
Arbetsrnarknadsutskottets 

betänkande 

1986/87:11 
om arbetsmarknadspolitiken 
(prop. 1986/87: 100, bil. 12) 

I betänkandet behandlas proposition 1986/87: 100 bilaga 12 (arbetsmarknads
departementet) såvitt gäller avsnitten B. Arbetsmarknad m. m. anslagspunk
terna B 1-B 12 och B 16- B 18 samt C. Arbetslivsfrågor anslagspunkterna 
C 3-C 6. Dessa punkter har i regeringen föredragits av statsrådet Leijon. 

I anslutning till de olika anslagen tar utskottet upp 83 motioner från 
allmänna motionstiden i år jämte en motion väckt under föregående 

riksmöte. Dessa motioner med yrkanden redovisas i en sammanställning som 
följer omedelbart efter nedanstående sammanfattning. Av sammanställning

en framgår var i betänkandet motionerna behandlas. 

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 1986/87:10: 

Punkterna C 1-C 2 är hänvisade till socialutskottet. 

Sammanfattning 

Mcdclsanvisningen 

För arbetsmarknadspolitiska åtgärder under budgetåret 1987/88 tillstyrker 
utskottet att 19 530 milj. kr. anvisas enligt nedanstående huvudsakliga 
fördelning: 

Arhetsmarknadsverket 
Flyttningsbidrag m. m. 
Arbetsmarknadsutbildning, inkl. AMU-gruppen 
Arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 
Sysselsättningsskapande åtgärder m. m. 
Ungdomslag, inskolningsplatser 
Samhällsföretag 
Övriga sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade 

Milj. kr. 

I 840 
124 

2 390 
3 633 
2 596 
I 390 
3 216 
4 341 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet lägger i reservatio

ner fram förslag som innebär lägre anslag till arbetsmarknad.spolitiken än vad 
utskottet förordar. Vpk lämnar i ett antal reservationer förslag som leder till 

anslagsökningar. 
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Arbetsmarknadspolitikens förutsättningar och inriktning 

Utskottet anser att den ekonomiska politik regeringen förordar ger goda 
förutsättningar för utvecklingen av arbetsmarknaden under nästa budgetår. 

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. 

När det gäller arbetsmarknadspolitiken- under nästa budgetår tillstyrker . 
utskottet regeringens uppläggning som innebär en prioritering av arbetsför
medlingen och arbetsmarknadsutbildnin~en. Utskottet avstyrker motionsyr
kanden av moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet som rör 
avvägningen i arbetsmarknadspolitiken mellan den s. k. kontantlinjen och 
arbetslinjen. Även vpk:s förslag om en ny arbetsmarknadspolitik avstyrks av . 
utskottet. Resp. partiföreträdare har reserverat sig på dessa punkter. 

Arbetsförmedlingslagen 

Utskottet avstyrker förslag från moderata samlingspartiet, folkpartiet och 
centerpartiet om arbetsförmedling i alternativa former. Reservation har 
avgivits gemensamt av dessa partier. 

Åtgärder för ungdomar 

Utskottet biträder regeringens förslag om en utvidgning av verksamheten 
med ungdomslag till förmån för ungdomar med fysiska handikapp. Vidare 
tillstyrks regeringens framställning om anslag till den fortsatta verksamheten 
med ungdomslag liksom till de nya inskolningsplatserna. I dessa delar anser 
moderata samlingspartiet att det skall införas ett nytt och utvidgat uppfölj
ningsansvar med arbetspraktikplatser för ungdomar i åldern 15-19 år. avsett 
att ersätta ungdomslagen och inskolningsplatserna. Beträffande ungdomar i 
åldern 20-24 år hänvisas bl. a. till insatser inom arbetsmarknadsutbildning
en. Även vänsterpartiet kommunisterna anser att ungdomslagen och inskol
ningsplatserna bör avvecklas. Enligt vpk bör ungdomsarbetslösheten bekäm
pas med insatser för fasta jobb åt ungdomarna, i första hand inom den 
offentliga sektorn. Centerpartiet föreslår ett sammanhållet utbildnings- och 
praktikansvar i kommunal regi för ungdomar i åldern 16-24 år. I avvaktan 
på att en sådan ordning genomförs bör verksamheten med inskolningsplatser 

·nästa budgetår ökas i förhållande, till regeringens förslag. 

Folkpartiet föreslår en översyn av nuvarande arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder för ungdomar med inriktning på en bättre samordning av åtgärder
na. Dessutom understryks arbetsmarknadsparternas ansvar för att verksam
heten med inskolningsplatser snabbt kan komma i gång. När det gäller 
ungdomars ingångslöner förordar moderata samlingspartiet och folkpartiet 
åtgärder som avser att öka ungdomars konkurrensk.raft på arbetsmarknaden 
genom minskade lönekostnader. · 
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Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 

I detta avsnitt tillstyrker utskottet regeringens förslag att tillföra arbetsför
medlingen ytterligare 250 tjänster. Häremot reserverar sig företrädarna för 
moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet. 

Arbetsmarknadsservice 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att av besparingsskäl avveckla 
starthjälpen, med undantag för nyckelpersoner som flyttar till stödområden. 
Förslaget i denna del avvisas av moderata samlingspartiet och folkpartiet. 
Centerpartiet biträder regeringsförslaget men vill samtidigt bl. a. att övriga 
flyttningsbidrag endast skall utgå v.id flyttning till avfolkningsbygder. 

Arbetsmarknadsutbildning 

Utskottet ansluter sig till regeringens förslag att den särskilt anordnade 
arbetsmarknadsutbildningen - med de bedömningar som nu kan göras av 
utbildningsbehovet - under nästa budgetår bör omfatta 85 000 deltagare. 
Folkpartiet reserverar sig för en volym av 90 000 deltagare. I anslutning 
härtill behandlas olika frågor om utbildningsverksamheten, bl. a. folkhög
skolekurserna för arbetslösa ungdomar och särskilda informationsinsatser 
för dem, med reservationer från moderata samlingspartiet, folkpartiet, 
centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. 

I ett särskilt delavsnitt tar utskottet vidare upp mer principiella frågor om 
arbetsmarknadsutbildningens inriktning m. m. som aktualiserats i de förelig
gande parti- och kommittemotionerna. Utskottet ställer sig bakom den 
inriktning av utbildningen som kommer till uttryck i propositionen. Modera
ta samlingspartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna fullföljer i . 
reservationer sina motionsvis framförda ståndpunkter. 

Kontantstöd 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att den högsta dagpenningen inom 
arbetslöshetsförsäkringen skall fastställas till 400 kr. och det kontanta 
arbetsmarknadsstödet för icke-försäkrade (KAS) till 140 kr. per dag. 
Utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning höjs i motsvarande mån. 
Finansieringen av dessa bidragsförbättringar avses ske genom en höjd 
arbetsgivaravgift. 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet har i reservationer 
begärt dels utredning om en all man arbetslöshetsförsäkring, dels åtgärder för 
att öka medlemmarnas andel av finansieringen av arbetslöshetskassornas 
verksamhet. Mot den bakgrunden går moderata samlingspartiet emot att 
kassaersättningarna höjs med föreslagen finansiering genom arbetsgivarav
gifter men anser att möjlighet bör öppnas att utge högre ersättningar genom 
frivilliga tilläggsförsäkringar. Centerpartiet tillstyrker en till 380 kr. höjd 
dagpenning under förutsättning att höjningen finansieras genom ökade 
egenavgifter från kassamedlemmarna. Vänsterpartiet kommunisterna anser 
att KAS och. utbildningsbidragen bör utgå med högre belopp än regeringen 
har förordat. 
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Den s'enaste tidens debatt om ifrågasatt överutnyttjande av arbetslöshets
försäkringen har föranlett utskottet att med företrädare för Arhetslöshets

kassornas samorganisation hålla en hearing om dessa spörsmål. Dessutom 
behandlar utskottet med anledning av motioner frågor som rör de allmänna 

villkoren för ersättningarna vid arbetslöshet. 

Sysselsättningsskapandc åtgärder 

Från regeringens sida har förutskickats att behovet av beredskapsarbeten 

m. fl. sysselsättningsskapande åtgärder liksom andra insatser, bl. a. arbets

marknadsutbildningen, kan komma att föreläggas riksdagen för ny prövning 

genom vårens kompletteringsproposition. I detta sammanhang tillstyrker 

utskottet regeringens förslag att de sysselsättningsskapande åtgärderna skall 

få bedrivas med i huvudsak oförändrad omfattning nästa budgetår. Vidare 

tillstyrks en sänkning av grundbidraget vid beredskapsarbeten från 70 till 

60 % av lönekostnaderna. Moderata samlingspartiet och folkpartiet reserve

rar sig för att bidraget skall sänkas till 50 %. Moderata samlingspartiet 

uttalar sig vidare för en ny anslagsteknik för de åtgärder det här gäller i syfte 

att ge AMS ledning en större flexibilitet vid val mellan olika insatser. 

Med anledning av motioner anlägger utskottet synpunkter på de problem 

som uppstår genom den konjunkturvarierade omfattningen av beredskapsar

beten inom natur- och kulturminnesvården. Utskottet låter frågan bero vid 

de uttalanden som därvid görs med hänsyn till att problemen uppmärksam
mats såväl i arbetsmarknadshuvudtiteln som i utbildningsdepartementets 

och det nya miljö- och energidepartementets huvudtitlar. 

I fråga om det tillfälliga sysselsättningshidraget till textil- och konfektions

industrierna (det s. k. äldrestödet) uttalade riksdagen förra året på förslag av 

utskottet att regeringen skulle låta utreda möjligheten att ersätta detta bidrag 

med en ny stödform. Utredningsarbetet som bedrivs av statens pris- och 

kartellnämnd väntas bli slutfört inom kort. Utskottet föreslår att riksdagen 

skall ge regeringen till känna att en proposition i ämnet bör föreläggas 

riksdagen i höst. I avvaktan härpå bör det av regeringen begärda anslaget till 

äldrestödet anvisas av riksdagen. 

Sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade 

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

antalet platser hos allmännyttiga organisationer och vid Samhällsföretag, 
samt en reducering av antalet platser vid statliga myndigheter. Utskottet 

avstyrker en rad motioner som gäller bl. a. reglerna för olika former av 

lönebidrag vid anställning av handikappade. Företrädarna för moderata 

samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna 

avvisar förslaget om en reducering av platsantalet med lönehidrag vid statliga 

myndigheter, men presenterar olika förslag till finansiering. Moderata 

samlingspartiets företrädare förordar en motsvarande reducering av anslaget 

till Samhällsföretag. Vpk reserverar sig till förmån för en ytterligare satsning 

på åtgärder för arbetshandikappade. 
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Motionerna AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 

1985/86:Fi713 av Lars Leijonborg (fp) vari yrkas y11r. s. hcmst.p. 

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avskaffande av förbudet 31 7 

mot privat arbetsförmedling. 

Motionen har i övriga delar behandlats av finansutskottet. 

1986/87:A201 av Ingbritt Irhammar och Marianne Andersson (c) vari yrkas 73 66 

att riksdagen beslutar att grundutbildningen för värnpliktiga jämställs med 

fem månaders förvärvsarbete vid ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd. 

1986/87:A202 av Barbro Sandberg och Sigge Godin (fp) vari yrkas att 108 106 

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

regler för anställning i s. k. inbyggda verkstäder. 

1986/87:A203 av Kenth Skårvik (fp) vari yrkas att riksdagen beslutar att · 110 107 

utöka antalet platser inom Samhällsföretag med 700 platser särskilt avsedda 

för psykiskt utvecklingsstörda personer. 

1986/87:A204 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad i 45 25 

motionen anförts om särskilda kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstör-

da på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar, 

2. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 105 102 

som i motionen anförs om lönebidrag till allmännyttiga organisationer även 

för personer som inte är arbetshandikappade, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 104 101 

motionen anförs om regeringens föreslagna minskning av antalet lönebid-

ragsplatser inom de statliga myndigheterna, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 103 99 

motionen anförs om det särskilda lönebidraget, 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 92 88 

motionen anförs om överföring av resurser från socialförsäkringssektorn till 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Motiveringen till yrkandena återfinns i motion \ 986/87:Sf213. 

1986/87:A206 av Iris Mårtensson m. fl. (s) vari yrkas 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 61 49 

motionen anförts om att verksamheten med arbetsmarknadsutbildning i 

företag utvidgas till samtliga skogslän och permanentas, 

11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 83 76 

motionen anförts om en översyn av '"starta eget"-bidragen, 

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 58 42 

motionen anförts om behovet av körkortsutbildning inom arbetsmarknad-

sutbildningen för kvinnor i glesbygd. 

Yrkandena 2 och 4 behandlas i.betänkande AU 1986/87: 13. Övriga yrkanden 

behandlas i senare sammanhang. 
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1986/87:A207 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de s. k. 

inskolningsplatserna snarast avskaffas, 

AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. Iiemst.p. 

38 18 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att resurserna i . 38 18 

stället satsas på nya fasta arbeten inom den offentliga sektorn. 

1986/87:A209 av Pär Granstedt (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen 29 5 

begär en utredning i syfte att överföra huvudansvaret för arbetsmarknadspo-

litiken och motsvarande resurser till kommunerna. 

1986/87:A210 av Bengt-Ola Ryttar m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 61 48 

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

industriinriktad högskoleutbildning upp till 120 poäng som arbetsmarknad-

sutbildning i Kopparbergs län. 

1986/87:A211 av Ingegerd Anderlund m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som 58 41 

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

nödvändigheten av en sammanställning över behoven av allmän datakun; 

skap. 

1986/87:A212 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövden (s) vari yrkas att 77 70 

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

obligatoriskt yttrande från berörd facklig organisation vid behandling av 

ansökan för beredskapsarbete och rekryteringsstöd. 

1986/87:A214 av Sigge Godin och Ingrid Hasselström Nyvall (fp) vari yrkas 46 26 

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

beträffande utökad dataservice vid arbetsförmedlingarna. 

1986/87:A215 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s) vari yrkas att 68 60 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av en översyn av 

utbildniilgsbidragens konstruktion. 

1986/87:A216 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövden (s) vari yrkas att 62 51 

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

möjligheterna för företag inom servicenäringen att på samma villkor som 

företag inom industrin få bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag. 

1986/87:A217 av Wivi-Anne Cederqvist m. fl. (s) vari yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 76 69 

anförts om behovet av att återinföra de statliga projekteringsbidragen, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 76 69 

anförts om att arbetsmarknadsstyrelsen ges i uppdrag att låta länsarbets-

nämnderna ta fram åtgärdspaket. 

1986/87:A218 av Göthe Knutson m. fl. (m. fp) vari yrkas att riksdagen hos 31 7 

regeringen anhåller om en utredning med uppgift att utreda möjligheterna 

att på försök tillåta fristående arbetsförmedlingar för specifika yrkesområ-

den i enlighet med vad som i motionen anförts. 
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1986/87:A219 av Hans Nyhage och Arne Svensson (m) vari yrkas att 
riksdagen beslutar att avslå regeringens hemställan att till Tillfälligt syssel
sättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna för budgetåret 1987/ . . 

88 anvisa ett förslagsanslag om 95 000 000 kr. 
Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:N346. 
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88 84 

1986/87:A221 av Pär Granstedt m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen beslutar .. 59 44. 
fastställa en särskild ram för ALU-kurser år.1987/88 på 10000 veckor att. 

finansieras genom ianspråktagande av 6300000 kr. under anslaget B 3,. 
Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning, under arbetsmarknadsdepar.-

tementets huvudtitel. 
Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:Ub247. 

1986/87:A222 av Olle Grahn m. fl. (fp, m, c) vari yrkas att riksdagen som sin 101 98 

mening ger regeringen till känna vad som i' motionen anförts ·angående 
likvärdiga lönebidrag för anställning av arbetshandikappade i stat, kommun 
och enskilda företag i enlighet med vad som i motiorieri anförts. 

1986/87:A223 av Hans Nyhage m. fl. (m, fp, c)vari yrkas att riksdagen hos. 72 65 .. 

regeringen anhåller om. förslag till reglering av A~kassornas verksamhet 

angående ansökan från icke fackföreningsansluten arbetstagare i enlighet . 
med vad som i motionen anförts. 

1986/87:A224 av Sylvia Pettersson och Åke Wictorsson (s) vari yrkas att 79 73 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen angetts 
om behovet av ändrad inriktning av insatserria för natur~ och kulturminnes-
vården. 

1986/87:A225 av Sigge Godin (fp) vari yrkas att riksdagen som sin ~eningger. 81 74 
regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande behovet av teknis~t 
kunnande och behovet av teknisk utveckling vid de' små och meddstora 
företagen i Västernorrlands län. 

1986/87:A226 av Britta Bjelle (fp) vari yrkas att riksdagen hos regeringen · 83 76 
begär en översyn av möjligheterna att förlänga den tid under vilket bidraget 

skall utgå. 

1986/87:A227 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c) vari yrka.s 
1. att riksdagen hos regeringen begär initiativ för att ge möjligheter för 101 

AMS att beräkna lönebidrag på sätt som redovisas i motionen, 

2. att riksdagen hos regeringen begär höjning av medelstilldelningen 97 
avseende speciella arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar till 

handikappade egenföretagare. 

98 

95 

1986/87:A228 av Maud Björncmalm m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 49 30 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att starthjälp 

bör utgå till s. k. nyckelpersoner soril flyttar till de kommuner i Örebro län 

som räknas till stödområde. 
7 



1986/87:A229 av Bengt Westerberg m. f\. (fp) vari yrkas 

1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för sysselsättningspoliti
ken som redovisas i motionen, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 
sägs om utbildningsinsatser för kvinnor, 

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett reformerat system för 
arbetslöshetsförsäkring enligt vad som sägs i motionen, 

4. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om ändrad 

finansiering av arbetslöshetsförsäkringen så att den del som finansieras med 
statsbidrag och arbetsgivaravgifter fastställs till 80 % , 

5. att riksdagen beslutar att anslå 2 432 824 000 kr. på anslaget B 4, 

6. att riksdagen beslutar att avvisa regeringens förslag att avskaffa den s. k. 
starthjälpen, 

7. att riksdagen beslutar att anslå 350220000 kr. på anslaget B 2, 

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

motionen anförs beträffande skärpta regler för mottagande av s. k. start

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

sägs om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken till ~törre. betoning av 
arbetsmarknadsutbildning, 

10. att riksdagen godkänner vad i motionen förordats om ändrade 
bidragsregler för beredskapsarbeten, 

11. att riksdagen beslutar anslå 2 149 500 000 kr. på anslaget B 5, 

12. att riksdagen beslutar att anslå 2 475 000 kr. på anslaget B 3 för att 
möjliggöra ytterligare 5 000 platser utöver regeringens förslag inom arbets
marknadsutbildningen, 

15. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av arbetsförmedlingsla

gen i syfte att möjliggöra fristående arbetsförmedling, 
16. att riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till ytterligare 250 

tjänster hos AMS, 
17. att riksdagen beslutar att .anslå 1777048 000 kr. på anslaget B I, 

18. att riksdagen begär att regeringen aktivt verkar för att överläggning 
med parterna om särskilda ungdomsavtal upptas. 

