att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A460 yrkande I, med 
anledning av propositionen i motsvarande del, samt med avslag på 
motion 1985/86:A266 yrkande 19 som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört, 
82. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A460 yrkande 2, 

med anledning av propositionen i motsvarande del, samt med avslag 

på motion 1985/86:A266 yrkande 20 153 



dels till Uil'ecklingsinsi//ser i ös1ra Norrbo11e11 för budgetåret 1986/87 AU 1985/86:11 
anvisar ett reservationsanslag av 22 500 000 kr., 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
omfördelning av medlen. 

63. Riktlinjer för sysselsättningsåtgärder för arbetshandi
kappade (mom. 86) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 80 börjar med "När det" och 
på s. 81 slutar med "riksdagens åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Utskottet kan i likhet med den moderata partimotionen 1985/86:A225 
konstatera att trots de stora belopp som satsas på detta område står i dag 

många människor med handikapp utanför arbetsmarknaden. 
Som framhålls av motionärerna bör det emellertid vara möjligt att 

åstadkomma ett ökat utrymme för arbetsplacering av arbetshandikappade 
genom en annan och mer rättvis fördelning av resurserna. Insatserna måste 

då differentieras med hänsyn till arten och svårighetsgraden av olika 

handikapp. 
Regeringen bör ta initiativ till sådana förändringar av medelsanvändning

en som utskottet förordat i anslutning till den moderata partimotionen A225. 

En möjlighet som bör prövas är att ge EFA i uppdrag att med förtur gripa sig 

an dessa frågeställningar. 

Utskottet vill - - - ( = utskottet) - - - för invandrare. 

Utskottet har tidigare i detta avsnitt tillstyrkt vad som anförs i den 

moderata motionen om en fördelning av medlen till arbetshandikappade. I 
övriga delar bör de i sammanhanget behandlade motionerna inte föranleda 

någon riksdagens åtgärd. 

dels att utskottets hemställan under 86 bort ha följande lydelse: 
86. beträffande riktlinjer för sysselsä1tningsåtgärder för arbe1shandi

kappade 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A225 yrkande 13 i 
motsvarande del samt med avslag på motionerna l 985/86:A253 

yrkande 10 och 1985/86:A259 yrkande )0 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört om fördelningen av medlen 

till arbetshandikappade. 

64. Riktlinjer för syssclsättningsåtgärder för arbetshandi
kappade (mom. 86) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 79 börjar med "Enligt 

utskottets'' och på s. 81 slutar med "riksdagens åtgärd" bort ha följande 
lydelse: 

De funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden har varit föremål för 

upprepade utredningar och beslut på olika nivåer i samhället under hela 154 



efterkrigstiden. Det genombrott för denna grupps rätt till arbete som AU 1985/86:11 
handikapporganisationerna har kämpat för har emellertid hittills uteblivit. 
De senare årens allt kärvare arbetsmarknad har inte förbättrat situationen. 
Det ständigt växande antalet förtidspensionerade vittnar om de funktions-
hindrades ökade svårigheter på arbetsmarknaden, inte bara genom att 
"traditionella" grupper utestängs utan också genom att nya grupper tillkom-
mer som tidigare kunnat få jobb. 

Utskottet vill i likhet med vpk peka på de stigande lönsamhctskraven på de 
anställda. Fördomarna som ligger till grund för diskrimineringen av funk
tionshindrade har också betydelse i sammanhanget. Framför allt har 
emellertid det förhållandet att det finns för få arbetstillfällen varit avgörande 
för de funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden. 

I årets budgetproposition har regeringen -som vpk framhåller- anslutit sig 
till de borgerligas uppfattning och föreslagit en politik i enlighet därmed. 
Denna politik kommer att leda till ytterligare arbetslöshet. Industrin har 
sedan en lång följd av år haft ett minskande antal anställda. Det senaste året 
har den trenden visserligen brutits, men detta förhållande är bara tillfälligt. 
När tillväxten i ekonomin kommer att minska, vilket i sin tur kommer att 
innebära att arbetslösheten återigen ökar, kommer funktionshindrade att 
drabbas hårt av detta. När arbetslösheten stiger är det de som drabbas 
hårdast och när sysselsättningen ökar är det den gruppen som sist erbjuds ett 
arbete. 

Utskottet anser i likhet med vpk att skall man råda bot på arbetslösheten i 
allmänhet och arbetslösheten bland funktionshindrade i synnerhet, behövs 
det fler jobb, och de skapas genom en expansiv ekonomisk politik. Det är 
samhället- genom staten, kommunerna eller genom kooperativ - som måste 
sörja för att de nya jobben kommer till. Det privata kapitalet har varken 
intresse eller förmåga att organisera industriell och annan verksamhet så att 
rimliga krav på hushållning, gemensamma behov och vars och ens rätt till 
arbete kan tillgodoses. 

I propositionen redovisas allmänna deklarationer om att rätten till arbete 
också måste gälla för funktionshindrade. Detta är självfallet vällovligt, men 
när aldrig så positiva deklarationer inte motsvaras av konkreta förslag 
framstår de inte som trovärdiga. 

Utskottet kommer senare i betänkandet att presentera förslag från 
regeringen när det gäller lönebidragen och Samhällsföretag som hämmar en 
nödvändig expansion. Förslaget att lägga ned AMS egenregiverksamhet får 
direkt negativa konsekvenser för de arbetshandikappade. 

Slutligen vill utskottet - i likhet med vpk - peka på att en rad konkreta 
förslag från handikappkommitten inte följts upp av regeringen. Regeringen 
bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag med anledning av 

kommittens betänkande. 
Vad utskottet med bifall till vpk-motionen A253 i aktuell del anfört om 

riktlinjer för sysselsättningsåtgärder för arbetshandikappade bör regeringen 
underrättas om. Övriga motioner i detta sammanhang har en inriktning som 
inte kan innebära en förbättring av möjligheterna för de arbetshandikappade 
att få ett arbete. De motionerna bör följaktligen avvisas. 
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dels att utskottets hemställan under 86 bort ha följande 'lydelse: AU 1985/86: 11 
86. beträffande riktlinjer för sysselsättningsåtgärder för arbetshandi

kappade 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 10 samt med 
avslag på mo'tionerna l985/86:A225 yrkande 13 i motsvarande del och 
l 985/86:A259 yrkande 10 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört. 