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

med arbetsmarknadens parter som krävs för att förslaget om en temporär 

nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar kan genomföras enligt 

vad som redovisas i motionen, 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst.p. 

22. 27 I. 4 

57 40 

66 56 

66 56 

70 67 
49 30 

52 36 
49 30 

54 37 

77 71 

85 78 
57.63 39, 54 

31 7 

45 24 

46 28 
39 19 

39 19 

20. att riksdagen som sin ~ening ger regeri~gen till känna vad som i 37 14 

motionen anförs om en översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

för ungdomar, 

21. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om ett system för 65 55 

arbetslöshetsförsäkring för alla enligt de riktlinjer som redovisas i motionen. 
Yrkande 13 behandlas i betänkande AU 1986/87:13 och yrkande 14 i ett 

senare betänkande. 
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1986/87:Ub229 av lngegerd Anderlund och Aina Westin (s) vari yrkas att 

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

anförts om ökad utbildning av vördbitriiden anstiillda i hemtjänsten. 

1986/87:A230 av Gunnel Jonäng (c) vari yrkas att riksdagen hos regeringen 

begär en utredning i syfte att förbättra arbetsmöjligheterna för medflyt

tande. 

1986/87:A231 av Görel Thurdin (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att som 

iigartillskott för investeringar tillföra Samhiillsföretagsgruppen ett anslag om 
65 milj. kr. för 1987/88. 

1986/87:A233 av Mona Saint Cyr och Arne Svensson (m) vari yrkas att 

riksdagen hos regeringen begär, att behovet av utbildning för lantbrukets 

avbytare beaktas inom de ramar, som står till förfogande för arbetsmark

nadsutbildningen. 

AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemst.p. 

62 50 

51 34 

110 109 

60 47 

1986/87:A235 av Ylva Annerstedt m. fl. (fp) vari yrkas att riksdagen beslutar · 59 44 

att under anslaget proposition 1986/87: 100 bil. 12 B 3 anslå 6 300 000 kr. 

mindre än vad regeringen föreslagit. 

Motiveringen till yrkandet föerfinns i motion 1986/87: Ub285. 

1986/87:A236 av Agne I !ansson och Gösta Andersson (e) vari yrkas att 49 30 

riksdagen hos regeringen begiir {1tgärder så att flyttningsbidrag kan utgå vid 

inflyttning till avfolkningsomräden som Kalmar län. 

Motiveringen till yrkandet {1terfinns i motion 1986/87:80224. 

1986/87:A237 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen begär att 73 66 

regeringen föriindrar reglerna för KAS så att dt:tta stöd utbetalas direkt efter 

avslutad viirnpliktstpnstgöring. 

Motiveringen till yrkandet t1tcrfinns i motion I 986/87:Fö31 l. 

1986/87:A238 av Gunilla Andre och Göre! Thurdin (e) vari yrkas att 

riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om det s. k. ungdomskooperativprojektet. 

1986/87:A239 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 

40 

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett program för utbyggnad 22 

av den offentliga sektorn enligt de riktlinjer motionen anger, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 23 

anförs om en generell arbetstidsförkortning till sex timmar om dagen och 

dess betydelse för att långsiktigt avskaffa arbetslöshet och undersysselsätt-

ning. 

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

motionen om en ny arbetsmarknadspolitik för fasta jobb, 

4. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om en särskild syssclsiitt

ningsbudgct enligt vad motinnen anför. 

5. at~ riksdagen som sin mening ger regeri.ngen till känna vad motionen 

anför om en ny arbetsmarknadsutbildning. 

28 

54 

21 

4 

4 

37 
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7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad motionen 
anför om att skapa fasta jobb med lön att leva på för ungdomen, 

8. att riksdagen med ändring i proposition 1986/87: 100 bil. 12, Arbets

marknadsdepartementet B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder beslutar an
visa ett i förhållande till regeringens förslag med 225 000 000 kr. minskat 
belopp, 

AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst.p. 

37 15 
85 78 

9. att riksdagen med ändring i proposition 1986/87:100 bil. 12, Arbets- 85 79 
marknadsdepartementet B 6. Statsbidrag för ungdomslag beslutar anvisa ett i 
förhållande till regeringens förslag med 570 000 000 kr. minskat belopp, 

10. att riksdagen med ändring i proposition 1986/87:100 bil. 12, Arbets- 86 80 
marknadsdepartementet B 7. Statsbidrag till inskolningsplatser beslutar 
anvisa ett i förhållande till regeringens förslag med 125 000 000 kr. minskat 
belopp, 

11. att riksdagen på statsbudgeten för budgetåret 1987/88 under bil. 12, 23 

Arbetsmarknadsdepartementet beslutar uppta ett särskilt anslag om 

4 000 000 000 kr. avseende statsbidrag till kommuner och landsting för 
inrättande av fasta arbeten i enlighet med vad som anförs i motionen. 

Yrkande 6 behandlas i ett senare betänkande. 

1986/87:A240 av Margitta Edgren och Kjell-Arne Welin (fp) vari yrkas att 31 7 

riksdagen hos regeringen begär förslag om försök med arbetsförmedling i 
olika former. 

1986/87:A241 av Rune Ryden (m) vari yrkas att riksdagen beslutar att hos · 65 55 

regeringen begära att frågan om en allmän arbetslöshetsersättning baserad 
på egenavgifter utreds. 

1986/87:A242 av Olle Westberg och Wivi-Anne Cederqvist (s) vari yrkas att 51 35 
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 
behovet av att förlänga ettårsregeln för ersättning vid återflyttning till 

hemorten. 

1986/87:A243 av Ing-Marie Hansson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 49 30 
mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om en ingående 

utvärdering av effekterna av slopandet .av starthjälpen samt att regeringen 

bemyndigas att, om så erfordras, direkt vidta åtgärder i särskilt utsatta län. 

1986/87:A244 av Erik Holmkvist (m) vari yrkas att riksdagen beslutar om 111 111 

ändring av författningsbestämmelserna om styrelsens sammansättning i de 

regionala stiftelserna för skyddat a_rbete. i enlighet med de _synpunkter som 

anförs i motionen. 

1986/87:A245 av Hans Rosengren (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening 103 99 

ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om det särskilda 

lönebidraget. 

1986/87:A246 av Göre! Thurdin (c) vari yrkas att riksdagen beslutar begära 82 
att regeringen omarbetar formerna för rekryteringsstödet, så att det kan 

anpassas till det verkliga behovet. 

75 

10 



1986/87:A247 av Chariotte Branting m. fl. (fp) vari yrkas att riksdagen som 
sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om en 
särskild ram för utbildning av arbetslös ungdom vid folkhögskolorna. 

AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemst.p. · 

58 44 

1986/87:A248 av Börje Hörnlund m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen som sin 81 74 

mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen beträffand.e 
arbetsmarknadspolitiska insatser för att stimulera rekrytering av högutbilda-
de tekniker i företagen i Norrlands inland. 

1986/87:A249 av Marg6 Ingvardsson m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen som 62 50 

sin mening ger regeringen· till känna vad som i motionen anförs om behovet· 

av konkreta program för utbildning av den sociala ht;mtjänstens personal och 
statligt stöd till utbildningen enligt motionens förslag. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:So232. 

1986/87:A250 av Gunhild Bolander m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen som sin 90 87 
mening ger regeringen till känna nödvändigheten av att handikappades 
tillgång till arbetsmarknaden underlättas. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:So260. 

1986/87:A251 av Karl Erik Olsson och Lennart Brunander (c) vari yrkas 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 84 77 

anförts om starta-eget-bidraget, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 60 47 
anförts om bristyrkesutbildningen. 

Yrkande 1 behandlas i ett senare betänkande. 

1986/87:A252 av Ingvar Eriksson och Karl-Gösta Sv.enson (m) vari yrkas 
1. att riksdagen hos regeringen begär ·förslag om särskilda insatser 60 47 

syftande till att fler ungdomar ka'n utbildas till avbytare.eller andra uppgifter 
inom jordbruket och att medel för dessa insatser prioriteras inom ramen för 
föreslagna anslag på skolans område, 

2. att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för snabbutbildning 60 47 
av avbytare i jordbruket och att medel härför. anvisas inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

1986/87:A253 av Göre! Bohlin (m) vari yrkas att riksdagen som sin mening 79 73 

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

beten skall avsätta erforderligt belopp för akuta iäddningsf1tgärdcr inom 

fornvården i Stockholms län. 

1986/87:A254 av Alf Wennerfors m. fl. (m) vari yrkas att riksdagen som sin 93 91 

mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om långtidsarbetslö-

sa i Stockholms län. 

1986/87:A255 av Kjell-Arne Welin och Margitta Edgren (fp) vari yrkas att 43 22 

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

arbetsförmedlingarnas organisation och överföring av resurser från länsar

betsnämnden. 11 



1986/87:A256 av Kjell-Arne Welin (fp) vari yrkas att riksdagen som sin 

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

de ekonomiska förutsättningarna för staten vid förlängd föräldrapenning 

resp. lägre pensionsålder. 

l 986/87:A258 av Alf Wennerfors m. fl. (m) vari yrkas 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst.p. 

25 3 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 33 11 

motionen anförts angående de allmänna förutsättningarna för en växande 

arbetsmarknad för ungdomar, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 38 19 

motionen anförts angående arbetsmarknadens parters ansvar för ingångslö-

nerna för ungdomar, 

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till arbetspraktik för ungdo- 34 12 

mar i enlighet med vad som i motionen anförs, 

4. att riksdagen beslutar att upphäva lagen (1983:1070) om ungdomslag 34 12 

fr. o. m. den I januari 1988, 

5. att riksdagen hos regeringen hegär förslag till bestämmelser för 34 12 

uppföljningsansvar för ungdomar i enlighet med vad som i motionen anförs, 

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag till särskild yrkesutbildning 35 13 

för långtidsarbetslösa ungdomar med sociala problem i enlighet med vad som 

i motionen anförs. 

1986/87:A259 av Alf Wennerfors m. fl. (m) vari yrkas 

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

motionen anförs angående förutsättningarna för ökad sysselsättning, 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförs angående arbetsmarknadspolitikens inriktning, 

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

motionen anförs angående riksdagens och regeringens styrning av arbets

marknadsverket, 
4. att riksdagen beslutar att ändra lagen (1935: 113) med vissa bestämmel

ser om arbetsförmedling, så att enskilda arbetsförmedlingar kan etableras. i 

enlighet med vad som i motionen anförs, 

21 

26, 42, 4, 22, 23 

43 

42 4 

32 7 

5. att riksdagen beslutar att avskaffa lagen (1976:157) om skyldighet att 32 8 

anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen fr. o. m. den 1 juli 

1987, 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 54 37 

motionen anförs angående arbetsmarknadsutbildningens framtida utveck-

ling, 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 75, 78 68, 71 

motionen anförs angående sysselsättningsskapande åtgärder, 

8. att riksdagen med avslag på regeringens förslag godkänner vad som i 48, 50 . 30, 31 

motionen förordats om starthjälp och flyttningsbidrag, 

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 26, 43 4, 23 

motionen anförs angående finansfullmaktens användning, 
12 



10. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i lagen · 
(1973:350) om arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad som i motionen 
anförs. 

11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs angående arbetslöshetsförsäkringens framtida utformning, 

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs angående utredning av arbetslöshetsförsäkringssystemet, 

13. att riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lag om ändring i 
lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. 

14. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett flexibelt lönebidrags
system i enlighet med vad som i motionen anförs. 

15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs angående placering av handikappade vid Samhällsföretag, 

16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs angående Samhällsföretagsgruppens organisation och styr
ning. 

1986/87:A260 av Alf Wennerfors m. fl. (m) vari yrkas 
1. att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för 

budgetåret 1987/88 anvisar ett ramanslag av 1772448000 kr., 
2. att riksdagen till Arbetsmarknadsservice för budgetåret 1987/88 anvisar 

ett reservationsanslag av 331520 000 kr., 
3. att riksdagen till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1987/88 

anvisar ett reservationsanslag av 2 327 000 000 kr., 
4. att riksdagen till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbid

rag för budgetåret 1987 /88 anvisar ett förslagsanslag av 3 393 824 000 kr., 

6. att riksdagen till · Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 
1987/88 anvisar ett reservationsanslag av 1959 500000 kr .. 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförs angående antalet sysselsättningsdagar som AMS bör få 
ordna, 

8. att riksdagen till Statsbidrag för ungdomslag för budgetåret 1987/88 
anvisar ett förs lagsanslag av 520 000 000 kr., 

9. att riksdagen till Statsbidrag till inskolningsplatser för budgetåret 
1987/88 anvisar ett reservationsanslag av 100000000 kr.. 

10. att riksdagen till ett nytt anslag Statsbidrag till arbetspraktikplatser för 
budgetåret 1987 /88 anvisar ett förslagsanslag av 500 000 000 kr .. 

11. att riksdagen till ett nytt anslag Särskild yrkesutbildning för budgetåret 
1987/88 anvisar ett reservationsanslag av 50000000 kr., 

12. att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och syssel
sättning för budgetåret 1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 3 478 694 000 kr., 

13. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag för budgetåret 
1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 3161000000 kr .. 

AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 
ynr. s. hcmst.p. 

67 57 

64 55 

64 55 

67 57 

101 98 

108 105 

111 110 

45. 46 24, 28 

48, 52 34, 36 

57, 59. 38. 45, 54 

63 

30. 66. 7. 56, 67 

68 

84 78 

78 72 

85 79 

38, 86 18. 80 
'..i 

67 57 

86 80 

104. 105 101, 104 

111 112 
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14. att riksdagen till driften av Samhällsföretagsgruppens verksamhet 
under budgetåret 1987/88 anslår medel motsvarande 113,5 % av lönesum
man för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. lönebikostnader) upp till högst 
30,0 miljoner arbetstimmar - exkl. de särskilda uppdragen i malmfälten 
m.m., 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemst.p. 

110 107 

15. att riksdagen till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgi- 112 113 
vare för budgetåret 1987/88 anvisar ett. reservationsanslag av 243 000 000 kr. 

Yrkande 5 har överlämnats till socialförsäkringsutskottet (AU 1986/87: 1 y) 

1986/87:A261 av Alf Svensson (c) vari yrkas 

1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 
som i motionen anförs om förbättrad kartläggning av hur "flaskhalsar" i 
utbildningssystemet påverkar löneglidningen. 

2. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 
som i motionen anförs _om att ge AMS ökade möjligheter att själv 
omdisponera medel mellan olika anslag, 

3. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag till ett praktik
och lärlingssyste:-11 som ger alla ungdomar under 25 år möjlighet till en sådan 

plats i enlighet med vad som anförs i motionen, 
4. att riksdagen beslutar att i avvaktan på förslag om ett praktik- och 

lärlingssystem hos regeringen begära förslag om att utöka ungdomslagen till 
att gälla heltid, dvs. 8 tim/dag. 

5. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 
som i motionen anförs om att platser inom ungdomslagen skall inrättas i 
större utsträckning i näringslivet samt inom hushållssektorn och i jordbruket, 

., 
"24 2 

30 6 

36 12 

38 17 

.,.·, 
38 •·!· 17 

6. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag till avskaffande 40 20 

av ATP-avgiften för ungdom under 25 år. 
Yrkandena 7 och 8 behandlas i senare betänkande. 

1986/87:So261 av Nils Carlshamre m. fl. (m) vari yrkas 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 98 96 

motionen anförts om behovet av en generösare tillämpning av bestämmelser-

na om bidrag till arbetshjälpmedel bl. a. i syfte att göra texttelefoner 
bidragsberättigade på arbetsplatser med döva. 

Yrkande 1 är hänvisat till socialutskottet. 

Yrkande 3 behandlas i ett senare AU-betänkande. 

1986/87:A262 av Rosa Östh och Lennart Brunander (c) vari yrkas att 97 95 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i ~1otionen 

anförts om bidrag till hjälpmedel och utrustning för handikappade. 

1986/87:A263 av Marianne Andersson (c) vari yrkas att riksdagen som sin 59 46 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om utbildnings- . 
bidrag för invandrare. ' 

1986/87:A264 av Göran Ericsson (m) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag syftande till ett 101 98 

nytt flexibelt lönebidragssystem i enlighet med vad som anförts i motionen. 
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2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförts om inbyggda avdelningar av Samhällsföretag i större 
företag. 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hemst.p. 

. 109 106 

1986/87:A265 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen s.om sin 58 43 
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utveckling av 
både pedagogiskt och praktiskt anpassad körkortsutbildning förntvecklings-
störda människor samt att dokumentera erfarenheterna för spridning till 
andra körskolor. 

1986/87:A266 av Börje Hörnlund m. fl. (c) vari yrkas att riksdagen hos 65 55 
regeringen begär att en parlamentariskt sammansatt kommitte tillkallas med 
direktiv att lägga förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring i enlighet med 

vad som anförs i motionen. 

1986/87:A267 av Börje Hörnlund m. fl. (c) vari yrkas 
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i .22, 27 1, 4 

lJ10tionen anförs om sysselsättningspolitikens inriktning, 
· 3. att riksdagen beslutar att till statsbidrag till inskolningsplatser för 39, 86 18, 80 

budgetåret 1987/88 ·anslå ett i förhållande till regeringens förslag förhöjt 
reservationsanslag med 125 milj. kr. om totalt 375 milj. kr., 

4. att riksdagen beslutar till statsbidrag för ungdomslag för budgetåret 39, 85 18, 79 
1987/88 anvisa 840 milj. kr., 

5. att riksdagen hos regeringen begär tillsättande av en parlamentarisk 35 12 

kommitte med direktiv att lägga förslag om ett sammanhållet uppföljnings-
ansvar för ungdomar mellan 16 och 24 år i enlighet med de riktlinjer som 

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

motionen om decentralisering av AMS, 
7. att riksdagen beslutar till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostna

der för budgetåret 1987 /88 anvisa ett ramanslag av 1 777 048 000 kr., 
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om sammansättningen av AMS styrelse och dess under
organ, 

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

motionen anförs om arb.etsförmedlingens organisation och inriktning, 

10. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av arbetsförmedlingsla

gen i enlighet med vad som anförs i motionen, 

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

allmän platsanmäfan i de delar som rör förmedling av korta och tillfälliga 
arbeten i enlighet med vad som anförs i motionen, 

43 22 

45, 46 24, 28 

43 23 

43 22 

31 7 

32 9. 

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 27 4 

motionen anförs om rekrytering av tekniker till Stockholm på bekostnad av 

övriga landet, 

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som. i 90 

motionen anförs om förbättrade möjligheter för arbetshandikappade att få 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 

87 
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14. att riksdagen hos regeringen begär förslag om förstärkta löncbidrag för 

anställning av handikappade i den privata sektorn enligt de riktlinjer som 

redovisas i motionen, 

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

motionen anförs om flexibla bidragsnivåer för lönebidrag. 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskottels 
yttr. s. hcmst.p. 

121 107 

lO I 98 

16. att riksdagen hos regeringen begär att överläggningar upptas med de 66. 67 56. 57 

fackliga organisationerna och arbetslöshetskassornas samorganisation om 

formerna för att förbättra det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet i enlighet 

med de riktlinjer som har redovisats i motionen. 

Yrkande 17 behandlas i betänkande AU 1986/87: 12, yrkande 2 i ett senare 

betänkande. 

1986/87:A268 av Börje Hörnlund m. fl. ( c) vari yrkas 

1. att riksdagen begär att regeringen i samband med kompletteringspropo- I IO 107 

sitionen återkommer med förslag om medclsanvisning till driften för 

Samhällsföretagsgruppens verksamhet under budgetåret 1987/88 motsvaran-

de 113,5 % av lönesumman för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. 

lönebikostnader) upp till högst 31,5 miljoner arbetstimmar inkl. de särskilda 

uppdragen i malmfälten, 

2. att riksdagen beslutar att antalet platser med lönebidrag vid statliga 104 101 

myndigheter skall vara oförändrat. 

1986/87:A269 av Margareta Persson och Ingvar Björk (s) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen anhåller att Arbetsmarknadsverkct ges i 91 87 

uppdrag att genomföra en åtgärdsinriktad planering för arhcte åt handikap-
pade, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 91 87 

motionen anförts om att främjandelagen skall användas mer aktivt. 

1986/87:A270 av Margareta Persson och Ingvar Björk (s) vari yrkas 
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av att se 96 9."l 

över bidragen till arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar p[1 

arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna behowt av ett 96 93 

klarläggande för användningen av de 10 milj. kr. som finns tillgängliga för 

"avancerade datorbaserade hjälpmedel", 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna behovet av att 93 90 

utredningen av arbetsmiljölagen i fortsättningen beaktar behovet av hänsyn 

till funktionsnedsättning redan i planeringsstadiet för s{1väl lokaler som 

produkter, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av % 93 

stimulans av utvecklingen av arbetstekniska hjälpmedel speciellt pi1 de 

särskilt eftersatta områden som berörts i motionen, 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna behovet av att lJ6 9.> 
inom lämpligt samhällsorgan reservera tekniska resurser för experiment och 

individuell anpassning av arbetsplatser för personer med funktionsnedsiitt-

ning. 
16 



1986/87:A271 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen hos regeringen hegär förslag om en arbetsmarknadsplan 

för handikappade, 

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

sägs om att ta i anspråk socialförsäkringsmedel för att skapa arhetstillfällen 

för handikappade, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att någon övre 

gräns för antalet nytillkommande lönehidragsanställningar i allmännyttiga 

organisationer ej hör anges, 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskottets ' 
yttr. s. hcmst.p. 

92 87 

92 88 

105 103 

4. att riksdagen med ändring i proposition 1986/87:100, bil. 12 Arhets

marknadsdepartementet. C 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och 

sysselsättning heslutar anvisa 80 000 000 kr. utöver regeringens förslag, 

avseende möjlighet att komhinera lönebidrag med hela lönekostnaden med 

bidrag till arbetsbiträde och ökning av antalet anställda med lönehidrag vid 

statliga myndigheter. 

103. 10..\. 100. 101. 10..\ 

105 

5. att riksdagen med ändring i proposition I 986/87: IOO, bil. 12 Arhets

marknadsdepartementet, C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag heslutar 

anvisa 80 000 000 kr. utöver regeringens förslag avseende utökning av antalet 

anställda. 

!JO. 111 107, 112 

1986/87:A272 av Hans Rosengren (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening 75. 78. 68. 71. 75 

ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att inom ramen för 

anvisade medel till beredskapsarbeten även bekosta sådana åtgärder som 

anförts i motionen. 

,,, 
"-

1986/87:A273 av Ingrid Hasselström Nyvall och Sigge Godin (fp) vari yrkas 72 6..\ 

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

anförts om omprövning av arbetslöshetsersättningens tidsgränser i arhetslös-

hetskassan. 

1986/87:A274 av Catarina Rönnung m. fl. (s) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 92 89 

motionen anförts om försöksverksamhet med en ny modell för rehabilite-

ring, 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ett antal 92 89 

kommuner av varierande storlek inom Jönköpings län hör ingå i en sådan 

försöksverksamhet. 

1986/87:A275 av Nils Berndtson m. fl. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen med ändring i proposition1986/87:100, bil. 12, B3, 59. 63 ..\..\, 5..\ 

beslutar anvisa 6 300 000 kr. utöver regeringens förslag att användas för 

kurser för arbetslös ungdom vid folkhögskolorna, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att statsbidrag till 59 ..\..\ 

denna verksamhet bör utgå utan hinder av bestämmelserna . i 

folkhögskoleförordningen och förordningen om folkhögskolans undervis-

ningsvolym. 

2 Riksdagen 1986187. 18.mml. Nr 11 
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1986/87:A276 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen med 

ändring i proposition 1986/87: 100 bil. 12 ·Arbetsmarknadsdepartementet. 

C 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsiittning beslutar 

anvisa 100000000 kr. utöver regeringens förslag avseende bilstöd, 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:T927 .· 

AU 1986/87: 11 

Behandlas i 
ut~kottets 

yttr. s. hcm,t.p. 

98. 105 ' 97. 10-1 

1986/87:A277 av Ingrid Sundberg m. fl. (m) vari yrkas att riksdagen som sin 79 73 

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

av AMS-medel för kulturminnesvård. 

_Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:Kr318. 

1986/87:A278 av Lars Leijonborg (fp) vari yrkas att riksdagen hos regeringen 31 7 

. begär förslag om avskaffande av förbudet mot privat arbetsförmedling. 

Motiveringen till yrkandet återfinns i motion 1986/87:Fi509. 

1986/87:N376 av Lahja Exner m. fl. (s) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till. känna vad som i 62 52 

motionen anförts om att tekostöd iiven under budgetåret 1987/88 bör utgå till 

yrkesutbildning. 

Motionen behandlas i övriga delar av näringsutskottet. 

1986/87:A418 av Lars-Ove llagbcrg_ m. fl . .(vpk) v_ar yrkas 

I. att riksdagen beslutar att utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsut- 68 59 

bildning fr. o. m. den I juli 1987 lägst skall.utgå med 300 ~r. per dag fem dagar 

i veckan. 

2. att riksdagen beslutar höja KAS-ersättningen till 200 kr. per dag och 68 58 

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

arbetsmarknadsstöd att gälla från den I juli 1987, · 

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till finansiering av de i 68 59 

motionen föreslagna höjningarna av utbildningsbiclrag och kontant arbets

marknadsstöd, att föreläggas riksdagen på tilläggsbudget för budgetåret 

1987/88. 

4. att riksdagen beslutar att kontant arbetsmarknadsstöd och utbildnings

bidrag kopplas till högsta dagpenningklass i arbetslöshetsförsäkringen enligt 

vad i motionen anförs, 

5. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag om att karensdagar

na i arbetslöshetsförsäkringen slopas enligt vad som anförs i motionen. 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att elen som hotas 

av arbetslöshet hör garanteras beredskapsarbete enligt vad i motionen · 

anförs. 

7. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag·som innebär att om 

den utförsäkrade inte kan granteras beredskapsarbete, skall förlängd 

arbetslöshetsförsäkring utgå enligt vad i motil)nen anförs. 

8. att riksdagen hemställer hos regeringen om förslag om att arbetsmark

nadsutbildning skall vara kvalificerande för arbetslöshetsersättning. 

68 ,58.59 

68 61 

68 61 

68 . i11 

71 62 
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l986/87:A42l av Olof Johansson m. fl. (c) vari yrkas 

26. att riksdagen beslutar att ge regeringen till känna vad som i motionen 

anförts om individinriktade stödi1tgärder i syfte att stimulera till återflyttning 

till kommuner inom stödområde A och B. 

AV 1986/87: 11 

Behandlas i 
utskntll:ts 
yttr. s. hcmst.p. 

49 33 

27. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag lim: 51 3..\ 

a) bidrag till arbetsgivare för medflyttande. 

I enlighet med vad som anförs i motionen. 
28. att riksdagen beslutar att begära att regeringen i samband lned ..\9 33 

kompletteringspropositionen ilterkommer med förslag till riktlinjer om 

regler för flyttningsbidrag i enlighet med vad som anförs i motionen. 

29. att riksdagen beslutar att med avslag p[t proposition 1986/87:100. bil. 52 36 

12 i den11a del till Arbetsmarknadsservice för hudget;'iret 1987/88 avseende 

ett förslagsanslag av 33 920 000 kr. i enlighet med vad som anförts i motionen. 

Yrkandena 1-25 och 27 h-d behandlas i betänkande AU 1986187:13. 

!986/87:A463 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) vari yrkas 

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett system med privata och 31 7 

specialiserade arbetsförmedlingar. 

Yrkandena 1-3 behandlas i bctiinkande AU 1986187: 13. 

1986/87:A474 av Marianne'Andersson och Per-Ola Eriksson (c) vari yrkas 

J. att riksdagen till landskapsvårdande atgärder för budgetftret 1987/88 

anslår 5 milj. kr. utöver vad regeringen har föreslagit. 

7'1 73 

2. att riksdagen beslutar att medel skall tas ur anslaget för Sysselsättnings- 79 73 

fr~imjande åtgärder. B 5. bil. J 2 arbetsmarknadsdepartementet. 

1986/87 :A482 av Margareta Win berg och Nils-Olof Gustafsson (s) vari yrkas 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna vad som i 62 53 

motionen anförts beträffande behovet av en, inom ramen, större tilldelning 

av medel för arbetsmarknadsutbildning i företag. 

Yrkandena h3 behandlas i betänkande AU 1986/87:13. 

1986/87:A711 av Lars Werner 111. fl. (vpk) vari yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begär förslag om obligatorisk plats- och 32 10 

arbetsförmedling i enlighet med vad som anförts i motionen. 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om lagbestiimmelser som 32 lll 

förbjuder åsiktsregistrering. personundersökning och syartlistning av arbe-

tare. 

l 986/87:A 717 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövden (s) vari yrkas att 71 63 

riksdagen hos regeringen anhWcr att 1985 ·års semesterkommitte ffir i 

uppdrag att pröva frågan om arbetslöshet kan göras semesterlönegrundande. 

1986/87:A732 av Margareta Andren (fp) vari.yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 60 

anförts om nödvändigheten av att avhjälpa bristen p[i avbytare inom 

jordbruket. 

..\7 
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Yrkande 2 behandlas i ett senare betänkande. 

1986/87:A744 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 

AU 1986/87:11 

Behandlas i 
utskottets 
yttr. s. hcmst.p. 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 23 

anförts om vikten av att förutsättningar skapas så att alla människor får en fri 

tid. 

Yrkande 2 behandlas i ett senare betänkande. 

Uppgifter om arbetsmarknadsläget 

Andelen sysselsatta av totalbefolkningen uppgick enligt arbetskraftsundcr

sökningarna (AKU) i början av året till 82 %. Antalet sysselsatta ökade 

under 1986 med 37 000 personer. varav kvinnorna ökade med 33 000. Antalet. 

sysselsatta uppgick i januari i år till 4 283 000 personer. 

Antalet arhetslösa var i januari i år 93 000, vilket motsvarar 2, 1 % av 

arbetskraften. Samma månad 1986 var antalet arbetslösa 107 000. Av 

ungdomarna i åldern 16-24 år var 31 000 utan arbete i början av året, ett i 
stort sett oförändrat antal mot situationen för ett år sedan. 

Utbudet av arhetskraft, dvs. antalet sysselsatta plus antalet arbetslösa var i 

januari ca 4376000, en ökning med 18000 mot samma månad året före. 

Efterfrågan på arbetskraft som den speglas· av antalet nyanmälda lediga 

platser uppgick till knappt 58 000 under januari i år, vilket är knappt 7 000 

färre än samma månad aret före. 

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgick i januari i är 

till 165 600 med följande fördelning: 

Arbetsmarknadsutbildning cxkl. 
· förctagsutbildning 
Beredskapsarb.:te 
Ungdomslag 
Arbetsträning och prövning 
vid AMI 
Förctagsutbildning 
Utbildning vid risk för permittering 
elkr uppsägning 
Rckrytcringsstöd 
Samhällsföretag 
Anställning med löncbidrag 

Totalt 

Jan. -87 

.w 400 
20 000 
25 200 

5 200 
3 200 

200 
3 700 

28 200 
40 700 

165 600 

Jan. -86 

38 900 
23 800 
JO 300 

s .mo 
4 500 

3()() 
12 000 
27 100 
39 000 

181 300 
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Utskottet 

Riktlinjerm. m. 

Förutsättningar för arbetsmarknadspolitiken 

I p rop os it i o n c n framhålls att den ekonomisk-politiska strategi som 

regeringen följt alltsedan 1982 har varit framgångsrik. Obalanserna har 

minskats och i vissa fall helt eliminerats. tillväxten har hlivit högre och 

framtidstron har stärkts. Utvecklingen under 1986 har innehurit en fortsatt 

konsolidering av den svenska ekonomin. 

Situationen på arbetsmarknaden har successivt förbättrats. Sysselsättning

en har under 1986 ökat med över 30 000 personer samtidigt som arbetslöshe

ten legat på en lägre nivii. än åren dessförinnan. Detta har - anförs vidare i 

propositionen - kunnat ske samtidigt som tillströmningen på arbetsmarkna

den varit mycket stor och de sysselsättningsskapande åtgärderna - bered

skapsarbeten, rekryteringsstöd och ungdomslagen - inom arbetsmarknads

politiken har dragits ned. I ett internationellt perspektiv har Sverige 

ytterligare stärkt sin unika ställning vad gäller högt arhetsdeltagande och låg · 

arbetslöshet. 
Samtidigt konstateras i propositionen att målet om full sysselsättning ännu 

inte är uppnått. Arbetslösheten är enligt svenska mått för hög, varför det 

krävs fortsatta kraftfulla åtgärder över hela det ekonomiska fältet för att ge 

alla som så önskar möjlighet till ett arbete. Den tredje vägens ekonomiska 

politik måste enligt propositionen fullföljas med fasthet och konsekvens. 

I moderata samlingspartiets kommittemotion 1986/87:A259 an

förs att det förbättrade läget på arbetsmarknaden inte är regeringens 

förtjänst utan huvudsakligen har skapats av en rad mycket gynnsamma yttre 

förutsättningar. Det framstår i stället som anmiirkningsvärt att förbättringen 

på arbetsmarknaden inte varit mer pataglig än som varit fallet. 

Motionärerna pekar vidare på de allt snabbare förändringarna på arbets
marknaden. De yngre behöver inte längre räkna med att det första yrkes valet 

blir bestämmande för hela det yrkesverksamma livet. Möjligheterna att byta 
yrke och arbetsplats kommer att vara större än nagonsin tidigare. En 

framsynt politik måste därför skapa förutsättningar för att såväl ny teknik 

som människors utvecklingsmöjligheter tillvaratas. 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna kan aldrig annat än marginellt 

förb.ättra sysselsättningsläget. Hög sysselsättning och låg arhetslöshet kan 

bara uppnås genom en sammanhfölcn strategi som inriktas på att skapa nya 

växaride arbetsmarknader inom den privata sektorn. 

De moderata motionärerna framhåller att partiets politik på alla områden 

syftar till att kraftigt förbättra förutsättningarna för tillväxt och arbete. 

Obalanserna i ekonomin. som utgör de stora hoten mot jobben. måste 

minskas. Det höga skattetrycket måste sänkas och klimatet för de mindre 

företagen förbättras. Investeringarna maste öka och arbetsmarknadslagstift

ningen ses över. Utbildning måste härutöver användas som ett av de . 

viktigaste långsiktigt verkande instrumenten för att upprätthalla en väl 

fungerande arbetsmarknad. 

AU 1986/87: 11 
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I fo 1 k part i c t s partimotion l 986/87:A229 konstateras att det för niirva- AU 1986/87: 11 

randc inte råder full sysselsättning i landet. :Vtcd hänsyn till konjunkturut-

veeklingen anser man att arbetslösheten borde ha kunnat pressas ned 

ytterligare. Arbetslösheten har vidare ~indrat karaktiir. Rl. a. har dess 

varaktighet ökat sedan den förra hiigkonjunkturen. Likaså har strukturar-

betslösheten ökat. 

Den tekniska utvet.:klingen skapar enligt motioniirerna int';? ökad arbetslös

het under förutsättning att ekonomin och siirskilt arbetsmarknaden har 

tillräcklig flexibilitet och anpassningsförmåga. Tviirtom anser man att en 

fortgäende teknisk utveckling iir nödvändig för att uppriitthitlla näringslivets 

konkurrenskraft och den fulla sysselsättningen. 