65. Insatser för svårplacerade i Stockholms län (mom. 88) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 82 börjar med ''Utskottet är" 
och slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motionerna finns omfattande problem på arbetsmarkna
den också i Stockholms län. Ett stort antal personer är arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Andelen arbetslösa med socialmedicin
ska handikapp av de arbetssökande är större än i andra län. Samma 
förhållande gäller för de arbetssökande invandrarna. 

Utskottet delar uppfattningen att det krävs arbetsmarknadspolitiska 
insatser på bred front som riktar sig mot de svårplacerade i länet. De olika 
åtgärder som prövats måste utvärderas. Därefter får man ta ställning till vilka 
insatser som skall prioriteras. 

Slutligen vill utskottet stryka under vad som anförs i vpk-motionen A455 
beträffande den nya serviceinriktningen inom arbetsmarknadsverket. De 
resurser som sätts in för servicen till företag och ombytessökande får inte gå 
ut över verksamheten för de arbetssökande som har socialmedicinska 
handikapp. Alternativet för denna grupp är i allmänhet utslagning och 
därmed ökade kostnader för kommunernas socialtjänst och sjukvården. 

Vad utskottet anfört om åtgärder för svårplacerade i Stockholms län i 
anslutning till motionerna A256 och A455 bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 88 bort ha följande lydelse: 
88. beträffande insatser för s1•årplacerade i Stockholms län 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A256 och 1985/ 

86:A455 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört. 

66. Bidrag till arbetsbiträde (mom. 91) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 86 som börjar med "Utskottet 
har" och slutar med ''denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i vpk-motionen A253 att bidrag till arbets
biträde också bör kunna utgå för den som är anställd med lönebidrag. 
Därmed skulle arbetsmarknaden vidgas betydligt för lönebidragsanställning
ar. Utskottet ställningstagande- som innebär att vpk-motionen A253 i denna 
del tillstyrks - bör ges regeringen till känna. 156 



dels att utskottets hemställan under 91 bort ha följande lydelse: AU 1985/86: 11 
91. beträffande bidrag till arbetsbiträde 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 5 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

67. Arbetshjälpmedel åt arbetshandikappade egna företagare 
(mom. 93) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 87 som börjar med "Utskottet är" 
och slutar med "anfört avslås" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i motionerna att de belopp som beräknas för 
arbetshjälpmedel åt arbetshandikappade egenföretagare måste öka väsent
ligt. Den restriktiva hållning arbetsmarknadsverket i dag har till de egna 
företagarnas behov av arbetshjälpmedel leder till att ett stort antal egenföre
tagare får avslag på sina ofta angelägna ansökningar. Därmed riskerar man i 
vissa fall att verksamheten måste läggas ned och att hälsotillståndet 
ytterligare förvärras med förtidspensionering som f\'iljd. 

Enligt utskottets uppfattning måste behovet av arbetshjälpmedel vara 
avgörande, detta oavsett om man är anställd eller är egen företagare. En mer 
generös inställning från verkets sida kan också öka möjligheterna för 
lantbrukare med t. ex. allergiska problem att kunna införskaffa erforderliga 
hjälpmedel. 

Vad utskottet anfört i anslutning till motionerna A202 och A243 bör 
regeringen underrättas om. 

dels att utskottets hemställan under 93 bort ha följande lydelse: . 
93. beträffande arbetshjälpmedel åt arbetshandikappade egnaföreta

gare 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86:A202 yrkande 2 och 
1985/86:A243 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 
anfört. 

68. Den allmänna utformningen av lönebidraget (mom. 95) 

Elver Jonsson (fp), Alf Wennerfors (m), Börje Hörnlund (c), Bengt 
Wittbom (m), Charlotte Branting (fp), Sonja Rembo (m) och Ingvar 
Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 90 börjar med "Enligt 
utskottets" och på s. 91 slutar med ''riksdagens åtgärd" bort ha följande 

lydelse: 
Utskottet delar uppfattningen som förs fram i motionerna att lönebidragen 

måste göras flexibla i mycket högre grad än vad som är fallet i dag. Bidraget 
måste, oberoende av vem som är arbetsgivare, kunna anp_assas till individen 
och varieras efter hand som arbetsförmågan utvecklas. Det kan innebära att 
lönebidraget i vissa fall t. o. m. skall kunna utgå på en högre nivå än vad som i 
?ag är möjligt. Det bör vidare finnas en målmedveten strävan att få en större 
andel lönebidragsanställda på reguljära arbetsmarknaden än i dag. 
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Utskottet anser mot den angivna bakgrunden att regeringen bör ta initiativ AU 1985/86: 11 
till en genomgripande förändring av lönebidragssystemet enligt de riktlinjer 
som förs fram i motionerna. Detta kan förslagsvis ske inom ramen för den 
översyn av lönebidraget som aviseras i propositionen. Vad utskottet anfört i 
anslutning till motionerna bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 95 bort ha följande lydelse: 
95. beträffande den allmänna utformningen av lönebidraget 

att riksdagen med anledning av motionerna I 985/~6:A202 yrkande 1. 
1985/86:A217, 1985/86:A224 yrkande 1, 1985/86:A225 yrkande 13 i 
motsvarande del. 1985/86:A245 yrkande 6, 1985/86:A255 yrkande 9, 
1985/86:A265 yrkande 2 samt 1985/86:A266 yrkande 18 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

69. Introduktionsbidraget (mom. 96) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 91 som börjar med '"Utskottet 
tillstyrker" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Som vpk framhåller i partimotion A253 bör introduktionsbidraget 'kunna 
användas i den utsträckning det behövs. Utskottet anser sålunda att det skall 
finnas möjligheter att överskrida det högsta antal bidrag som anges i 
propositionen. Regeringen bör underrättas härom. 

dels att utskottets hemställan under 96 bort ha följande lydelse: 
96. beträffande introduktionsbidraget 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 3 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

70. Det särskilda lönebidraget (mom. 97) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 92 som börjar med "Utskottet 
noterar'" och slutar med "aktuella delar'' bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i folkpartiets partimotion A245 att det är 
angeläget att man ger de svårt handikappade förbättrade möjligheter till en 
arbetsplacering. Alternativet för många av dem som i dag står utanför 
möjligheten till särskilt lönebidrag är en förtidspensionering. En sådan 
lösning är både negativ för den enskilda och för samhällsekonomin. 

Antalet platser bör mot denna bakgrund i enlighet med folkpartiets förslag 
öka med 2 700, dvs. med 1 500 fler än enligt propositionens förslag. 
Kostnaden härför bör täckas genom en omfördelning från socialförsäkrings
systemet. Det bör ankomma på regeringen att föreslå hur en sådan 
finansieringsmodell skall genomföras. 

Vad utskottet anfört i anslutning till folkpartiets partimotion A245 om en 
ytterligare ökning av antalet platser med särskilt lönebidrag och om 
finansieringen härför bör ges regeringen till känna. Utskottets ställningsta
gande tillgodoser till viss del förslaget i vpk-motionen A253 om en 
obegränsad utökning av platsantalet. 
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dels att utskottets hemställan under 97 bort ha följande lydelse: AU 1985/86: 11 
97. beträffande det särskilda lönebidraget 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A245 yrkande 5 samt med 
anledning av motion 1985/86:A253 yrkande 4 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

71. Det särskilda lönebidraget ( mom. 97) 

i.,ars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 92 som börjar med "Utskottet 
noterar" och slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

De särskilda lönebidragen har en stor betydelse för de svårt handikappa
des möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. En restriktiv inställning 
från statsmakternas sida när det gäller detta stöd kan få som konsekvens att 
den handikappade måste välja en förtidspensionering. En sådan utväg är 
oftast negativ både för den enskilde och för samhällsekonomin. AMS har för 
övrigt föreslagit att särskilt lönebidrag skall kunna beviljas utan begränsning
ar för personer som övergår från Samhällsföretag till den öppna arbetsmark
naden. 

Utskottet ansluter sig till vpk:s förslag. vilket innebär att antalet platser 
med särskilt lönebidrag skall bestämmas av behovet. inte av snäva ekonomis
ka skäl. Detta bör ges regeringen till känna. Med utskottets ställningstagande 
tillgodoses önskemålet i motion A245 om en utökning av antalet bidrag. 

dels att utskottets hemställan under 97 bort ha följande lydelse: 
97. beträffande det särskilda lönebidraget 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 4 samt med 
anledning av motion 1985/86:A245 yrkande 5 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

72. Lönebidrag till allmännyttiga organisationer m. m. 
(mom. 98) 

Elver Jonsson (fp). Charlotte Branting (fp) och Lars-Ove !lagberg (vpk) 
anser 
dels att den del av utskottets yttrande som pils. 92 börjar med "Utskottet är"' 

• och på s. 93 slutar med ''aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Sysselsättningsläget för arbetshandikappade är oberoende av konjunktur
läget svårartat. Det är därför angeläget att alla vägar prövas att bereda dem 
sysselsättning. Våren 1984 (AU 1983/84: 19) beslutade riksdagen därför att 
slopa det tak för tillväxten av antalet anställda med löm·bidrag hos 

allmännyttiga organisationer som regeringen hade föreslagit. Utskottet 
påpekade därvid att den statsfinansiella vinsten av ett sådant tak var 
begränsat. Regeringen återkommer nu ånyo med förslag om ett tak för 
ökningen av sådana lönebidragsanställningar med 500 under nästa budgetår. 
Skälen härför är lika litet nu som tidigare övertygande. Det kan erinras om 
att under budgetåret 1984/85 ökade antalet bidragsplatscr av n~imnt slag med· 
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900. Regeringens förslag bör i denna del avsläs av riksdagen. Det anförda AU 1985/86: 11 
innebär att utskottet tillstyrker berörda delar av motionerna A245 (fp) och 

A253 (vpk). 

dels att utskottets hemställan under 98 bort ha följande lydelse: 
98. beträffande lönebidrag till allmännyttiga organisationer m. m. 

att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86: A245 yrkandena 3 och 

4 och 1985/86:A253 yrkande 2 samt med avslag på propositionen i 
motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

73. Medelsanvisning till anslaget Särskilda åtgärder för 
arbetsanpassning och sysselsättning (mom. 100) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 69, 71 och 72 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 93 börjar med "'Avslutnings
vis tar" och slutar med "följaktligen avslås" bort ha följande lydelse: 

I det föregående har utskottet tillstyrkt motionsyrkandcn som innebär att 
regeringens förslag till begränsningar av ökningen av lönebidragsanställning

ar och introduktionsbidrag avslås. Det finns vare sig statsfinansiclla eller 
andra skäl att bromsa ansträngningarna att i ökad grad bereda de handikap

pade sysselsättningsmöjligheter. Vpk:s förslag medför att medclsbehovet 
ökar. Utskottet tillstyrker därför förslaget i motion A253 att 50 milj. kr. 

utöver regeringens förslag anvisas till anslaget Särskilda åtgärder för 

arbetsanpassning och sysselsättning. Detta betyder att anslaget under nästa 
budgetår kommer att uppgå till 3 214 milj. kr. 

dels att utskottets hemställan under 100 bort ha följande lydelse: 
100. att riksdagen med bifall till motion l 985/86:A253 yrkande 6 

samt med anledning av propositionen i motsvarande del till Särskilda 
åtgärder för arbetsanpasrning och sysselsättning för budgetåret 1986/87 
anvisar ett förslagsanslag av 3 214 994 000 kr. 