I· motionen anförs vidare att full sysselsättning måste vai·a det högst 

prioriterade målet för den ekonomiska politiken. Grunden för den fulla 

sysselsättningen ligger i det enskilda näri11gslivets vitalitet och konkurrens

förmåga. Politiken måste därför inriktas på att åstadkomma ett st1dant 

näringslivsviinligt klimat att framtidstro och företagande stimuleras. biide 

nyföretagande och drift och expansion av existerande företag. 

Vidare framhMls marknadsekonomins grundliiggande betydelse. behovet 

av ökad effektivitet inom den offentliga sektorn sanit lönebildningens 

betydelse för näringslivets konkurrenskraft. den ekonomiska stabilite_ten och 

sysselsättningen. Folkpartiet visar också på utbildningspolitikcns betydelse 

för utvecklingen pii arbetsmarknaden. Slutligen framhttlls betydelsen för den 

framtida sysselsättningen av en ,ökad flexibilitet beträffande· arbetstiderna. 

I t.:e n ter part i e t s kommittemotion I 986/87:A267 anförs att det förhål

landet att arbetslösheten trots en internationellt betingad högkonjunktur iir 

hög inncbiir ett misslyckande för regeringen. Det är långt till den påstadda 

· målsättningen om arbete ftt alla. 

Kampen mot arbetsliishetcn måste enligt motioniirerna föras pit två 

fronter samtidigt. Det giiller att driva en niirings- ot.:h regionalpolitik som ger 

tillräckligt många arbetstillfällen i alla delar av landet. Det giiller ocksft att 

med utbildningsinsatser underlätt<i ny- eller ätcrintriidet pä arbetsmark

naden. 

Vidare framhftlls i motionen att det är angeliigct att statens totala· 

kostnader för arbctsmarknadspolitik och sysselsiittning kan minska. Detta 

kan. på ett ansvarsfullt sätt. ske endast om antalet människor som nu 

kommer i Mnjutande av samhiilleligtstöd kan minska genom att näringslivet i 

dessa olika former självt förmår ge sysseisättning. Ökad uppmiirksamhet 

mt1ste därför riktas· mot möjligheterna att skapa fler jobb i näringsliv och· 

smMöretagsamhet. Den längsiktiga tryggheten för de enskilda kan tillgodo

ses först genom en mer expansiv industrisektor där siirskilt smaföretagcns 

villkor och utveckling iir avgörande för en positiv utveckling av sys.selsiitt~ 

ningen .. 

JvlL\tionärcrna pekar också på betydelsen av att en mer flexibel förlaggning 

av arbetstiden till{tts iin för niirvarande. Fördelarna ni ed en flexibel arbetstid 

iir enligt motionen stora ~;\viil för konsumenter och anstiillda som för 

företagens konkurrenskraft. 

Viinstcrpartiet kommunisterna anför i partimotionen 1986/ 

87:A239 att arbetslösheten numera iir ett sti\cndc inslag i ekonomin. Full 22 



sysselsiittning i· klassisk mening är inte lLingrc möjlig med rådande ekonomis- AU 1986/87: 11 

ka och sociala strukturer. Regeringens arbetslöshetspolitik är ett resultat av 

. att allas riitt till arbete är underordnat budgetunderskott. åtgärder mot 
löneökningar och stimulai1s till storfinans och exportinriktning. Fortsatt hög 

strukturell arbetslöshet är ett av_de pris vi får betala för den tredje vägens 
politik. fortsätter vpk. 

I motionen pekas p~1 några utvecklingsdrag som förstärke.r arbetslöshet 

och undersysselsättning; bl.-a. kapitalets exportinriktning. otillräckliga in

vesteringar i svenskt näringsliv. den nya teknikens införande på grundval av 

nuvarande maktförhållanden. neddragningarna inom den offentliga sektorn. 

arbetstidspolitiken samt regeringens ekonomiska politik. 

Landets ekonomiska politik och statens-insatser bör i stiillet inriktas på att · 

bekämpa arbetslösheten. Statsföret<ig, löntagarfonder. regionalpolitik m. m. 

bör omvandlas till redskap för en arbetsskapande politik. Arbetarrörelsen 

· måste återgå till sina traditioner och ställa målet om arh_ete åt alla' först på 

dagordningen. 

I motionen föreslås ett åtgärdsprogram som bl. a. inneh{1ller utbyggnad av 

den offentliga sektorn innebärande bl. a. ett nytt anslag om 4 000 milj. kr. för 

statsbidrag till kommuner för inrättande av fasta arbeten. framtagande av ett 

· nationellt industrialiseringsprogram och förkortning av arbetstiden. 

Slutligen framhålls i vpk-motion 1986/87:A 744 att förutsättningar hör 
skapas så att alla människor får en fri tid, vilket innebiir allas rätt till arbete. 

ökad jämlikhet samt förkortning av arbetstiden. Detta yrkande ingår i vpk:s 

partimotion om rekreation och turism. där det bl: a. siigs att man bara kan ha 

fri tid om man har någon annan tid att vara fri från. 

Utskottet vill för sin del framhålla följande ·Om förutsättningarna för 

arbetsmarknadspolitiken. 

Utskottet vill inledningsvis sia fast att arbetet och dess villkor har en 

grundläggande betydelse för den enskilde och samhället. Arbetet är ett 
medel att skapa en god försörjning men det har också ett egenvärde som en 

väg till social gemenskap. Att stå utan arbete får därför ofta mycket kännbara 
. konsekvenser för dem som berörs. 

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

och de åtgärder som vidtas inom finans-. penning- och valutapolitiken syftar 
också till att främja utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Arhetsmarknadspolitiken fungerar - som också framhålls i propositionen 

och motionerna - som ett komplement tili de ekonomisk-politiska åtgärder

na. Om de generella medlen inte förmär skapa en tillräckligt stör efterfrågan 

kan arbetsmarknadspoiitiken Iö'sa vissa temporära problem och hjälpa till att 

utjämna effekterna av en konjunkturnedgång. Arbetsmarknadspolitiken 

kan emellertid inte ensam svara ·för att full sysselsättning kan uppr:itthållas. 

Det krävs också en aktiv och framgångsrik närings- och industripolitik. 

· bostadspolitik, utbildningspolitik osv. 
Utskottet konstaterar att den socialdemokratiska regeringen allts~dan sitt 

tillträde drivit en brett upplagd politik som syftar till att viimla den tidigare 

negativa sysselsättningsutvecklingen. Som· en följd av denna politik har läget· 

pä arbetsmarknaden successivt förbiittrats. 

I ett internationellt perspektiv är arbetslösheten i Sverige mycket läg. Den 



genomsnittliga arbetslösheten här under år 1986 på 2, 7 % kan jämföras med 
OECD-området och Västeuropa där arbetslösheten samma år enligt tillgäng
lig statistik uppgick till ca 8 ~;,.resp. 11 %. För enskilda länder är arbetslöshe

ten betydligt högre. I Storbritannien är t. ex. arbetslösheten ca 13 % . vilket 

innebär att mer ~in 3 miljoner går utan arbete. I de regioner som drabbats 

hårdast är var femte arbetstagare arbetslös. 
Det sagda innebär inte att det finns anledning att vara nöjd, med 

situationen på den inhemska arbetsmarknaden. Enligt svenska mått är 

arbetslösheten alltför hög. Särskilt problematisk är situationen för långtids

arbetslösa och för ungdomarna. De regionala skillnaderna är också otill

fredsställande. 

I detta sammanhang finns anledning erinra om att det· finns ett flertal 

bakomliggande orsaker till arbetslösheten. Här kan nämnas ökningen av 

antalet personer i arbetskraften och de allt större kraven på utbildning. 

I Hirtill kommer att en betydande del av arbetslösheten kan förklaras av. 

Hingre arbetslöshetstider än tidigare. 

En avgörande förutsättning för att på sikt nå målet om arbete åt alla är att 

den ekonomisk-politiska strategi som regeringen följt alltsedan år l 982 kan 

fullföljas med fasthet och konsekvens. Hithörande frågor behandlas i 

finansutskottets betänkande FiU 1986/87: 10. Finansutskottet har i betänkan

det ställt sig bakom den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik. 

De riktlinjer för den ekonomiska politiken som förs fram av oppositionspar

tierna har· därvid avvisats. 

Beträffande insatser inom näringspolitiken, som självfallet är av avgöran

de betydelse för sysselsättning.en, vill arbetsmarknadsutskottet hänvisa till 

att hithörande frågor kommer att behandlas av riksdagen senare i vår med 

anledning av regeringens proposition 1986/87:74 om näringspolitik inför 

90-talet. 
Utskottet vill härutöver erinra om forskningens betydelse för utvecklingen 

på arbetsmarknaden. Denna fråga behandlas också senare i v{ir med 

anledning av regeringens proposition 1986/87:80 om forskning. 
Beträffande arbetstidsfr{1gorna vill utskottet i detta sammanhang hänvisa 

till att dessa frågor kommer att bli föremål för utredning samt att direktiv 

härför är under utarbetande inom regeringens kansli. Utskottet återkommer 

för övrigt till arbetstidsfrågorna i ett särskilt betänkande senare under 

innevarande riksmöte. 

Med det anförda tillstyrker utskottet vad som anförs i propositionen om 

förutsättningarna för arbctsmarknadspolitiken. Aktuella delar av de i 

sammanhanget refererade motionerna A229, A239, A259, A267 och A744 

avstyrks av utskottet. 

Utskottet övergår härefter till att behandla frågan om samspelet mellan 
111bildningssystemet och arbetsmarknaden i syfte att undvika flaskhalsar och 

löneglidning som förs fram i motion 1986/87:A261 av Alf Svensson (c). 

Motionären pekar bl. a. på ett växande behov av ett väl fungerande 

utbildningssystem för i1tt tillgodose näringslivet och den offentliga sektorn 

med kvalificerad arbetskraft. Det gäller därför bl. a. att på ett tidigt stadium 

försöka förutse var brister kommer att uppstå. Undviks på detta sätt 

"flaskhalsar" minskar också risken för löneglidning. Regeringen bör mot 
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denna hakgrund på detta område förhättra bevakningen och kartläggningen 

av samspelet mellan uthildningssystemet och arbetsmarknaden. 

Utskottet har ingen annan uppfattning än motioniircn beträffande behovet 

av samverkan mellan uthildnings- och arbetsmarknadspolitikcn. Det finns 

också en medveten strävan från statsmakternas sida att p[i olika plan 

åstadkomma en allt biittre samordning mellan dessa politikområden. Med 

hänvisning härtill bör motion A261 inte föranleda någon riksdagens åtgärd i 

denna del. 

Utskottet tar slutligen i detta avsnitt upp motion 1986/87:A256 av 

Kjell-Arne Welin (fp). i vilken yrkas att regeringen bör ta initiativ till en 

utredning om siinkt pensionsålder och j(:irliingd förii/dralediglu!t som medel att 

minska arbetskraftsutbudet. Motionären framhåller bl. a. att det krävs en 

ändring av den sociala reformpolitiken om vi skall kunna slt1 vakt om den 

fulla sysselsiittningen. Arhetsmarknadens oförmåga att lösa problemen 

anser motionären vara permanent. 

Utskottet har den principiella inställningen att ambitionen i första hand 

bör vara att på olika siilt skapa förutsiittningar för nya jobb som kan 

tillgodose efte rfragan från de arbetssökande. Som utskottet tidigare redovi

sat kommer arbetstidsfrågorna att bli föremål för utredning. Utskottet vill 

inte utesluta att de frågor motionären tar upp kan komma att ingå i de 

allmänna överväganden som i det sammanhanget kan bli aktuella. Utskottet 

vill slutligen ocks;'\ hänvisa till arbetet inom pensionsberedningen. 

Motion A256 avstyrks av utskottet med hänvisning till det anförda. 

Inriktningen av arbetsmarknadspolitikcn I 987 /88 

I p rop os it i o n en framhålls att hedömningen av utvecklingen hctriiffande 

den svenska ekonomin under det närmaste året i\r osäker. Det giiller i 

synnerhet den internationella utvecklingen vilken i hög grad påverkar den 

svenska arbetsmarknade1i. De indikatorer som finns pi1 en försämring ger 

anledning till att uppmärksamheten skiirps. men motiverar enligt propositio

nen inte nu generellt ökade insatser inom arbctsmarknadspolitikcn. En 

bedömning av utsikterna för nästa budgct[\r kommer därför att göras i 

samband med kompletteringspropositionen. varvid de eventuella justeringar 

i de arbetsmarknadspolitiska insatserna som då kan visa sig befogade 

kommer att aktualiseras. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets område har utgiftshcgränsningar i 

budgeten gjorts i storleksordningen 400 milj. kr. Det giiller bl. a. slopande av 

den s. k. starthjälpen och ändrade hidragsregler för hcredskapsarbeten. 

Dessa besparingar har tillsammans med andra besparingar inom andra 

huvudtitlar möjliggjort ur bl. a. sysselsättningspolitisk utgfogspunkt ange

lägna förstärkningar av de regionalpolitiska insatserna och av forskningen. 

1 den fortsatta arbetsmarknadspolitikcn bör tyngdpunkten enligt proposi

tionen i större utsträckning än i dag Higgas p{i utbudsinriktadc insatser, dvs. 

arbetsförmedlings- och utbildningsinsatser. I enlighet med arbetslinjen skall 

aktiva insatser prioriteras före passiva insatser som kontantutbctalningar. 

Mot denna bakgrund föresltis att förmedlingens resurser förstärks med 250 

tjänster. Detta kombinerat med bl. a. den beslutade utbyggnaden av det 
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ADB-hascrade platsförmedlingssystcmct hör innehära att det gär att yttcrli- AU 1986/87:11 
gare reducer·a l{mgtidsarhctslöshetcn samtidigt som vakanstiderna för de 
lediga platserna inte ökar. 

Vidare framhålls att det ställs allt större krav på yrkesuthildning i 

arbetslivet. I en politik med uthudsinriktade åtgärder iir uthildning ett viktigt 

grundelement. Medel beräknas därför för arhetsmarknadsutbildning .för 

5 000 fler personer än vad som beriiknades i förra hudgetpropositioncn. 

Arbetsmarknadsuthildningen skulle därmed kunna omfatta totalt 120 000 

personer. 

Arbetslösheten hland ungdomar i åldern 20- 24 år är hög trots den allmänt 

förbättrade utvecklingen på arhctsmarknaden. Orsaken hiirtill anges bl. a. 

vara brister i deras utbildning. Ungdomarna måste därför .stödjas och 

motiveras till en gångbar yrkesutbildning. Handikappade ungdomar med 

varaktigt funktionshinder och försenad skolgång föreslås få rätt till .arbete i 

ungdomslag upp till 25 års ålder. 

Resurserna för beredskapsarbeten och rekrytcringsstöd har beriiknats. 
utifr{m i huvudsak oförändrad omfattning. 

Med hänsyn till löneutvecklingen föreslås en höjning av arbetslöshetscr

sättningarna. Den högsta dagpenningen i. arbetslöshetsförsäkringen bör 

höjas till 400 kr.. medan det kontanta arbetsmarknadsstödet. bör förbättras 

till 140 kr. Även utbildningsbidragen bör samtidigt höjas .. 

Merparten av insatserna för arbetshandikappade anslås enligt regeringens 

förslag till yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättningsskapande ätgiirder. 

främst i form av lönebidrag samt bidrag för anordnande av skyddat'arbete för 

sådana sökande som annars inte kan få varaktigt arhete. Vidare betonas 

nödvändigheten av en fortsatt hög amhitionsnivå niir det giiller Mgärder för 

de grupper av sökande som möter de största svårigheterna pf1 arbetsmark
naden. 

Betriiffande forskningen på det arhetsmarknadspolitiska området hänvi

sas till den forskningspolitiska propositionen (prop. 1986/87:80 om forsk
ning). 

I moderata samlingspartietskommittemotion 1986/87:A259fram

hålls beträffande de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna att arbetsmark- · 

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

Dessa skall i varje situation ges möjligheter att snahbt komma tillbaka i 

riktiga jobh. 

Motionärerna anser vidare att det finns anledning att uppmärksamma de 

prohlem som skapas av å ena sidari riksdagens detaljstyrning av AMS och å 

andra sidan den nya målstyrningsstratcgi som är under. utveckling inom 
AMS. Med stor sannolikhet kommer dessa problem enli.gt motionärerna att 

öka i framtiden om inte riksdage.ns och regeringens teknik för att styra AMS 

förändras. Redan kommande budget<'ir hör diirför försök genomföras med 

nya principer för anslagsgivning till AMS. inom vissa :mslagsområden. 

Konkreta förslag i detta avseende redovi~as beträffande anslaget Sysselsätt

ningsskapandc {itgärder. 
Y!oderata samlingspartiet föresU1r bl. a. också en effektivering inom 

arhetsmarknadsvcrkct och avvisar förslag om förstiirkning av personalresur

serna vid förmedlingarna. Alternativa former för arbetsförmedling bör 26 



till<ltas. Utbildningens betydelse betonas och satsningen p<i beredskapsarbe

ten föresl<°ls bli begränsad till förman för andra metoder som underlättar för 

de arbetslösa att fä arbete i det privata näringslivet. Motionärerna avvisar 

vidare regeringens förslag beträffande flyttningsbidragen. De föreslar ocks{1 

att finansfullmakten i högre grad skall inriktas på insatser som långsiktigt 

förbättrar infrastrukturen och tillväxtförutslittr"lingarna i regioner som under 

!{mg tid drabbats av hög arbetslöshet. 

Beträffande ungdomarnas situation anförs att svårigheterna i hög grad 

beror på en bristfällig yrkcsutbildning och en snedvriden lönesättning för 

ungdomar. UI. a. begärs förslag om arbetspraktik för ungdomar och ett 

upphävande av lagen om ungdomslag. 

Ptt sikt bör införas en- allmän arbetslöshetsförsiikring. I avvaktan på den 

bör den nuvarande dagpenningen vara oförändrad men möjlighet ges till 

kompletterande frivillig försiikring. Statsbidragsnivfo till arbetslöshetskas

sorna bör t1terstiillas till 80 lJ'< . 

Fördelningen av resurserna till arbetshandikappade föreslås bli annorlun

da mot i dag med en ökad differentiering av insatserna med hänsyn till arten 

och svårighetsgraden av olika handikapp. 

I fo I k part i e ts partimotion 1986/87:A229 framhålls bl. a. att en aktiv 

arbetsmarknadspolitik underliittar nödviindiga omställningar och mildrar 

effekterna för enskilda miinniskor. Vidare konstateras att konsekvenserna 

av strukturföriindringar, . .teknisk utveckling och ""kriser" var svårare för 

medborgarna i slutet av 1970-talet ·niir vi inte hade någon tillviixt iin under 

1960-talet när tillväxten generellt var hiig. 

Motionärerna begiir en översyn av arbetsförmedlingslagen i syfte bl. a. att 

ge större utrymme <'it den förmedling av olika tjänster som det finns ett 

växande behov av. Förslaget i. propositionen om ytterligare tj:instcr vid 

arbetsförmedlingen avvisas. 

Vidare förcsbs en översyn av de arbetsmarknadspolitiska iitgiirderna för 

ungdomar och en temporär nedsiittning av arbetsgivaravgifterna för denna 

kategori. Man hegäröcks<'i ett reformerat system för arbetslöshctsförsiikring

en och en ändrad finansiering av denna, på sikt också en allmän arbetslös

hetsförsäkring. 

Förslaget i propositionen om avskaffande av starthjälpen avvisas. Utbild

ningens betydelse betonas och ett ökat antal utbildningsplatser föreslås. 

I centerpart i e t s kommittemolilin I 986/87: A26 7 framhålls att samhäl

let måste ha .en hög arbetsmarknadspolitisk heredskap för att mötu konjunk

turnedgångaroch de krav som strukturförändringar inom niiringslivet ställer. 

Män och kvinnor bör vidare ha samma möjligheter och samma rätt till 

utveckling p[1 arbetsmarknaden. 

Arhetsmarknadsverket bör decentraliseras och arbetsförmedlingen arbeta 

mer aktivt. Arbctsförmedlingslagen bör ses över för att möjliggöra alternativ 

och komplement till de offentliga arbetsförmedlingarna. AMS bör enligt 

motionärerna inte fa medverka i kampanjer som inncblir att Ö\'riga landet 

utarmas p{1 teknisk kompetens och kunnande till förmän för friimst Stock

holm. 

För ungdomar föresl[1s ett sammanht11let uppföljningsansvar i kqmmunal 

regi .för. ungdomar i iildcrn lh-24 iir. Inom arbetslöshetsfiirsiikringcn 
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föresläs även en utredning om en allmän försLikring. Vidare förordas en 

mindre ökning av bidragsniviin än enligt regeringens förslag. En större 
"egenandel" av avgiften föreslfis ocksä. 

För insatser bland arbetshandikappade föreslås bl. a. vissa föriindringar 

beträffande lönebidragen. 

Vänsterpart i e t kommunist c r n a anför i riartimotionen 1986/ 
87:A239 att dagens svenska arbetsmarknadspolitik frfm början är organise

rad för att möta tillfälliga vågor av begränsad arbetslöshet. Den är emellertid 

inte relevant i massarbetslöshetens epok. 

Den förda politiken skyler över·r)ch döljer det kapitalistiska systemets 

sönderfall och dess syfte är att jämna vägen för kapitalets strukturomvand

ling. Därmed blir arbctsmarknadspolitiken ett verksamt medel för att 

··effektivera" och bevara kapitalismen, fortsiitter motionärerna. 

Den s. k. serviceinriktningen av AMS 'verksamhet är en strikt serviceåt

gärd för företagens och det kapitalistiska systemets fortlevnad och inte i 

första hand en service M de arbetslösa eller en ätgiird för att skapa arbete åt 

alla. 

Mot den angivna bakgrunden anser vpk att arhetsmarknadspnlitiken 

maste föriindras. En "sysselsättningsbudget"' hör uppriittas vid sidan av det 

traditionella budgetarbetet. Den hör innefatta såviil den statliga som den 

kommunala sidan. Arbetsmarknadspolitiska åtgiirdcr bör organiseras och 

budgeteras på flerfirshasis för att möjliggöra bättre framförhällning och 

säkrare anställningsformer. Kommunerna bör erhälla ramanslag som de 

friare kan disponera. Detta underlättar för dem att kombinera olika ätgärder 

efter de behov som regionalt föreligger. 

Arbetsmarknadsåtgärdcrnas innehåll och syfte bör föriindras p{1 sädant 

sätt att de bättre utvecklar människors kunnande och ansluter till deras 

yrkesskolning då så är möjligt. Vidare föreslås att de arbetandes rättsliga 

ställning skall stärkas. Slutligen bör de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

kopplas till en planerad utbyggnad av industrin och den offentliga verksam

heten samt till genomförandet av en arbetstidsförkortning. Inriktningen 

anser vpk bör vara att man genom arbete och studier på ett organiserat sätt 

leder över dem som i dag stiir utanför den ordinarie arbetsmarknaden till 

fasta anställningsformer. 

Utskottet vill framhålla följande~ Arbetsmarknadspolitikcn och dess 

ätgiirdsarsenal har två huvudsyften. Den skall stödja dem som har en svag 

ställning på arbetsmarknaden och som drabbas av syssclsättningsproblem. 

Den skall också främja en väl fungerande arbetsmarknad och därmed bidra 

till den ekonomiska utvecklingen av samhället. 

Utskottet delar uppfattningen i propositionen att tyngdpunkten i den 

fortsatta arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning än i dag bör liiggas på 

utbudsinriktade insatser, dvs. arbetsförmedlings- och utbildningsinsatser. 

Det iir angdiigct att de aktiva insatserna prioriteras framför passiva insatser 

som kontantuthetalningar. 

\1ot den angivna bakgrunden anser utskottet att det iir positivt att 

regeringen i årets budgetproposition föreslår förstärkningar inom säväl 

arbetsförmedlingen som arbetsmarknadsutbildningen. Utskottet noterar 

även att regeringen i budgeten iignar fortsatt uppmärksamhet i1t sLirskilt 
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utsatta grupper på arbetsmarknaden som ungdomarna och de arbetshamli

kappade. 
Utskottet vill i detta sammanhang framhålla betydelsen av det omfattande 

förändringsarbetet inom arbetsmarknadsverket. Därmed skapas förutsätt

ningar för ett mer effektivt utnyttjande av resurserna och en förhättrad 
service från arbetsförmedlingen till arbetssökande och arbetsgivare. 

Inom ramen för arbetsförmedlingens arbete prövas olika· initiativ som 

syftar till att underlätta kontakterna mellan arbetssökande och arbetsgivare. 

Utskottet. som ser positivt pä dessa strävanden. anser för sin del inte.att det 

finns anledning att rikta kritik mot de aktiviteter av detta slag som åsyftas i 

motion 1986/87 :A267 (c). Utskottet är inte berett att tillmötesgå önskemålen 

i motion 1986/87:A2S9 (m) beträffande styrningen av arbetsmarknadsverket. 

Utskottet kan instiimma med motionärerna så till vida att riksdagen inte i 

detalj skall styra hur de anvisade medlen skall anviindas. Som också 

framhålls i motionen går utvecklingen inom verket mot en c'ikad grad av 

målstyrning av verksamheterna på de olika nivaerna. Riksdag och regering 

har emellertid samtidigt ansvaret att ange erforderliga riktlinjer för hur de 

arbetsmarknadspolitiska medlen skall användas. Det maste följaktligen till 

en avvägning mellan dessa intressen. I sammanhanget vill utskottet erinra om 

den föreslagna försöksverksamheten med trei\riga budgetramar som avses 

omfatta även arbetsmarknadsverkcts förvaltningsanslag. Hiirmed möjlig

görs ett mer flexibelt utnyttjande av förvaltningsresurserna genom att medel 

kan föras över mellan budgetår. Till moderata samlingspartiets konkreta 

förslag beträffande anslaget Sysselsättningsskapande ätgärdcr äterkommer 

utskottet senare i framstiillningcn. 

Beträffande vad som anförs i samma motion om finansfullmaktens 

användning vill utskottet hänvisa till det uppdrag som regeringen fick av 

riksdagen våren 1986 och som innebar att systemet med finansfullmakten 

skall ses över (FiU 1985/86:30). 
Slutligen a·vstyrker utskottet förslaget i vpk-motionen, ! 986/87:A239 om 

införande av en sysselsättningsbudget. Enligt utskottets uppfattning ingår 

överväganden beträffande sysselsättningskonsekvcnserna av hesluten pä 

olika politikområden i det fortlöpande beredningsarhctct i regeringens 

kansli. 

Med det anförda tillstyrker utskottet de riktlinjer som regeringen presen

terar i budgetpropositionen beträffande arhctsmarknadspolitiken. Till ar

betsmarknadsbudgetens olika delområden ätcrkommer utskottet i den 

fortsatta redovisningen. De i sammanhanget behandlade motionerna av

styrks i aktuella delar. 

Utskottet går härefter över till att behandla motion 1986/87:A209 av Pär 

Granstedt (c) i vilken föreslås elt överförande ar h11rnda11sraret fiir arbets
mark11adspolitike11 till komm1111ema. Enligt motionären innebär arbetsmark

nadspolitikens snabba tillväxt att systemet kan bli tungrott och byråkratiskt. 

Arbetsmarknadspolitiken bör integreras med annan samhällsvcrksamhet 

och inflytandet över den decentraliseras. Kommunerna som har överblicken 

och ansvar för ungdomarna bör ta ett större ansvar. Staten bör ge 

kommunerna anslag för detta i förhållande till antalet arbetslösa eller i 

åtgärder. Även ansvaret för arbetslöshetsersättningen föreslås bli överförd 
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till kom·munerna. Därmed skulle dessa fa ett sysselsättningsansvar. 

Utskottets uppfattning :ir att huvudprincipen när det giillcr ansvarsfördel

ningen inom arbetsmarknadspolitiken bör vara oförändrad. Den innebiir att 

staten har huvudansvaret för denna politik. Till detta stiillningstagandc kom 

för övrigt också AMS-kommittcn i sina överviigandt":n i fragan (SOU 1985:7 

Arbctsmarknadsvcrkets ansvarsområde). Kommunerna spelar emellertid en 

allt viktigare roll. De har särskilda möjligheter att bedöma och medverka vid 

utvecklingen av sädan sysselsättning som har lokal anknytning. Kommuner

na har också en viktig roll vid.genomförandet av arbctsmarknadspolitiken. 

Deras engagemang grundar sig bl. a. på de problem av social och annan natur 

som arbetslöshet för med sig för individer och samhälle. Utskottet vill mot 

denna bakgrund stryka under vikten av en nära samverkan mellan arbcts

marknadsmyndigheterna och kommunerna. Den fr. o. m. iirsskiftet gällande 

nya organisationen för arbetsförmedlingen med i huvudsak kommunanknut

na arbctsförmcdlingsniimndcr ligger enligt utskottets uppfattning väl i linje 

med sådana strävanden. På olika områden p{1gi!r dessutom ett samarbete 

mellan AMS och kommunerna. bl. a. beträffande behovet av utbildning. 

AMS har för övrigt i dagarna antagit ett handlingsprogram betr:iffande 

insatserna i kommuner och landsting. Detta har tagits fram i .samarbete med 

bl. a. kommun- och landstingsförbunden. 

Med hänvisning till det anförda avstyrks motion A2t.19. 

Slutligen tar utskottet i detta avsnitt upp ett yrkande motion 1986/ 

87:A26l av Alf Svensson (c) i vilket begärs ökade möjligheter för AMS 1111 

sjiifr omdi.1poncra medel mellan olika anslag. Därmed skulle flexibiliteten 

öka när olika enskilda individer skall hjälpas. Dessutom. skulle· AMS 

snabbare och mer resolut kunna vidta ätgärder vid behov utan att anslagsför

delningen mellan olika konton begriinsar möjligheterni1. 

Utskottet vill för sin del framhålla att AMS redan i dag har stor frihet vid 

val av olika {1tgärdcr för individen. Anslagsstrukturen och möjligheterna till 

omdisponeringar är emellertid ocksä u.ttryck för den inriktning av de 

arbetsmarknadspolitiska åtgiirderna som regering och riksdag beslutat om. 

Med hänvisning hiirtill avstyrker utskottet motion A26 l i denna del.· 

Arhetsförmcdlingslagen m. m. 

Enligt lagen ( 1935: 113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling för 

arbetsförmedling med nedan beskrivet undantag inte bedrivas i förvärvssyf

te, dvs. med avsikt att ge vii1st. Arbetsförmedling mot sjiilvkostnadscrsätt

ning får däremot bedrivas efter tillstiind av AMS. Sådant tillstfmd ges endast 

till organisationer och föreningar. AMS fastställer maximiavgifter och 

meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verksamheten. 

Tillstånd att bedriva arbetsförmedling har beviljats nrganis:ltioner som 

förmedlar artister och arbetskraft pa kontorsområdet. Avgiftsfri förmedling 

får bedrivas utan tillständ. men anmälan härom skall göras till AMS inom tre 

månader från det verksamheten bör.jat. · 

Genom en iindring {tr 1976 i arbetsförri1edlingslagen öppnades möjlighet 

att i begränsad omfattning bevilja enskild persern eller annan tillstånd att·i · 

förvärvssyfte bedriva arbetsförmedling för musiker och scenartister. Till-
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sttmd får endast ges för förmedling av anstiillning utomlands åt i Sverige 

bosatt person eller av anstiillning i Sverige åt den som iir bosatt i utlandet. 
AMS är tillståndsmyndighet när det gäller arbetsförmedlingslagcns efter

levnad. Den som bedriver enskild arbetsförmedling är skyldig att föra 

anteckningar över verksamheten och hålla dessa tillgängliga för AMS samt i 
övrigt lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för övervakning och 
samordning med övrig arbetsförmedling. 

Brott mot arbetsförmedlings lagen iir belagt med böter eller fängelse i högst 

sex månader. 

I åtta motioner begärs vidgade möjligheter att bedriva arbetsförmedling i 

alternativa former. 

Moderata samlingspartiet anför i motion l 986/87:A259 att arbetsförmed

lingsmonopolet bör upphiivas s{1 att möjligheter iippnas för altc.rnativa 

arbetsförmedlingar även i privat regi. Den offentliga arbetsförmedlingen bör 

dock spela en viktig roll även i framtiden. 
Folkpartiet anser i motion 1986/87:A229 att det iir svårt att förstå det 

envisa motståndet mot att prova parallella förmedlingsformer. De offentliga 

arbetsförmedlingarna bör kunna tillhandahälla en god service över hela 

arbetsmarknaden. De skall i princip vara en förmedling för alla. Därför 

behövs enligt motionen kännedom om alla lediga platser för extern 

rekrytering och ett väl utbyggt kontorsnät med god teknisk utrustning. Niir 

en sådan service finns tillgänglig för alla utan avgift. kan det finnas klara 

fördelar med att ge utrymme för privata förmedlingar som komplement. 

Servicen till såväl arbetssökande som arbetsgivare skulle förmodligen 

förbättras och också kunna resultera i en stimulerand_e utmaning för de 

offentliga förmedlingarna. Mot den angivna bakgrunden föreslås i motionen 

att arbetsförmedlingslagen ses över. 

Centerpartiet förcsl{1r i motion 1986/87:A267 att en total översyn av 
arbetsförmedlingslagen m{1ste komma till stånd med syfte att möjliggöra 

alternativ och komplement till de offentliga arbetsförmedlingarna. Det finns 

enligt motionen specialområden där den offentliga förmedlingen visat 
bristande effektivitet. 

Liknande synpunkter som de ovan redovisade fiirs fram ocksi1 i motioner

na 1986/87:A218 av Göthe Knutson m. fl. (m, fp). 1986/87:A240 av Margitta 

Edgren och Kjell-Arne Welin (fp), 1986/87:A278 och 1985/86:Fi713 båda av 

Lars Leijonborg (fp) samt 1986/87:A463 av Ulf Adelsohn m. fl. (m). 

Utskottet står fast i sin tidigare redovisade uppfattning beträffande en 

översyn av arbetsförmedlingslagen i syfte att möjliggöra arbetsförmedling i 

alternativa former. Ansvaret fiir verksamheten med arbetsförmedling i 

landet bör i enlighet med Sveriges åtaganden i ILO inte splittras upp. Det bör 

även i fortsättningen ankomma på arbetsmarknadsverket att ha ett samlat 

ansvar för förmedlingsvcrksamheten. Härför talar för övrigt inte minst den 

nya teknikens införande ute på arbetsförmedlingarna som väsentligt ökat 

förutsiittningarna till en rikstäckande information till de arbetssökande om 

lediga platser. 

Utskottet inser emellertid samtidigt att det faktum att mer än 50 ar gått 

sedan arbctsförmedlingslagen kom till innebiir att den i vissa avseenden kan 
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vara svår a.tt tolka och tillämpa. Med hiinsyn härtill samt till de snabba AU 1986/87: 11 
förändringarna på arbetsmarknaden med nya verksamheter som kan förete 

vissa likheter med arhetsförmedlingsverksamhet framstår den pågi1ende 

översynen av arbetsförmedlingslagen i arbetsmarknadsdepartementet !'Om 

angelägen. Mot den angivna bakgrunden har utskottet anledning utga från 

att arbetet bedrivs skyndsamt och målmedvetet. 

Med hiinvisning till vad utskottet sålunda anfört i denna fräga hör de i 

sammanhanget upptagna motionerna lämnas utan bifall. 

Utskottet övergår härefter till fr(1gor avseende lagen om allmiin platsan

mälan. 

I motion 1986/87:A259 (m) föreslås ett upphiinmde 111' lagen om allmän 

platsanmii/a11. Liknande yrkande har tidigare framställts av moderata 

samlingspartiet utan att vinna riksdagens bifall. 

Utskottet vidhåller sin tidigare redovisade uppfattning att lagen iir ett 

betydelsefullt hjiilpmedel för arbetsförmedlingen att fa en si1 längt möjligt 

fullstiindig överblick över den dagsaktuella efterfrågan på arbetskraft. Ett 

sådant grepp om arhetskraftsefterfrågan blir så mycket ma önskvärt efte.r 

hand som förmedlingens möjligheter förbättras att med datatekQikens hjälp 

matcha arbetssökande och lediga platser. Motionen avstyrks sälunda i denna 

del. 

I motion 1986/87:A267 (c) begärs en ändring i lagen om al/mii11 platsan

miilan. 