74. Utslussning av anställda från Samhällsföretagsgruppcn 
(mom.101) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 95 börjar med "När det'' och 

slutar med "berörda delar" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motion A225 (m) är en anställning inom Samhällsföretags

gruppen den dyraste formen av handikappsysselsättning. Den måste därför 
förbehållas dem som på grund av svåra handikapp har stort behov av de 

särskilda resurser som Samhällsföretag har. Det finns en risk att Samhällsfö
retags dubbla målsättning - att ge arbete åt arbetshandikappade och 

samtidigt agera företagsekonomiskt - leder till att Samhällsföretag vid sin 
rekrytering inte prioriterar gravt handikappade i den utsträckning som vore 

önskvärt. 
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För att understödja en utslussning från Samhällsföretag till den öppna AU 1985/86:11 
arbetsmarknaden eller till lönebidragsplatser bör anställningen vid Samhälls-

företag bli föremål för regelbunden prövning. En intern undersökning inom 
företagsgruppen visar att en betydande del av de anstiillda skulle föredra ett 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ett speciellt problem vid utsluss-
ningen är dock att det nuvarande riksavtakt för löner inte tar hänsyn till den 
lönespännvidd som finns på den öppna marknaden mellan olika geografiska 
områden. Detta leder till att en del yrkeskategorier på vissa orter kan vara 

bättre betalda på Samhällsföretag än på andra företag. Detta försvårar 

utslussningen till den öppna arbetsmarknaden. Avtalet bör därför revideras. 
Genom en ökad genomströmning kan fler gravt handikappade beredas plats 

inom Samhällsföretag. 
Samtidigt som ansträngningar görs för att slussa ut fler från Samhällsföre

tag bör den centrala administrationen kunna minska. För den kvarvarande 
verksamheten vid Samhällsföretagsgruppen är det väsentligt att man prövar 
nya driftformer för verkstäderna, t. ex. ett ökat antal inbyggda verkstäder, 

dvs. verkstäder som tillhör Samhiillsföretag men som är lokaliserade hos ett 

vanligt företag. Detta förbiittrar de handikappades kontakter med vanliga 

arbetsplatser. 
Utskottet tillstyrker motion A225 i denna del. Motion A255 är därmed 

också tillgodosedd. Det anförda bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 101 bort ha följande lydelse: 
101. beträffande utslussning av anstiillda från Samhällsföretags

gruppen 
att riksdagen med bifall till motion 1985/86:An5 yrkande 13 i 

motsvarande del samt med anledning av motion l 985/86:A255 yrkan
de 8 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

75. Inbyggda verkstäder (mom. 102) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 96 börjar med "Samhällsföre
tags praxis" och slutar med "av utskottet" bort ha följande lydelse: 

Utskottets positiva inställning till de inbyggda verkstäderna leder naturli
gen till den slutsats som dras i motion A201 (fp) om att sådana verkstäder bör 
kunna etableras även om de omfattar färre än fem personer. Det borde 
nämligen vara möjligt för Samhällsföretagsgruppen att komplettera den 

arbetsledning som i så fall måste köpas av värdföretaget med särskilda 

kurativa insatser så att de sociala m<llen för det skyddade arbetet kan 

fullföljas. Regeringen bör mot denna bakgrund uppdra åt Stiftelsen Sam

hällsföretag att bedriva försöksverksamhet med inbyggda verkstäder som är 

mindre än dem som drivs för närvarande. Motion A20! tillstyrks av 

utskottet. Det anförda bör L)ringas till regeringens kännedom. 

dels att utskottets hemställan under 102 bort ha följande lydelse: 

102. beträffande inbyggda verkstäder 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A201 samt med avslag på 
motionerna 1985/86:A224 yrkande 2 och 1985/86:A225 yrkande 13 i 

11 Riksdagen 1985/Bfi. lfl sam/. Nr Il 
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motsvarande del som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 

76. Prioritering av vissa handikappgruppcr ( mom. 103) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Rranting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p[1 s. 97 börjar med "Krav om" och 

sl11tar med "och A265" bort ha följande lydelse: 

I motion 198:'i/86:A245 pekas pi1 ek mycket stora svärigheter som miiter 

när det gäller att bereda psykiskt utvecklingsstörda miinniskor arbete. 

Förmodligen är denna grupp den som är allra hårdast drabbad av utestäng

ning från arbetsmarknaden. Det finns därför anledning att se över möjlighe

terna för psykiskt utvecklingsstörda att fä arbete inom Samhällsföretagsgrup

pen. Detta är för närvarande mycket svårt. Det förekommer t. o. m. att 

landsting köper platser för psykiskt utvecklingsstörda av Samhällsföretag. 

Folkpartiet föreslår en överföring av resurser från socialförsäkringssek

torn till arbetsmarknadsse ktorn. Utskottet återkommer till detförslaget i det 

följande, men med den finansiering som föresläs skapas förutsättningar att 

inrätta 500 nya platser inom Samhällsfön:tag. särskilt för personer som är 

psykiskt utvecklingsstörda. Detta kräver också att de utvecklingsstörda ges 

extra stöd och handledning. Utskottet biträder motion A245 i denna del. 
Övriga i sammanhanget upptagna motioner avstyrks. Regeringen bör 

underrättas om det anförda. 

dels att utskottets hemställan under 103 bort ha följande lydelse: 

IU3.· beträffande prioritering av vissa handikappgrupper 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A245 yrkande 2 i 

motsvarande del samt med avslag pä motionerna 1985/86:A253 

yrkande 9 och 1985/86: A265 yrkande 4 som sin mening ger regeringen 

till känna vad utskottet anfört. 