Skyldigheten för arbetsgivare att anmäla lediga platser till den offentliga 

arbetsförmedlingen omfattar anställningar som beräknas pägå minst 10 

dagar. Kortare anställningar behöver alltsi1 inte anmiilas. I motionen hävdas 

att lagen inte hör omfatta arbeten som varar mindre än JO dagar. För sådana 

korttidsanställningar är det inte rimligt att kriiva platsanmlilan. 

Enligt utskottets uppfattning rimmar motioniirernas förslag däligt med de 

strävanden som finns inom arhetsmarknadsverket - och som riksdagen ställt 

sig bakom - att intensifiera sina insatser beträffande korttidsanst~illningar

na. Vidgade insatser på detta omr:.'1de kan bl. a. vara till hjiilp för ungdomar 

som ofta utnyttjar vikariat och tillfälliga jobb som ett siitt att bli etablerade i 

arbetslivet. Motion A267 avstyrks därför i denna del. 

Slutligen i detta avsnitt tar utskottet upp förslag i motion 1986/87:A71 lav 

Lars Werner m. Il. (vpk) om obligatorisk platsförmedling m. 111. I motionen 

framhålls att det inte bör vara arbetsgivarna som bestämmer vem som skall 

anställas. Det helt avgörande inflytandet bör i stället ligga hos samhället och 

de arbetandes organisationer. En obligatorisk arbetsförmedling skulle även 

göra det lättare för kvinnorna att komma in på arhetsmarkn.aden. Slutligen 

skulle en obligatorisk arbetsförmedling förhindra "yrkesförbud" och andra 

former för svartlistning på arhetsmarknaden. Förekomsten av svartlistning. 

personundersökningar och åsiktsregistreringar på arbetsmarknaden bör för 

övrigt förbjudas i lag. 

Utskottet har flera gånger tidigare behandlat motsvarande motionsyrkan

den. senast i hetänkandet AU 1985/86: 14. Utskottet har därvid bl. a. hävdat 

att de prohlcm det här är fråga om i första hand bör angripas genom ett ökat 

inflytande över företagens personalpolitik inom de ramar som medhestäm

mandelagen ger. Utskottet vidhåller denna uppfattning varför motionen 

avstyrks i här aktuell del. 
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Åtgärder för ungdomar 

Med ungdomslagens tillkLlmst är I 98.f minskade arbetslösheten bland 

tonåringarna avsevärt. Detta var en avsedd effekt. Därefter har som framgår 
av nedanstående tabell arbetslösheten legat pä en i stnrt sett oförändrad niv{1. 

Arbetslöshet och sysselsättning bland ungdomar 

(Årsmedeltal) 

1982 1983 1984 1985 1'186 

Arbetsliisa 11n~dom11r 
16-19 ar 25 0(10 24 (1(10 11 ·ollO ]() ()()(I 9 oou 
20-24 :!r 27 000 JI 000 JO 1100 JO f)f)f) JO 00(1 

Summa 52 000 55 000 41 000 40 0011 39 11011 

Ungdomar i åtgiirder 

AMU 12 800 12 lJOO IJ IJll(I 12 000 12 {I()() 

Bcrcdskapsarhctt:n 25 JOO 35 700 12 3110 7 700 6 41JO 
Ungdomslag JO 500 30 :;oo 23 800 

Summa J8 100 48 600 55 8011 50 2011 42 200 

.S~rsselsalla ungdomar 
16-19 ar 208 000 204 000 211 (l(lf) 211 ()()() 1'19 OOIJ 
20-24 år 425 (I()() 421 000 427 ono 44:' (l(}(l 454 00(1 

Summa 6JJ (){)() 625 uoo 638 000 656 ()0() (i)J (J(J() 

Arbetsmarknadssituationen för ungdomar har si1 till vida förbättrats att 

antalet sysselsatta ungdomar har stigit - Joek inte mellan {tren 19~5 och 1986 
- samtidigt som insatserna av åtgärder i form av a_rbetsmarknadsutbildning. 

beredskapsarbeten och ungdomslag har minskat. Detsamma gäller om 

insatserna inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret. Under är 

1986 var således i genomsnitt ca l I 000 16- l 7-itringar anvisade ungdomsplat

ser. Härtill kommer att rekryteringsstödet. som tir 198.f användes i st nr 

utsträckning för att underltitta arbetsplacering av ungdomar inte längre har 

samma betydelse pä grund av de omprioriteringar som har gjorts för 

användningen av stödforrnen. I november 1986 utgick stiidet för 2 500 · 

ungdomar under 25 år. 

Vad nu sagts om vissa förbiittringar av syssclstittningsläget för ungdomar 

skall inte undanskymma det faktum som tabelkn åskiiclliggör. niimligen att 

arbetslösheten har förblivit oföriinclrat hög för de iilclre ungdomarna (20-2.f 
år) och sålunda inte nämnvärt har kunnat bringas ned trots de senare [1rens 

förbättrade konjunktur. Detta bekymmersamma Jrag i utvecklingen påtalas 

såväl i budgetpropositionen som i de parti- och kommittemotioner som 

redovisas i det följande. 

Under år 1986 har inskolningsplatserna tillkommit som en ny stödform för 

ungdomar. Dess användning behandlas i det följande. \Tiigra nya iltgiirder 

därutöver föreslås inte i årets budgetproposition. bortsett fr{m en vidgad 

möjlighet för handikappade ungdomar att arbeta i ungdomslag. Arbetsmark-

3 Rikstfogen 1986i87. l8s11m/. Nr 11 
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nadsministern påpekar (prop. s. 20) att man inom regerin.gskansliet för AU J 986/87: 11 

närvarande bereder de förslag som har lämnats av utredningen om översyn 
ay den gymnasiala yrkesutbildningen ( ÖG Y). De regeringsförslag bered-

ningen bn leda till kan komma att påverka omfattningen och eventuellt 

också utformningen av ungdomsbgen ·och inskolningsplatserna. 

I de motioner som redovisas i det följande och som utskottet nu övcrg[ir till 

att behandla föreslås däremot betydande förändringar av insatserna för 

ungdomar. 

Riktlinjer 

Moderata samlingspartiet anger i kommittemotion l 986/87:A258 allmä1111a 
förutsä1t11i11gar för en 1•äxa11de arbetsmarknad för 1111gdo111ar. Motioniircrha 

framhåller betydelsen av en hög ekonomisk tillväxt. För att uppni1 en siidan 

tillväxt krävs enligt motionärerna bl. a. att skattesystemet förändras och att 

hindren för den privata tjänstesektorn undanröjs. De pekar p{1 att inte minst 

den .. hushållsinri~tade servicen måste fä expandera. En sådan expansion siigs i 

dag hindras å\· bl. a. skattesystemet och olika ·slags regleringar. Vidare 

betonas betydelsen av att den nya teknikens möjligheter tas till vara. 

Dä.rigcnom skapas nya produkter och nya företag. vilket ger ungdomar nya 

möjligheter att få arbete. Motionärerna begär att vad de anfört i motionen 

om förutsättningar för en viixandc arbetsmarknad för ungdomar skall delges 

regeringen. 

Utskottet kan instämma i vad motioniirerna anför om den ekonomiska 

tillväxtens betydelse för sysselsilttningen. Ekonomisk tillväxt.betyder att det 

skapas nya arbetstillfällen till fördel inte bara för ungdomar utan liven för 

·andra grupper med svårigheter på arbetsmarknaden. Om än olika synstitt gör 

sig gällande när det blir fråga o~n metoderna at·t friimja tillväxten i landet sil 

råder en bred politisk enighet om att det är en central uppgift för den 

ekonomiska politiken att stimulera en ökad tillväxt. Med detta konstateran

de kan det enligt utskottets mening knappiist vara påkallat att på nytt slit fast 

denna vedertagna uppfattning genom ett siirskilt tillkännagivande till 

regeringen. Motion A258 b.iir sålunda i denna del lämn;1s utan åtgiird från 
riksdagens sida. 

I motion A258 föreslår moderata ·samlingspartiet vidare att det införs ett 

nytt och 1111•idgat uppfölj11i11gsa11smr för 1111gdo111ar i Mdern 15-19 år. Det 

nya uppföljningsansvaret skall ersätta ungdomslagen. \1otionärcrna hävdar 

att alla de negativa verkningar av ungdomslagen som kunde befaras vid 

verksamhetens tillkomst därefter har ·infriats, bl. a. genom omfattande 

inlåsningscffektcr som säg.s ha bidragit till att förlänga ungdornarnas 

arbetslöshetsperioder. Lagstiftningen om ungdomslag bör p{1 grund hiirav 

upphävas fr. o. 111. den I januari 1988. Motionärerna riktar stark kritik ocksa 

mot de nya inskolningsplatserna. och i en 'annan motion. 1986/87:/\260. 

föreslår de att även den verksamheten skall avbrytas vid nyssnämnda 

tidpunkt. De båda nu berörda verksamheterna för ungdomar skall enligt 

motionärerna ersättas med åtgärder som enligt deras mening underlättar 

ungdomarnas övergång från skola till arbetsliv och grundas på de positiva 

erfarenheterna av det kommunala uppföljningsansvaret för 16-17-åringar. 
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Till dessa åtgiirder hör föriindringar inom grundskolan som moderata AU 1986/87: 11 

samlingspartiet förordar i en partimotimr om uthildningspolitiken. hl. a,. 
skolstart vid sexar.såldcrn. Åtgiirdcrna är avsedda att hiirja succes~dvt införas 

under· hösten 1987. 

Motinnärerna g<h härefter in mer i detalj p{1 hur det utvidgade uppfölj

ningsansvarct skall utformas. De framh:'tller att däri skall ingå att individuella 

planer görs upp för var och en av de hcrörda ungdnmarna.· Till varje plan 

skall höra ett uppföljningsprogram med studie- och yrkesoricntering. 

personlig vägledning. facklig information och annan arhetslivsorientering. 

Motionärerna understryker.att de första åtgärderna för att hjälpa arbetslösa 

ungdornar skall vara att stimulera dem att skaffa sig utbildning som gör dem 
. . 

mer attraktiva pt1 arhetsmarknaden. Andra ungdomar bör fä intensifierad 

arbetsförmedlingshjälp. Ungdomar som har varit arbetslösa i tre m<\nader 

bör erbjudas en arbetspraktikplats·. Denna placering skall normalt vara i sex 

månader och inrättas i förstil hand i det privata niiringslivet. Statsbidrag 

förutsätts utgä till kommunerna och bör läggas pii en s;ictan nivå att 

dagersättningen till 18-19-aringar blir högre iin för 16-17-åringar. Avtal bör 

kunna triiffas om ersättningen till ungdomar i arbetspraktik pä ungefär 

samma villkor. som giiller i nuvarande avtal för ungdomsplatser. Förnyad 

placering p[1 arbetspraktikplats hör i normalfallen föregås av en ny aktiv 

sök period efter arbete. 

Härutöver före lår moderata samlingspartiet en siirskildyrke.rntbild11i11gför 
långtidsarbetslösa ungdomar med sociala problem. Utbildningen avses ha 

formen av utbildning i företag under tre {tr med ett lönekostnadsbidrag om 
75. 50 ·och 25 ':{. under första. andra resp. tredje utbildning.säret. 

Till åtgärdsprogrammet för ungdomar enligt motion A258 hiir slutligen 

riktade insatser inom arbetsmarknadsutbildningen för 20-24-åringar. ·möj

ligheter till förlängd provanställning och en förbättrad liirlingsutbildning. 

Arbetsmarknadsutbildningen behandlas i ett följande avsnitt och övriga nu 

. nämnda frågor i andra sammanhang. 

Centerpartiet föreslår i komrnittcmotionen I 986/87:A267 att en parlamen

tarisk utredning tillsiitts med uppdr~1g att arbeta fram förslag till ett 

sammanhållet uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16 och 24 i1r. 

Motionärerna utg(1r friin att kommunerna bör ha huvudansvaret för de 

praktiska insatserna mot ungdomsarbctslöshcten. Dessa insatser bör utfor

mas sa att de utgör ett led i ungdomars gymnasiala utbildning. val av yrke och 

yrkespraktik. Statsbidraget till ktlminuncrna . bör utformas på sätt· som 

motsvarar. det bidrag som nu utgtlr till kommunernas uppföljningsvcrksam

het. Staten bör fastställa den ersiittning som utgår till ungdomarna under 

yrkespraktikcn. Ersättningsnivi111 bör vara hiigre ju iildre grupper av 

. ungdomar som avses. Det biir ocks[1 vara möjligt att triiffa avtal om 

ersättningarna på samma villkor som gäller for ungdomar p{t ungdomsplat

serna och inom de ramar som statsbidragen ger. Den stödform motion~irerna 

förespråkar och som skall ge ungdomar arbete över hela arbetsmarknaden 

skall ersiitta ungdomslagcn. I avvaktan p;\ att reformen genomförs bör. 

understryker motioniirerna. alla ungdomsplatser ge heltidsarbete och platser 

i ungdomslag i. ökad utsträckning fiirliiggas till den privata sektorn. 

Ett liknande ~1tgärdsförslag Higgs fram av Alf Svenssnn (c) i motion 35 



l 986/87:A26 l; vari föresbs att ett praktik- och Hirlingssystem för alla 

ungdomar under 25 år utarbetas av en av regeringen tillsatt arbetsgrupp. 

Utskottet vill för sin del anföra följande. 

Vintern 1986 redovisade AMS och riksrevisionsverkct olika pt1 regering

ens uppdrag gjorda rapporter om verksam_heten med ungdomslag och om 

arbetslösa ungdomar 20-24 in. Materialet har i augusti samma år komplette

rats med en forskningsrapport om ungdomslagen. Mot bakgrund av då 

föreliggande materi·•l föreslog regeringen i kompletteringspropositionen på 

våren 1986 att de särskilda stödåtgiirderna för ungdomar skulle byggas ut 

med inskolningsplatser i det enskilda näringslivet. Det bedömdes niimligcn 

som angeliiget att i väsentligt större omfattning än hittills utnyttja näringsli

vet för att ge arbetslivserfarenhet åt ungdomar. 

Utbyggnaden av stödåtgärderna ger utskottet anledning att understryka 

den rangordning som skall gälla vid valet av insatser. I första hand skall 

arbete pä ordinarie villkor eller utbildning vara den normala lösningen för 

arbetssökande ungdomar. Placeringar i någon av de särskilda stödåtgärderna 

skall sålunda föregås av aktiva förmedlings- och utbildningsinsatser. Place

ringar på inskolningsplatser och - i sista hand - i ungdomslag skall alltså 

vara åtgärder som tillgrips när andra utvägar inte står till buds. 

Verksamheten med ungdomslag har det senaste året minskat och med 

tillkomsten av inskolningsplatserna har man riiknat med att placeringarna i 

ungdomslag skall gå ned ytterligare. Diirmed iir inte sagt att man som 

moderata samlingspartiet och centerpartiet vill helt kan avvara denna 

stödform. Ungdomslagen har till syfte att ersätta sysslolöshet med menings

fullt arbete. Utskottet uttalade förra i1ret att ungdomslagen på det hcla taget 

v:il har tillgodosett detta syfte oeh finner inte något skiil att nu frångit detta 

omdöme. Verksamheten med inskolningsplatser har haft svi1rt att komma i 

gång - utskottet iitcrkommcr till den saken i det följande. I motsats till 

moderata samlingspartiet anser utskottet att sädana svårigheter inte är något 

skäl för att stoppa verksamheten innan den ens har hunnit börja. 

Utskottet har sålunda uppfattningen att det inte iir aktuellt att avveckla 

nuvarande siirskilda stiidinsatser för ungdomar oeh ersiitta dem med helt nya 

åtgärder. vare sig detta skall ske tämligen omg~iende som moderata 

samlingspartiet förcslär eller något mer p{1 sikt - efter ett parlamentariskt 

utredningsarbete - som centerpartiet förordar. Det får konstateras att i 

varje fall moderaternas förslag accepterar att ungdomar går arbetslösa i 

perioder mellan utbildning och praktik. vilket iir ett direkt ~lvstcg frän den 

syssclsättningsgaranti som ges genom lagstiftningen om ungdomslag. Utskot

tet avstvrker diirmed motionerna A25H. A261 och A267 i de nu behandlade 

delarna. 

Inte heller är utskottet berett att tillstyrka förslaget i motion 1986/87:A258 

om särskild yrkesutbildning för lfö1gtidsarbetslösa ungdomar. Det föreslagna 

bidraget till denna utbildning - 75, 50 resp. 25 r;. av liint?kostnaderna under 

utbildningstiden - har lönebidragen till förebild. Det kan ifrågasättas om inte 

en del av de ungdomar som motioniirerna vill hjälpa redan med nuvarande 

regler kan slussas in i arbetslivet på i huvudsak det sätt motillniirerna tänkt sig 

med anlitande av introduktions-och lönebidragcn. I övrigt anser utskottet att 

lönesubventioncr p{1 den nivi1 motionärerna anger som hittills hör förbehållas 
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handikappade arbetssökande. Dessutom bör erinras om möjligheten att AU 1986/87: 11 
bevilja rekryteringsstöd för sv{1rplacerade ungdomar. 

Folkpartiet begär i motion 1986/87: A229 en Öl'ersyn m· de arbersmarknads
politiska åtgiirdema för ungdomar. '.'vlotionilrerna pekar pi1 att för 16-17-

åringar, 18-19-åringar resp. 20-24-åringar varierar åtgärderna i fråga om 

huvudmän, ersättningsvillkor. arbetstider och subventionsgrader. Åtgärder

na sägs vara däligt samordnade. och det råder snarast en viss konkurrens 

mellan dem. 

De olika åtgärderna för ungdomar och särskilt då ungdomslagen har 

kontinuerligt utvärderats av olika instanser och från skilda utgtmgspunkter. 

vilket har lett till återkommande modifieringar av insatserna. Utskottet kan 

dock hålla med motionärerna om att alla problem därmed inte iir lösta. och 

utskottet förutsätter att samordningsprohlcm av det slag som nämns i 

motionen blir föremål för fortsatta överviiganden och redovisas i den 

proposition regeringen avser att lägga fram p{1 grundval av ÖGY:s förslag. 

Med hänsyn härtill är det i detta sammanhang inte pilkallat med något 

riksdagsinitiativ till översyn av ungdomsi1tgiirderna. utan motion A229 i den 

aktuella delen kan av riksdagen liimnas utan åtgiird. 

Vänsterpartiet kommunisterna gör i motion 1986/87:A239 en kritisk 

genomgi\ng av det nuvarande t1tgärdssystemet för ungdomar. Genomgången 

omfattar även egenföretagande bland ungdomar och ungdomskooperativ 

samt de olika former av lärlingsutbildning som föreslagits i skilda samman

hang. Motioniirerna anser att det i många av de vidtagna specialtHgiirderna 

döljer sig en orättvis behandling av ungdomen. inte minst lönemässigt. De 

säger sig tro p{1 att ungdomskooperativ. rättvisa lärlingssystem 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 johb med län som går au leva på. De nya 

arbetstillfällena bör kunna tas fram genom en massiv satsning pä utbyggande 

av vård. omsorg och utbildning/kultur. finansierad genom skärpt kapitalbe

skattning. Motioniirerna yrkar att detta skall ges regeringen till kförna. 

Utskottet behandlade förra året ett likartat yrkande fr{m viinsterpartiet 

kommunisterna. Som utskottet då anförde bidrar uppbromsningen av den 

offentliga sektorns expansion med ett minskat utbud av nya arbetstillfällen 

som följd till ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden. I motsats till 

motionärerna tror utskottet emellertid inte att en ensidig satsning pii 

utbyggnad av den offentliga sektorn pi1 det siitt de förespr[1kar löser 

ungdomarnas sysselsiittningsproblem och avstyrker d~irför att riksdagen gör 

det i motionen begärda tillkännagivandet till regeringen. 

J<'örändringar i verksamheten med ungdomslag 

Ungdomslagen är avsedda för ungdomar i aldern 18-19 {1r. Psykiskt 

utvecklingsstörda ungdomar har dock möjlighet att arbeta i ungdomslag tills 

de har fyllt 25 år beroende på deras liingre skolplikt. I propositionen (p. Il 6 s. 

93-94) föreslils att även ungdomar med varaktiga fysiska funktionshindcr 

skall fa arbeta i ungdomslag tills de nt1r 25-årsåldern. Därmed avses 

ungdomar som på grund av funktions~indren annars många g<'rnger skulle bli 
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förtidspensioi1crade direkt efter det att de· avslutat sin skolutbildning och 

diirmed aldrig fä möjlighet att pröva på arbetslivet. Utskottet anser att ni1gon 

inviindning inte kan riktas mot en sådan utvidgning av verksaniheten med 

ungdomslag och tillstyrker följaktligen att 1 * lagen om arbete i ungdomslag 

ändras pä det siitt som föreslt1s i propnsitionen. 

Alf Svensson (c) yrkar i motion 1986/87:A261 att riksdagen :'1v regeringen 

skall begära förslag att l//öka arbetstiden i ungdoms/ag fr[m nuvarande halvtid 

i normalfallen till heltid. Finansieringsmöjligheterna bl°ir skyndsamt under

sökas. Vidare anser motioniiren att arbetsplaceringarna i ökad utsträckning 

bör .ske i det enskilda näringslivet liksom i jordbruket och enskilda hushitll. 

Liknande motionsyrkanden avstyrktes av utskottet"förra [1ret med hänvis

ning bl. a. till de kostnadsmiissiga konsekvenserna. Vad iinskemålL't om fler 

platser i näringslivet betriiffar så skall hiir erinras om dt? positiva uttalanden 

om en .sådan platsfördclning som uts~ottet gjort i olika sammanhang (se 

siirskilt AU 1983/84:24 s. 23-25). Samtidigt biir också erinras om de 

möjligheter som kommer att finnas att i stiillet placera ungdomarna pä 
inskolningsplatser. Med hänsyn till det anförda avstyrks motionen i dessa 

delar. 

Inskolningspfatscr 

De redan i den föregående framstiillningen berörda inskolningsplatserna för 

ungdomar i iildern 18-19 år tillkom genom statsmakterr\as beslut viiren 1986 

(prop. 1985/86: 150 bilaga 4. AU 19). Jnskolningsplatserna skall. som ncksi1 

redan nämnts. inrättas frtimst inom industrin men fiir ocksi1 anordnas i 
näringslivet i övrigt. Platserna iir avsedda för ungdomar som har gennmg:°ltt 

minst tvåårig gymnasieutbildning. De arbetsgivare som tar emot ungdomar 

på inskolningsplatser för statsbidrag med högst 50 C:·( av de totala lönekostna

derna under sex mimader. 

De statsbidragskostnader som uppkommer under innevarande budgetiir · 

betalas frf1n anslaget 'statsbidrag för ungdomslag. För nästa budgct;lr har 

regeringen föreslagit ett siirskilt anslag för i'nskolningsplatserna. Utskottet· 

återkommer till anslagsfrågan i ett scn~fre avsnitt. I detta sammanhang. tar 

utskottet .upp de motionsyrkan.den som framstiillts Olll \'erksamhetens 

fortsatta bedrivande. 

Moderata samlingspartiet har. som förut redovisats .. i . motion 1986! 

87:A258 uttalat sig kritiskt mot inskoli1ingsplatserna. och i motion 1986/ 

87:A260, vari medel beräknas för biclrag till dessa platser under hösfrn 1987. 

föreslås att platserna fr. o. m. {irsskiftet 1987-. 1988 ersiitts av de arbetsprak

tikpbtser motionärerna förordar. 

Även viinsterpartict kommunisterna anser att inskolningsplatserna blir 

avskaffas och yrkar i motion 1986/87:A207 att riksdagen sbll göra ett 

uttalande hiirnm. Enligt vpk är inskolningsplatserna ;.statssubventioncrade 

provanstiillningar .. och de utgör ett hot mot den fackliga solidariteten. De 

resurser som frigörs bör .i stiillct satsas pt1 nya fasta arbeten inllm den 

offentliga sektorn. Det kan till:iggas att vpk i rnntion 198M\7:A~>7 förL'sl:'tr 

att det av regeringrn begiirda anslaget till inskolningsplatser reduceras till 

hiilften. vilket torde innebiira att vpk anser att inskolningsplatserna hiir 
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avvecklas den 1 januari 1988. 

Centc:rpartiet menar å andra sidan i motion 1986/87:A267 .att satsningen 

genom inskolningsplatserna på att fä ungdomar att vinna intriide pit den 

privata arbetsmarknaden bör förstärkas i förhållande till vad regeringen har 

föreslagit. Regeringen har i budgetpropösitionen beräknat en verksamhet 

med JO OOU bidragsplatser nästkommande budgetår. Centerpartiet föreslår 

en volym om 15 000 platser. Åtgärden finansieras av centerpartiet med en 

motsvarande minskning av antalet platser i ungdomslag. 

Besl.utet om inskolningsplatserna fattades vären 1986 i bred politisk 

enighet - regeringsförslaget härom godtogs sålunda iiven av moderata 

samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. låt vara med vissa 

markeringar från deras sida. Att mot den bakgrunden slopa verksamheteri 

innan elen i egentlig mening ens har kommit i gång kan inte gärna komma i 

fråga. Utskottet avstyrker yrkandena härom i motionerna A207 (vpk) och 

A260 (m). 

Av skäl som strax skall beröras har verksamheten med inskolningsplatser · 

drabbats av påtagliga startsvårigheter. Centerförslaget att viisentligt öka 

antalet platser i förhMlande till regeringens förslag förefaller i varjl' fall med 

den situation som råder i dag vara svårt. att genomföra i praktiken. Utskottet 

avstyrker därför även motion A267 i motsvarande delar. 

Verksamheten ml'd inskolningsplatst:r bygger på att parterna på arbets

marknaden träffar avtal i ämnl!t. Avtal ingicks pil central nivå i september i 

fjol. Det centrala avtalet har senare under hösten följts av kompletterande 

förbundsavtal på vissa områden, men förbundsavtal saknas fortfarande på 

sådana väsentliga områden som bl. a. verkstadsindustrin. I brev den 19· 

februari i år till LO, PTK och SAF har arbetsmarkn~dsministern begärt en 

redovisning för vilka förbundsområden som redan träffat avtal eller före 

budgetårets utgäng med säkerhet kommer att omfattas av avtal. Utskottet 

·vill i anslutning härtill för sin del understryka det ansvar parterna på 

arbetsmarknaden har att medverka till att underlätta ungdomars övergång 

från skola till arbetsliv och att förbättra deras mö]ligheter att få önskvärd 
arbetslivserfarenhet inom det enskilda näringslivet. · 

Löner och a ~·gifter 

Moderata samlingspartiet föreslär i motion l 986/87:A258 attriksdagen skall. 

göra ett uttalande om parternas ansvar för· 'ungdomars ingånKslöner. 

Motionärerna anför att erfarenheterna·bade i Sverige och utlandet visar att 

höga ingångslöner för ungdomar är t:tt effektivt hinder för ungdomar att få 
anställning. Motionärerna fortsätter: 

De fackliga organisationer~a vill inte acceptera verkligheten utan föresprå
kar stlindigt högre ·lönenivåer. Dl' borde betiinka att de har ett moraliskt 
ansvar även gentemot de ungdomar som ännu inte har fått anstiillning - inte 
blivit fackmedlemmar. Facket blir genom sin attityd medansvarig till de 
sociala problem som följer i ungdomsarhetslöshetehs spitr. 

Motionärerna erinrar avslutningsvis om att de flera gånger undt:rstrukit att 

ingångslönernas storlek p~imärt är en fråga för arbetsmarknadens parter.· 

Folkpartiet ·yrkar i motion l 986/87:A229 att riksdagen skall uppdra åt 
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regeringen att ta initiativ till övcrliiggningar mellan parterna om s;irskilda 

ungdomsavtal som förutsätts hli kombinerade med en temporär nedsättning 

av arbetsgivaravgifterna med exempelvis I 0 er första året. 7 .5 <:·(, andra året. 

5,U %. tredje iirct och 2.5 C:·(. fjiirdc {irct varefter nedsättningen upphör. Syftet 

iir att nedbringa lönekostnaderna för ungdomarna och diirmcd öka deras 

konkurrenskraft. 

Ungdomars ingi111gslöner har med anledning av motioner hchandlats av 

utskottet flera gånger under de senare <!ren. När förslag har förts fram att 

hälla tillbaka löneutvecklingen för ungdomar har utskottets huvudinvänd

ning varit att det iir en vedertagen princip att liiner och allmänna anställnings

\·illkor fastsUlls genom förhandlingar mellan parterna p{1 arbetsmarknaden 

utan inblandning fr{111 statsmakternas sida. Utskottet vidhåller.denna allmiin

na instiillning och anser det inte vara förenligt med den att föresl[1 riksdagen 

att ansluta sig till det i moderaternas motion A258 formulerade uttalandet 

med de viirderingar som innefattas i detta. Från samma utgångspunkt kan 

utskottet inte heller hitriida tanken i folk partimotionen A229 att regeringen 

p~i riksdagens uppdrag tar initiativ till partsövcrläggningar om särskilda 

ungdomsavtal. Av det följer att utskottet inte har anledning att gt1 in på 

förslaget i samma motion om sänkta arhetsgivaravgifter. 1 enlighet med det 

anförda avstyrker utskottet motionerna A229 och A258 i de nu behandlade 

delarna. 

Alf Svensson (c) föreslår i motion 1986!87:A261 att ATP-m·gifrema 
an-/wffas för 1111gdo111ar under 25 är i syfte att göra det lättare för ungdomar 

att få anstiillning. Ett s<'1dant yrkande avstyrktes av utskottet förra året med 

hänvisning till det betydande intäktsbortfall för socialförsäkringssystemet 

som Mgärdcn skulle medföra. Av samma skiil avstyrks iiven det nu 

föreliggande motionsyrkandet. 

Cngdomskooperativprojektet 

Av medel till forsöksverksamhct under anslaget Sysselsiittningsskapandc 

~1tgiirder utgiir bidrag till det s. k. ungdomskooperativprojektct. Det drivs av 

Kooperativa institutet och Lanthrukarnas riksförbund. Gunilla Andre och 

Göre! Thurdin (c) anser i motion 1986/87:A238 att det är angeHigct att ge 

projektet en hredare m{1lgruppsinriktning iin hittills för att n{1 iiven kvinnor. 

De påpekar att det ofta kan vara fördl'laktigt att fä personer med längre 

yrkes- och arbetslivserfarenhet med i de nya kooperativa företagen. Den 

niirmarc utformningen hör Kooperativa rt1dct och de kooperativa organisa

tionerna svara för tillsammans med andra intresserade. I anslutning h~irtill 

föresprakar motionärerna att kooperativ verksamhet introduceras på nya 

omrt1dcn och bland nya medborgargrupper och framhåller att denna 

företagsform hör kunna bidra till att lösa en del av lands- och glesbygdens 

service- och syssc lsättningsproblem. 

Det statsbidrag som utgar till Kooperativa institutet - under innevarande 

budgct~tr sammanlagt 1 milj. kr. - iir avsett för d1dgivning samt informa

tions- och uthildningsinsatser till stöd för ungdomar som startar kooperativ 

verksamhet. Medlen skall användas i enlighet med vad institutet sjiilvt har 

föreslagit. Utskottet menar att man inte kan rikta inviindningar mot att det i 
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de ungdomskooperativa projekten ingår personer med längre yrkp- och 
arbetslivserfarenhet om detta är till fördel för projekten och saken godtas av 
ungdomarna själva. Motionen behöver sålunda i den delen inte föranleda 
någon riksdagens åtgärd. Motionärerna vidgar härutöver perspektivet och 
tar ungdomskooperativen till utgångspunkt för att skissera tanken på en 
vidgad kooperativ verksamhet i bl. a. glesbygder. Utskottet delar motionä
rernas uppfattning om värdet av en sådan utveckling. Det bör dock erinras 
om den begränsade medelstilldelning som är avsatt för det nuvarande 
projek_tet, 1 milj. kr. per budgetår, och att - som motionärerna själva antytt 

- den verksamhet de tänker sig närmast hör hemma under Kooperativa 
rådets område. Därmed faller den utanför utskottets bcredningsområde. 
Utskottet begränsar sig därför till de mi'' gjorda uttalandena och anser att 

motionen för anses besvarad därmed .. Den bör sålunda därutöver inte 

föranleda någon riksdagens iitgiird. 

Arbetsrnarknadsvcrkets förvaltningskostnader 

1985/86 
1986/87 
1987188 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 515 707 000 
I 551 253 000 
1817048 000 

Från anslaget bekostas löner m. m. för verksamheten vid arbetsförmedling

en, länsarbetsnämnderna och AMS. 

Regeringen föreslår under punkt BI. (s. 56-63) att riksdagen skall 
I. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetäret I 987 /88 

besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmarknads
verket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1986/87, 

2. till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnadcr för budgetåret 1987 I 

88 anvisa ett ramanslag av I 817 048 000 kr. 

Personal 
Anslag 
Förvalt ningskostnadc:r 
(diirav lön'7kostnadcr) 
Kapitalkostnader 
Lokaler 
J\fiADB. m. m. 
Handledarinsatser 

för ungdomslag 

1986187 

7 116 

I 325 887 000 
(1 145 406 000) 

206 142 ()()() 

19 224 000 
1 551 253 000 

Beräknad iindring 1987/88 

Föredraganden 

+ 250 

+ 287 933 1100 
( + 101 355 000) 
+ 23 5110 000 
- 206 142 0011 1 

+ 159 850 000 

+ 654 000 
+ 2(15 795 000 

1 Lokalkostnaderna för budgetärc:t 1987188 har beräknats under anslagspostcn För
valtningsk(lstnadcr. 

proposition.en l~imnas följande sammanställning över del totala antakt 

tjlinster. tjiinstgörande ärsarbctare och lönekostnad den I juli 1986 med 
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finansiering dels över de gcmensaml1ia förvaltningskostnaderna. dels.över AU 1986/87:11 
andra anslag. 

Sammanställning ö\·er total~ antalet tjänster, tjänstgörande, årsarbetare och lönekost- · 
nad den I juli 1986 finansierade dels Ö\'er anslaget B. I. Arhetsmarknadsverkets ; 
förvaltningskostnader, dels önr andr_a anslag · 

Placering Antal Antal Antal Lönekostnad 
tjänster tjänst- årsarbe- (I 000-tal 

görande tare _kr.) 

AMS 730 608 569 98 820 .' 
l.änsarbetsnämndcr'' I 931 2 013 I 805 '325 207 
Arbetsförmedling 5 593 '6 464 5 475. 769 686 
AMU-förläggningar . 106 144 116 13 372' 
Arbctsmarknadsinstitut 2 325 2 688 2 308 356 343 
Rq;ionkontor 5.'l9 576 512 83 601 

Summa 11 224 12 493 JO 785 I 647 029 

propositionen anmäls att chefen för finansdepartementet föreslagit en 

försöksverksamhct meds. k. ramanslag som skall möjliggöra ett mer flexihclt 

utnyttjande av förvaltningsrcsurserna genom att tillåta överföring av medel 

mellan budgctf1r. Arhetsmarknadsvcrket förcsliis diirvid ingå i försöket 

fr. o. m. budget[1rct 1987/88. Anslaget Bl. Arhctsmarkiiadsverket bör 

därför enligt propositionen föras upp som ett ramanslag. 
Till detta anslag förs fr. o. in. nästa budgett1r vissa· poster som hittills förts 

under punkt B 2. Arbctsmarknadsserviee. Det gäller kostnaderna för exter·n · 

information. praktikplatsackvisition och planeringsinformation. Detsamma 

gäller kostnaderna för det datoriserade platsförmedlingssystemct och plats:, 

listcproduktionen. 

Arbetsmarknadsvcrkcts organisation m. ~· 

Arbetsmarknadsverket har under de senaste åren genomgått en gcno'mgri

pande omorganisation som syftar till att anpassa de olika vcrksamhetsdclar

na till de principer som utgör grunden för det s. k. serviceprogrammet. I 

propositionen erinras om att - som· ett kel i denna anpassningsprocös - en 

omfattande iindring i arbetsförmedlingens lokala organisation och arbetsfor

mer genomförts från ärsskiftet 1986--1987. I korthet innebär förändringen att 

distri k tsarbctsniimnderna. arbetsförmcdl ingsdistrik ten och distriktskon to

rcn avskaffas. l stället har inrättats i huvudsak kommunanknutna arbctsför

medlingsnämnder so-m delegationer in9m länsarbetsnämnderna. 