77. Prioritering av vissa handikappgrupper ( mom. 103) 

Lars-Ove I lagberg (\'j)k) ansn 

dels att den del av utskottets yttrande som p{t s. 97 börjar med "Krav om" och 

slutar med "och A265" hort ha följande lydelse: 

Som framh{tlls i motion A253 (vpk) iir det stora skillnader mellan olika 

delar av landet när det gäller att bereda syssels~ittning ät personer med s\'iira 

funkti1mshinder. Utskottet delar motionens uppfattning att för denna grupp 

hör vaksamhet erbjudas inom Samh:illsförctagsgruppen. Det far som siigs i 

motionen konsekvenser för ersättningsnidn. hl. a. i fraga om bidrag till 

investeringar. Utskottet <lterkommer till dessa frfigor i det följande. Det 

anförda innehiir att utskottet tillstyrker motion A253 och avstyrker motio

nerna A245 och A265 i motsvarande delar. 

dels att utskottets hemstiillan under I 03 bort ha följande lydelse: 

103. betrMfamk prioritering m· l'is.rn handikappgrupper 

att riksdagL'n med bifall till motion 1985/X6: A253 yrkande 9 samt med 

AU 1985/86:11 
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avslag på motionerna 1985/86:A245 yrkande 2 i mots\'arande del och AU 1985/86: 11 
l 985/86:A265 yrkande 4 som sin mening ger regeringen till k:inna vad 

utskottet anfört. 

78. Syssclsättningsvolymen inom Samhällsförctagsgruppcn 
(mom. 105) 

Elver Jonsson (fp), Börje Hörnluncl (c), Charlotte Branting (fp} och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att elen del av utskottets yttrande p11 s. 97 som börjar med '"Ski1let till'" 

och på s. 98 slutar med '"dessa delar"' bort ha följande lydelse: 

Behovet av ytterligare syssels.ättnings~1tgärcler för handikappade kvarstår. 

Som framgått av elen tidigare redovisningen är stiincligt ca 30 000 handikap

pade anmälda som arbetssökande. Det finns alltså ett ytterligare behov av 

skyddat arbete. Vissa grupper somt. ex. psykiskt utvecklingsstörda iir som 

påpekas i motion A245 (fp) särskilt eftersatta. Utskottet tillstyrker därför 

förslaget i motion A244 (c) att riksdagen skall anta Samhällsföretags 

erbjudande att utöka antalet anstiillcla med 800 personer till en hiclragskost

nacl av 60 000 kr. per arbetstillfälle. Som anförs i motion A245 ( fp) blir dessa 

ökade kostnader av ungefär samma storleksordning som de minskade 

utgifterna för socialförsäkringssystemet. Regeringen hör återkomma i kom

pletteringspropositionen med förslag till finansiering av denna utbyggnad. 

Utskottet tillstyrker alltså motionerna A244 och A245 och avstyrker 

motsvarande del av propositionen. Motion A253 blir i huvudsak tillgocloseclcl 

med det anförda. 

dels att utskottets hemställan under 105 bort ha följande lydelse: 

105. beträffande syssclsiitr11i11gsvolyme11 inom Samhiillsf örcwgs
gruppcn 
att riksdagen med bifall till motionerna 1985/86: A244 och I 985/ 

86:A245 yrkande 2 i motsvarande del samt med avslag på propositio

nen i motsvarande del och motion 1985/86: A253 yrkande 7 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

79. Sysselsättningsvolymen inom Samhällsföretagsgruppen 
(mom. 105) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att elen del av utskottets yttrande på s. 97 som börjar med "Skälet till" 

och på s. 98 slutar med "dessa delar" bort ha följande lydelse: 

Behovet av skyddat arbete är betydande. Under lång tid har antalet 

handikappade som anmäler sig som arbetssökande varje månad överstigit 

31 000. Vissa grupper av handikappade, t. ex. de som har svåra funktionshin

der, är för närvarande praktiskt taget helt utestängda från arbetsmarknaden. 

Det finns därför anledning att följa förslaget i motion 1985/86:A253 (vpk) om 

att Samhällsföretagsgruppen får öka sin verksamhet under nästa budgetår 

såsom den föreslagit, dvs. med 900 anställda. Härigenom tillgodoses också 

motionerna A244 och A245. Regeringen bör underrättas om det anförda. 
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dels att utskottets hcmstiillan under 1115 bort ha följande lydelse: 

105. beträffande sysselsiittnings1·olymen inom Samhiill.1företags

gruppen 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 7 samt med 

avslag på propositionen i motsvarande del och motionerna 1985/ 

86:A244 och 1985/86:A245 yrkande 2 i motsvarande del som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

80. Långsiktig plan för Samhällsförctagsgruppen (mom. 107) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p;I s. 98 börjar med "En 

rnngsiktig" och slutar med "'det anförda" bort ha följande lydelse: 

Samhiillsföretagsgruppen har svåra uppgifter att lösa. Å ena sidan {tliiggcr 

regeringen gruppen l{rngtgåcnde krav på rationaliseringar som hotar de 

sociala målen för verksamheten. För varje år har driftbidraget reducerats 

med 2 å 3 ((. Å andra sidan finns ett stort tryck frän alla de handikappade 

som står utan arbt:tc att fä syssclsiittning. 

En grundlL1ggande brist i statsmakternas hantering av Samhällsförctags

gruppen är bristen på långsiktighet. Bäclc syssclsättningsvolym och driftbi

drag bestäms för ett år i taget och bestäms dessutom som det synes oberoende 

av varandra. Detta är den enda rimliga förklaringen till att företagsgruppen 

nu har administrativa resurser och lokaler för att syssclsiitta fler handikappa

de än som är anställda. Med ett längsiktigarc perspektiv på verksamheten 

borde en ·sådan situation inte ha uppstått. Det Lir ett minimikrav att 

statsmakterna anger bäde driftbidraget och sysselsLittningsutvecklingen_ för 

den närmaste treärsperioden. Det anförda innebLir att utskottet tillstyrker 

motion A269. 

dels att utskottets hemställan under 107 bort ha följande lydelse: 

107. beträffande långsiktig plan för Samhäll.1företagsgruppen 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A269 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

81. Driftbidraget till Samhällsföretagsgruppen (mom. 108-
motiveringen) 

AlfWennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rem bo (alla m) anser att den del 

av utskottets yttrande som pä s. 98 börjar med "I det" och slutar med "i 

propositionen" bort ha följande lydelse: 

Kravet på ökad rationalitet i Samhällsföretagsgruppens verksamhet bör 

komma till uttryck i bl. a. en fortlöpande minskning av driftbidraget beräknat 

i procent av lönesumman för anställda med arb_ctshandikapp. Utskottet 

tillstyrker regeringens förslag att driftbidraget under 1986/87 skall uppgå till 

116,7 % av lönesumman. Utskottet vill här erinra om att elen av regeringen 

tillsatta arbetsgrupp som för ett par år sedan arbetade med en översyn av 

företagsgruppens organisation räknade med att driftbidraget skulle uppgå till 

101 % av nämnda kostnader under budgetåret 1988/89. Förslaget i motion 
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A264 att driftbidraget under en fcm{1rsperiod, bör trappas ned till 100 lJ'c, är AU 1985/86: 11 
därför inte orimligt. Utskottet saknar emellertid underlag för att nu kunna ta 
mer konkret ställning. Motionen bör mot denna bakgrund inte föranleda 
någon åtgärd. 

82. Medelsanvisning till anslaget Bidrag till Stiftelsen 
Samhällsföretag (mom. 109) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 99 börjar med "Utskottet 
har" och slutar med ""till medelsanvisning" bort ha följande lydelse: 

Tidigare i betänkandet har utskottet med anledning av förslag från vpk 
tillstyrkt att förutsättningar skall skapas för anställning inom Samhällsföretag 
av personer med svåra funktionshinder. Utskottet har också tillstyrkt att 
platsantalet inom företagsgruppen ökas med 900. Härutöver bör stiftelsen 
tillföras ägartillskott som täcker dess behov av investeringar. Sammantaget 
betyder detta som framgår närmare av motion A253 (vpk) att till anslaget 
Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag bör anvisas 168 milj. kr. mer än 
regeringen föreslår eller totalt 3 220 milj. kr. 

dels att utskottets hemställan under 109 bort ha följande lydelse: 
109. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A253 yrkande 8 

samt med anledning av propositionen i motsvarande del till Bidrag till 

Stiftelsen Samhäföföretag för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslags
anslag av 3 220 000 000 kr. 

83. Medclsanvisning till anslaget Statsbidrag till skyddat 
arbete hos offentliga arbetsgivare (mom. 110) 

Alf Wennerfors. Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 100 börjar med "Utskottet 
vill" och slutar med "aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Som framhålls i motion A266 (m) bör omhändertagande och rehabilitering 
av missbrukare primärt vara en kommunal uppgift. Kommunerna bör med 
hänsyn därtill som sägs i motionen ta en större del av ansvaret och 
kostnaderna för detta skyddade arbete. Statsbidraget bör därför sänkas till 
50 % av lönekostnaderna för dem som anvisats sådant arbete. Utskottet 
tillstyrker förslaget i motion A266 att den av regeringen föreslagna medelsan
visningen för budgetåret 1986/87 minskas med 115 milj. kr. Riksdagen bör 
således anslå 231 milj. kr. för ändamålet. 

dels att utskottets hemställan under 110 bort ha följande lydelse: 
110. att riksdagen med bifall till motion 1985/86:A266 yrkandena 21 

och 22 samt med anledning av propositionen i motsvarande del till 

Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare för budgetåret 
1986/87 anvisar ett reservationsanslag av 231 000 000 kr. 
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Särskilda yttranden 

1. Avskaffande av ungdomslagen (mom. 8) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anför: 

Även vpk anser att ungdomslagen bör avskaffas. men vi har förutsatt att det 
skall ske i takt med att ungdomarna kan erbjudas fasta jobb med lön som de 
kan leva på. Detta har utvecklats i var motion l 985/86:A246 och den därtill 
anslutande reservationen 17 till detta betänkande. 

Moderater och centerpartister föreslår i reservation 13 att ungdomslagen 
skall avskaffas. Det sker emellertid under förutsättningar som är helt 
oacceptabla. Arbetet i ungdomslag skall ersättas med en tidsbegränsad 
arbetspraktik som förläggs framför allt till det enskilda näringslivet. Detta 
leder till att många ungdomar kommer att växla perioder av illa betalt 
praktikarbete med perioder av arbetslöshet. och under arbetslösheten är 
socialbidrag det ekonomiska stöd de kan få från det allmllnna eftersom de 
inte längre har rätt till kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) på grund av den 
nya åldersgränsen 20 år. De som kan tänkas få glädje av det föreslagna 
systemet är företagen som genom det allmännas försorg gratis skulle få 

disponera ung, gymnasieutbildad arbetskraft. Vad detta får för konsekven
ser för de arbetstillfällen som trots allt finns på den öppna arbetsmarknaden 
för tonåringar förefaller reservanterna inte ha ägnat någon eftertanke. 

2. Åtgärder för ungdomar i åldern 20-24 år (mom. 9) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anför: 

I motion l 985/86:A257 (s) görs markeringar av de problem på arbetsmarkna
den som ungdomsgruppen 20-24 år ställs inför. Mycket av vad som där sägs 
kan vara värt att instämma i. När det kommer till det konkreta åtgärdsförsla
get i motionen - att försök enligt den s. k. Örebromodellen bör prövas även i 

andra utsatta regioner - bör dock framhållas att även den modelien har 
nackdelar. Liksom andra ungdomsåtgärder leder Örebromodellen inte över 
till fasta anställningar. Detta kan i varje fall inte på något sätt garanteras. 
Utbildningsdelen i modellen ger inte heller poäng eller meriter vid sökande 
av högre utbildning, och även om ersättningen blir betydligt bättre än i 
ungdomslag är den fortfarande mycket låg. Även de äldre ungdomar det nu 
är fråga om är sålunda bättre betjänta av den åtgärdsinriktning som 
förespråkas av vpk och som syftar till att fasta jobb skapas åt ungdomarna. 

3. Översyn av det arbetsmarknadspolitiska systemet för 
ungdomar(mom. 10) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

När det gäller det samordningsbehov som efterlyses i motion l 985/86:A259 
(fp) beträffande åtgärderna för skilda ungdomsgrupper hänvisar vi till våra 
reservationer. Problemet med skilda åtgärder för 16-17-åringarna (ung
domsplatser) och för 18-19-åringarna (ungdom slag) löses genom vårt 
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förslag om ett sammanhållet uppföljningsansvar för dessa ungdomsgrupper AU 1985/86: 11 
enligt reservation 13. I reservation 14 om en parlamentarisk utredning om 
åtgärder för ungdomar i åldern 20-24 år har vi förutsatt att åtgärderna 
utformas s!1, att dessa ungdomar får liknande förutsättningar till utbildning 
och yrkespraktik som underlättar tillträdet till arbetsmarknaden. 

4. Lärlingsutbildning i hantverksyrken ( mom. 14) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anför: 

Vi anser att lärlingsutbildningen är ett betydelsefullt instrument för att 
motverka ungdomsarbetslöshet. Få eller ens någon av gymnasiets yrkesinrik

tade linjer leder så framgångsrikt över till fasta anställningar som Hirlingsut
bildningen. Det är därför beklagligt att denna form av utbildning behandlas 

så negativt av regeringen. När det gäller folkpartiets förslag till främjande av 
lärlingsutbildningen hänvisas till motionerna l 985/86:A259 och 1985/ 
86: Ub213 samt pågående behandling i utbildningsutskottct av folkpartiets 

motionsförslag i dessa utbildningsfrägor. 

5. Genomförandet av den nya AMU-organisationen 
(mom. 44) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anför: 

Jag vill påpeka att vpk motsatte sig det beslut som riksdagen tog hösten 1984 

att kommersialisera AMU. Vpk:s huvudmotiv var att beslutet stred mot 
målen för AMU-verksamheten, men uppenbarligen hade den beslutade 
förändringen ·också dålig förankring bland dem som har hand om denna 

utbildning. Svårigheterna att genomföra omorganisationen tyder på detta. 

6. Flexibilitet inom AMU (mom. 45) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting (fp) anför: 

Vi vill understryka att en av fördelarna med den nya AMU-organisationen är 
att den ger möjlighet till ökad flexibilitet. Det blir möjligt för länsarbets
nämnderna att som sägs i motion A259 förlägga en ökad andel av kurserna 
inom företagen. Vi utgår ifrån att denna möjlighet också kommer att framstå 
som ekonomiskt fördelaktig vid den upphandling som skall ske. Vi vill i 
sammanhanget också framhålla betydelsen av att de elevsociala frågorna 

uppmärksammas vid g_enomförandet av den nya organisationen. 

7. Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen ( mom. 55) 

Elver Jonsson (fp) och Charlotte Branting ( fp) anför: 

Folkpartiet biträder en höjning av dagpenningen inom arbetslöshetsförsäk

ringen till 360 kr. När det gäller finansieringen godtar vi en höjning av 
arbetsmarknadsavgiften samtidigt som vi förordar att kassamedlemmarnas 

andel av finansieringen ökar genom höjda egenavgifter. Därigenom vill vi 167 



uppnå incitament för arbetsmarknadens parter på båda sidor att sluta AU 1985/86: 11 
löneavtal som inte driver på inflationen och inte heller skapar arbetslöshet. 

8. Avveckling av rekryteringsstödet (mom. 67) 

Alf Wcnnerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rem bo (alla m) anför: 

Vi har alltsedan rckryteringsstödets införande för ett par år sedan ställt oss 
tveksamma till denna stödform. Rekrytcringsstödet kan enligt vår mening 

alltför lätt komma till användning iiven om det finns anledning förmoda att 

nyrekrytering under alla förhållanden kommit till st{md. Det ligger därför 

nära till hands att stödet blir en dold lönesubvention till ordinarie arbetskraft. 

Mycket tyder också på att nettoeffekten av t1tgärden i form av nya 

arbetstillfällen ~ir begränsad. 

Moderata samlingspartiet föreslår i år en ny anslagsteknik för anslaget 

Sysselsättningsskapande åtgärder. Vi har menat att arbetsmarknadsverket 

självt bör inom en viss given ram och med bestämda villkor när det gäller 

resultatet av insatser bestämma avvägningen mellan olika åtgärder. Med den 

inriktningen får verket ett särskilt ansvar och intresse för att insatserna skall 

få största möjliga effekter. Om rekrytcringsstödet därvid är motiverat får det 

ankomma på verket att ta ställning till. 
Vi har emellertid inte velat motsätta oss utskottets förslag att rekrytcrings

stödcts hittillsvarande effekter ytterligare övervägs. 

9. Försöks verksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder 
(mom. 77) 

Alf Wennerfors, Bengt Wittbom och Sonja Rembo (alla m) anför: 

Vi har för vår del uppfattningen att det finns delar inom den s. k. 

försöksverksamheten med sysselsättningsskapande åtgärder som är värde

fulla. Vi vill därför inte motsätta oss att aktiviteter av det slag det här är fråga 

om kan drivas vidare. Med den teknik vi förordat för anslaget Sysselsätt

ningsskapande åtgärder bör det emellertid närmast ankomma på arbets

marknadsverket att väga dessa insatser mot andra angelägna behov inom en 

given anslagsram. Den metoden ger för övrigt större föruts1ittningar för en 

försöksverksamhet som kan utveckla nya socialt intressanta och effektiva 

former av försöksverksamheter. 

10. Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder 
(mom. 77) 

Börje Hörnlund (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

När det gäller användningen av det föreslagna beloppet på 15 milj. kr. för 

försöksvcrksamhct med sysselsättningsskapande åtgärder vill vi erinra om 

vad vi föreslagit i reservation 21 om avsättning av medel till kooperativt 

ungdomsföretagande. 
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11. Ändrade regler för bidrag till Arbctsh j älpmedcl åt 
handikappade och Näringshjälp (mom. 99) 

Elver Jonsson (fp), Alf Wcnnerfors (m). Börje Ilörnlund (c), Bengt 
Wittbom (m), Charlotte Branting (fp). Sonja Rembo (m) och Ingvar 
Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

Frågan om ett reformerat bilstöd har blivit utredd av bilstödskommitten 
(Al979:04) som redovisade sina förslag under hösten 1982 (SOU 1982:44). 
Betänkandet har remissbehandlats. varvid flertalet remissinstanser anslöt sig 
till förslaget om ett sammanhållet stöd till handikappades bilkostnader och 
om viss utvidgning av stödet till nya grupper. 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att regeringen ännu - trots att mer än 
tre år gått sedan betänkandet avlämnades - inte framlagt ett förslag om ett 
reformerat bilstöd till riksdagen. Härtill kommer att riksdagen gjorde ett 
förnyat uttalande så sent som i maj 1985 om att ett reformerat bilstöd skulle 
träda i kraft den 1 januari 1986. Nu anmäls att statsrådet Lindqvist tillsatt en 
särskild utredare för att ytterligare överväga hithörande frägor. Vi vill starkt 
stryka under att det arbetet bör bedrivas skyndsamt. Siktet bör vara inställt 
på att riksdagen skall föreläggas ett förslag från regeringen före årets slut. 
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De aktuella lagförslagen i proposition 1985/86: 100 bilaga 12 

1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att I §lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare skall ha föijande lydelse. 

Nul'lirande lydelse 

Denna lag innehåller regler om 
arbete i ungdomslag hos staten, 
kommuner, landstingskommuner, 
kommunalförbund, församlingar 
och kyrkliga samfälligheter för ar
betslösa ungdomar som har fyllt ar
ton men inte tjugo år. 

Reglerna tillämpas också på ung
domar som inte har fyllt tjugofem år 
och som bereds eller har beretts un
dervisning, vård eller omsorger i 
övrigt enligt lagen (1967: 940) a11-
1?<1ende omsorger om vissa psykiskt 
utvecklinf?sstörda. 

I § 

Föreslagen lydelse 

Denna lag innehåller regler om 
arbete i ungdomslag hos staten, 
kommuner, landstingskommuner, 
kommunalförbund, församlingar 
och kyrkliga samfälligheter för ar
betslösa ungdomar som har fyllt an
tingen arton men inte tjugo år eller. 
om de har ji1llföljt en minst tvåårig 
gymnasial utbildning, sjutton men 
inte tjugo år. 

Reglerna tillämpas också på ung
domar som inte har fyllt tjugofem år 
och som avses i 1 § lagen ( 1985: 
568) om särskilda omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda m .fl. 

Ett ungdomslag är en grupp av ungdomar som deltar som biträden i 
arbete som utförs åt arbetsgivaren och uträttar andra nyttiga sysslor som 
annars inte skulle ha blivit uträttade. Syftet är att ungdomarna skall få en 
meningsfull sysselsättning och praktisk erfarenhet av arbetslivet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1985: 506) om vissa 
flyttningsersättningar 

Härigenom föreskrivs att I § och övergångsbestämmelserna till lagen 
( 1985: 506) om vissa flyttningsersättningar skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I § 

Till arbetstagare som är inskrivna vid den särskilt inrättade arbetsför
medlingen i Uddevalla kommun får lämnas särskild flyttningsersättning i 
form av traktamente vid dubbel bosättning och bidrag till merkostnader för 
dagliga arbetsresor. 

Traktamente rid dubbel bosätt
ning får lämnas även till arbetsta
gare som har haft sin arbetsplats i 
Gällirare eller Kiruna kommun. 

Denna lag 1 träder i kraft den I juli 
1985 och gäller till utgången av juni 
1986. Bestämmelserna i 5 § tilläm
pas vid 1984- /987 års taxeringar 
och gäller även i fråga om motsva
rande traktamente och bidrag som 
har lämnats före ikraftträdandet en
ligt då gällande bestämmelser. Den 
som vid 1984 eller 1985 års taxering 
inte har fått avdrag på grund av att 
sådant traktamente har uppburits, 
får anföra besvär över taxeringen 
enligt 100 § taxeringslagen (1956: 
623). 

Denna lag 1 träder i kraft den I juli 
1985 och gäller till utgången av juni 
1987. I frå>?a om ansökan om trak
tame111e eller bidrag som har gjorts 
före den I juli 1987 gäller dock la
gen fortfarande. Bestämmelserna i 
5 § tillämpas vid 1984-1989 års 
taxeringar och gäller även i fråga 
om motsvarande traktamente och 
bidrag som har lämnats före ikraft
trädandet enligt då gällande be
stämmelser. Den som vid 1984 eller 
1985 års taxering inte har fått av
drag på grund av att sådant trakta
mente har uppburits. får anföra be
svär över taxeringen enligt 100 § 
taxeringslagen (1956: 623). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. I fråga om arbetstagare som har 
haft sin arbetsplats i Gällivare eller Kiruna kommun gäller äldre föreskrif
ter, om ansökan om traktamente har gjorts före den 1 juli 1986. 

I 1985: 5Q6. 
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3 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 17 §lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäk
ring1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 §2 

Dagpenning utges med lägst I JO 
och högst 315 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

Dagpenning utges med lägst 130 
och högst 335 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant 
arbetsmarknadsstöd 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen ( 1973:371) om kontant arbetsmark
nadsstöd1 skall ha följande lydesle. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §2 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut
ges med /()() kronor per dag. 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut
ges med 120 kronor per dag. 

Till den som söker deltidsarbete: i;:ller i annat fall är arbetslös under del 
av vecka utgår arbetsmarknadsstöd med det antal ersättningsdagar per 
vecka som följer av en av regeringen fastställd omräkningstabell. 

Arbete som har utförts enligt lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare skall jämställas med arbete på heltid. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1986. 

1 Lagen omtryckt 1982: 433. 
2 Senaste lydelse 1983: 1072. 
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