Härigenom skap<is enligt propositionen förutsättningar för att ytterligare 

effektivera arbetsförmedlingen och därigenom förbiittra saviccn för för

medlingens kunder. Samtidigt skapas förutsättningar för en närm<ire samver

kan mellan lokalt näringsliv. kommunen och fackliga organisationer. Arb~ts

förmedlingen skall enligt propositionen även fortsiittningsvis utgöra det 

friimsta och primiira arbetsmarknadspolitiska instrumentet. 

Frligor om arhets11wrk11adsi·erkets .org{//_1isa1io11 111. 111. behandlas i tre. 

motioner. I moderata samlingspartiets kommittemotio~ l 986!87:A259 före

slas bl. a. att den centrala administrationen inom A\15 bör kunna minskas 

betydligt. Vidare biir länsarbetsnämndernas funktion förändras på s~idant 42 



siitt att deras viktigaste uprgift hlir att som AMS regionala ·organ svara för AU· 1986187: 11 
upphandling fr{m offentliga och enskilda institutioner. Slutligen föresläs i 

detta sammanhang att arhetsfi.irn1cdlingen bör ges en från A'.VtS frist{tende · 

stiillning, vilket skulle ge ökade möjligheter till en utveckling och anpassning 

av service- och konkurrensförmågan. 

I centerpartiets kommittemotion J986!87:A267 anförs att ytterligare steg 

bör tas för en ökad deceiltralisering inom arbetsmarknadwerket. Antalet 

anstiillda vid AMS och länsarbetsnämnderna bör följaktligen minskas till 

förmån för det direkta förmci..llingsarbetet. Motioniirerna framh{tller vidare· 

att arbetsförmedlingen bör aktivt och kontinuerligt undersöka vilka arbeten 

som finns att tillgft och inte enbart vara en mottagare av de arbeten som 

anmiils. 

Slutligen förcslfts i motion J 986/87:A255 av Kjell-Arne Welin och Margitt;i 

Edgren (fp) att resurser bör föras över från länsarhetsniimnderna. till 

arbetsförmedlingarna. 

Uts~ottet vill med anlcdnii1g itv de synpunkter som förs fram i motionerna· 

erinra om det omfattande förändringsarbete som piigätt inom arbetsmark

nadsverket sedan några {ir. Utskottet har med tillfredsstiillclse kunnat 

konstatera att insatserna haft till syfte att bl. a. i1stadkomma en större 

effekti\;itct i vcrksamhcten'nch en förhättrad service till arbetsförmedlingens 

kunder. Fiirslag till ätgärder fiir att decentralisera uppgifter fdn den centrala 

niv?tn till regionenrn h;ir följts upp med decentraliscringsinitiativ p<'1 den . 

regionala nivån. Sammantaget beräknas dessa {1tgiirder kunna innebiira att 

ca 400 tjänster frigörs för den platsförmcdlande verksamheten. I sjiilva 

verket torde det förhi11la sig pi\ det sättet att arbctsmarknadsvcrket tillhör de 

statliga myndigheter som på ett positivt stitt utmärkt sig när det giillcr att föra 

ut uppgifter och resurser fr[in den centrala till den lokala niviin. 

Utskottet kan inte·ställa sig bakom kravet i motion A25l) (m) som innebär 

att arbetsförmedlingen skulle ges en frän AMS fristående stiillning. Arbets

förmedlingen bör liksom fallet är. i d~tg ses som en integrerad del av 

arbctsmarknadsverkct. '.\!iir det vidare g;illcr förslaget i samma motion 

beträffande Jiinsarbetsnämndernas uppgifter vill utskottet hiinvisa t.ill att 

liinsarbetsnämndernas verksamhet nyligen har setts över. '.\! iimnderna svarar 

för övrigt i dag för upphandling av arbetsmarkrwdsutbildning. 

Slutligen vill utskottet med anledning av vad som anförs i motion A267 (c) 

om en aktiv arbetsförmedling framhälla att ett viktigt led i arbetsförmedling

ens arbete iir att aktivt h{1lla kontakt med bl. a. företagen. Arbetsförmedlar

na gör t. ex. numera regelbundna besök ute pä arbetsplatserna. 

Med htinvisning till vad som ovan anförts om förändringsarbetet Inom 

arbetsmarknadsvcrket. avs_tyrker utskottet de i sammanl1anget upptagna 

motionerna i aktuella delar. 

U,tskottet överg[1r härefter till att ta upp fdgor rörande s1111111ramiitllli11gei1 

m· .4MS styrelse m. m.I motionerna 198MP:A259 (m) och 1986/87:A267 (c) 

föreslas att sammansättningen av AMS styrelse bör iindras. 

I nwtion A259 framh;'tlls att parkrna p;·i arbetsmarknaden i dag dominerar 

AMS styrelse, vilket visat sig medfiira problem i flera avseenden. _Bl. a 

öppnas diirigenom miijligheterna att skyla över arbctsllishetskonsekvcnser

na av för höga avtal mcdviixande AM~-insatser. Parternas möjligheter att 43 



utöva inflytande och hidra med kunskaper och erfarenheter kan enligt 

motionärerna tryggas på annat sLitt Lin genom direkt styrelserepresentation. 

I motion A267 anförs att A\>tS styrelse biir vara parlamentariskt samman

satt. Rent principiellt anser motionärerna att utg~'\ngspunkten bör vara att 

korporativt sammansattastyrelser såsom den i AMS inte skall förekomma. 

Med tanke p{t elen mycket omfattande verksamheten anser man det vidare 

rimligt att styrelsen för parlamentariskt inslag. I avvaktan pii regeringens 

proposition om vcrkslcclningsfrågor bör A!'v1S och länsarbetsnämndernas 

styrelser fo en sari1111ansi1ttning där paritet råder mellan arbetsgivar- och 

arbctstagarrepresenta ntcr. 

Utskottet vill med anledning av motionerna först erinra om att arbets

marknaclsparterna alltsedan AMS tillkomst har varit representerade i 

styrelsen. Vid utskottets hchandling förra itrct av proposition 1985/86: U8 om 

arbetsmarknaclsvcrkcts ansvarsområde m. m. framförde utskottet elen prin

cipiella uppfattningen att parterna på arbetsmarknaden biir vara företrädda i 

styrclsl?n. Utskottet anförde bl. a. att dc::t har visat sig vara en klar fördel att 

styrelsens sammansiittning {1tcrspcglar trepartssamverkan mellan staten och 

arbetstagar- och arbctsgivarorganisationl?rna. Utskottet vidh{tller denna 

uppfattning. 

Frågor som hänger samman med ledningsfrågorna vid de statliga verken 

kommer också att hchandlas i proposition 1986/87 :99. Med hänvisning härtill 

samt till vad utskottet i övrigt anfört ovan avstyrks motionerna A259 och 

A267 i· motsvarande delar. Vad utskottet anfört beträffande AMS styrelse 

har tilliimplighet iiven på liinsarhctsnämndcrnas styrelser. Vad som anförs i 
motion A267 om sammansättningen av clösa nämndstyrelser avstyrks därför 

också. 

Arbetsförmedlingens personalresurser m. m. 

Den nya organisationen inom arbetsmarknadsvcrket bör enligt propositio

nen skapa föruts~ittningar för att ytterligare effektivera arbetsförrriedlingen 

och diirigcnom fiirh;ittra servicen för förmedlingens kunder. Samtidigt 

skapas som redan nämnts förutsättningar för en nlirmare samverkan mellan . 

lokalt niiringsliv. kommunen och fackliga organisationer. Arbetsförmedling

en med sina platsförmcdlings- och vägledningsinsatser hör även fortsätt

ningsvis utgöra det främsta och primiira arbetsmarknadspolitiska instru

mentet. 

Dl?nna inriktning stiiller enligt propositionen krav på bl?tydandc insatser i 

fr{1ga om b{1dc per,onal od1 andra förvaltningsrcsurser men också pit 

;'1tgärdl?r som syftar till att höja kompell?nsen och utveckla arbetsmetoder 

m. m. Viktigt i detta sammanhang är d~n snahba tekniska upprustning som 

nu sker inom förmedlingen. Inom ramen för oförändrade resurser kan det 

inom de flesta verksamheter genom bl. a. omprioriteringar och utnyttjande 

av modern teknik skapas utrymme föreffektivitetshöjningar. I propositionen 

framht1lls att betydande insatser har gjorts i detta syfte {nom arbetsmarknads

vcrket. \lch det förutsiitts att detta arbete kommer att \'idareutwcklas. 

Det framhttlls vidare att en ökad personalutbildning och andra åtgärder 

som syftar till att höja kompetensen m. m. innebiir att resurserna för 

arbl?t~förmcdlingsservicl? kan .komma att minska under den niirmastc 
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framtiden. Mot bakgrund hiirav och med hänsyn till att efterfrågan p[1 

arbetsförmedlingens service har ökat i sådan omfattning att den inte kan 

mötas enbart genom omprioriteringar m. m. inom befintliga resurser föresl:ls 

en förstärkning av förmetllingspersonalen. I sammanhanget erinras om att 

antalet personer som efterfrf1gar förmedlingens service i det nLirmaste har 

fördubblats under de senaste tio aren samtidigt som antalet anställda inom 

arbetsförmedlingen har ökat med endast 14 % . Samtidigt har det skett en 

utveckling mot ett mer aktivt, utatriktat förmedlingsarbete mot både företag 

och sökande. 

Mot den angivna bakgrunden föreslas att arbetsförmedlingen tillförs 250 

nya tjänster fr. o. m. nästa budgetar. Kostnaderna härför i form av löner 

beräknas till 40 milj. kr. Samtliga kostnadsökningar soin föranleds av 

förstärkningen har finansierats genom utgiftsminskningar inom huvudtiteln. 

Personalförsfarkningen bör användas för att i första hand minska arbctslös

hctstidernas liingd. AMS förutsätts ;iterkomma till regeringen med förslag till 

hur personalförstärkningen skall disponeras. Personalförstiirkningcn bi'>r 

vidare följas upp genom en utvärdering för att klargöra effekterna pa i första 

hand platsförmedlingsresultaten. I detta arbete bör Liven statsfinansiella och 

samhällsekonomiska effekter mätas. 

Den föreslagna personalförstiirkningen vid arbetsförmedlingarna avstyrks 

i motio~erna 1986/87:A260 av Alf Wennerfors m. fl. (m). 1986/87:A229 av 

Bengt Westerberg m. fl. (fp) och 1986/87:A267 av Börje Hörnlund m. fl. (c). 

Bland de skiil som förs fram till stöd för avslag på regeringens förslag i denna 

del kan nämnas utbyggnaden av datatekniken. personalförstärkningen till 

följd av decentraliseringen samt effekterna av att alternativa förmedlingar 

tilli1ts. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om 250 nya förmedlingstjiinster. 

Den föreslagna personalförstärkningen ger arbetsförmedlingen större möj

ligheter till ett mer aktivt. utåtriktat förmcdlingsarbete mot b{1dc företag och 

sökande. Som också framhålls i propositionen har antalet anstiillda inom 

arbetsförmedlingen under senare är ökat i begränsad omfattning sett mot 

bakgrund av utvecklingen beträffande antalet personer som cftcrfrägar 

arbetsförmedlingens service. Kan den föreslagna förstärkningen bidra till all 

arbetslöshctstidernas längd kan minska kan den för övrigt sägas vara iivcn 

samhiillsekonomiskt motiverad. Utskottets ställningstagande innebLir att 

motionerna A229. A260 och A267 avstyrks i aktuell del. 

Behovet av kontaktpersoner för psykiskt w1·ecklingsstörda vid arbetsför

medlingarna tas upp i folkpartiets partimotion 1986i87:A204. En förutsiitt

ning för att de utvecklingsstörda skall kunna tillgodogöra sig arbetsförmed

lingens service och få ett reellt stöd i försöken att få arbete iir att det på 

länsarbetsniimnder och arbetsförmedlingar finns s;irskilda kontaktpersoner 

med kunskap om utvecklingsstördas speciella behov. Sådana kontaktperso

ner hör diirför utses vid arbetsförmedlingarna och vid hinsarhctsniimndcrna. 

Motionsyrkanden om kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda har 

framförts tidigare. senast förra året (se AU 1985,186.:ll. s. -Il). Utskottet vill 

nu liksom då uttrycka sympati för det behjärtansviirda ända1m11 Jet här 

gäller. Utskottet anser emellertid att det bör ankomma pil arbetsmarknad~

verket att besluta om hur arbetet ute pii förmedlingarna skall läggas upp. Den 
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förstärkning av förmedlingsverksamheten som blir ett .resultat av dels 

decentraliseringen. inom verket. dels den föreslagna personalförstärkningen 

bör emellertid kunna öka möjligheterna till_ riktad och kontinuei-lig service 

till bl. a. utvecklingsstörda arbetssökande. Motion A204 bör med det anförda 

lämnas utan ;'\tgärd. 

AUB i platsförmcdlingen. 

Riksdagen tog genom 1984 {irs budgetproposition (prop. l 98:V84: 100 bil. 12. 

AU 21. rskr. 228) ställning för att det av AMS 11tvecklade ADB-systemet i 

platsförmedlingen bör införas i hela l:indet inom ett system som i huvudsak 

bygger på länsindelning. Diirefter har upphandlingen av ett nytt ADB

system genomförts. 

I propositionen anförs att det fortsatta införandet och utbyggnaden av 

platsförmedlingssystemet liksom tidigare biir ske inom ramen för befintliga 

medel. ~1edlen för niista budgct{tr för ADB-s~'stemet och platslistorna har 

räknats upp med· hänsyn till l.mcler året inträffade pris- och löneöki1ingar. 

Arhctsinarknadsministcrn stryker under det angelägna i att införandet av det 

nya ADB-systemet sker i elen takt som planeras. Utskottet.ansluter sig hilrtill 

<1ch tillstyrker vad som anförs i propositionen i denna di:-l. 

Utskottet tar i detta avsnitt slutligen upp motion 1986/87:A214 av Sigge 

Godin och Ingrid Hasselström Nyv'all (fp), i vilken bcgffrs en wökning m· 

darasen•icrn 1·id art)(:t.sfiirmedlingama. Bl. a. framhttlls att de som vill byta 

ar hete hör fo en utvidgad dataservice. utan att de är inskrivna. Tyngdpunkten 

hör diirvid liiggas vid information om företagen. Med ett informationssystem 

över företag som söker arbetskraft ka'n den sökande· snabbt få önskad 

information utan personlig service: 

Enligt utskottets uppfattning böi· den kraftiga. utbyggnaden inom arbets

förmedlingen biide vad avser teknisk utrustning och personal kunna innebiira 

förbättrnde fiirutsiittningar att s~·ara upp iivcn mot ombytessökandcs behov. 

Utskottet vill härutöver peka på de möjligheter som i dag finns \·id. 

arbetsfiirmcdlingarna i form av s. k. platshiirnor, videotex, platsii.i1tomarer· ' 

m. m. för den som inte är inskriven. bet bör slutligen enligt utskottets 

uppfattning liksnm hittills ankomma pä AMS att besluta oi:n det närmare 

innehi1llet i denna information. \fotionen bör med hiinvisning härtill avsli1s. 

· Mcdelsam·isningen m. m. 

Som inledningsvis niimnts föreslås att anslaget Bl. Årbets111arknadsverkets 

förvaltningskostnackr förs upp som ett ramanslag. I det föregiiendc har 

utskottet tagit ställning till ·vad som anförs i propositionen beträffande 

personal och den tekniska utrustningen viq arbetsförmedlingarna. Ctskottet 

tillstyrker även vad 'som i övrigt anförs under anslaget. pet gäller bl. a. 
kostnader för lokaler och kapitalkostnader. 

Till anslaget Arbetsmarknadsvcrkets fön altningskostnader föreshis för ... . ' ... 
nästa budget<\r 1 81704KOOO kr., varav 1246,8 milj. kr. för de sammanlagda 

lönckl)Stnaderna. Vid beriikningen av lönekostnaderna har hiinsyn tagits till 

det längsiktiga besparingsr11M som giiller fiir arhetsmarknadsverket och som 

för budgcti1ret 1987 /88 inncbiir en minskning· av kostnaderna med 25 milj. kr. 

AU 1986/87: 11 

46 



i 1985 års prisläge. vilket motsvarar 27.9 milj. kr. i dagens prisHige. Av 

löne'medlen bör enligt propositionen 4.8 milj. kr. avsiittas för tillfälliga 

förstärkningar av arbetsförmedlingen, medel som hör stft till regeringens 

disposition. 
Som en konsekvens av förslagen beträffande antalet förmedlingstjän~ter 

föreslås i motionerna 1986/87:A260 (m). 1986/87:A229 (fp) och 1986/ 

87:A267 (c) ett med 40 milj. kr. (fp och c) resp. 44,6 milj. kr. (m) reducernt 

belopp. 
Utskottet tillstyrker vad som anförs i propositionen beträffande <)nvisning 

av medel till det här aktuella anslaget. De i sammanhanget upptagna . 

motionerna avstyrks i motsvarande delar. 
Slutligen tillstyrker utskoitet att AMS liksom tidigare bemyndigas att 

avskriva vissa lånefordringar inom verket. 

Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

.Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 524 000 

24 200 000 

23 500 000 

Reservation 9 495 000 

Regeringen föreslår under punkt B9. (s. 96) att anslaget för budgetåret 

1986/87 skall föras upp med 23 500 000 kr. 

Från anslaget bekostas arhetsmarknadsverkets. utgifter för investeringar i 

tcleutrustning vid AMS. länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. 

Andra investeringar finansieras över anslaget BI. Arbetsmarknadsverkets 

förval tningskostnade r. 

Utskottet tillstyrker den begärda medelstilldelningen under denna punkt. 

Arbetsmarknadsservice 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

557 01 l 000 

514 428 000 

123 920 000 

Från anslaget betalas service i.it arbetssökande i form av resee~sättningar och 

traktamenten i samband med inställelse till arbetsförmedlingen. liikarunder

sökningar samt tolkhjälp. Vidare betalas kostnader för flyttningsbidrag och 

inlösen av egna hem m." m. Flyttningsbidrag omfattar bidrag för att underlät

ta för arbetssökande att söka och anta arbeten utanför hemorten. Fri'm 

anslagsposten Inlösen av egna hem m. m. ·betalas utgifterna för att lösa in 

fastigheter och bostadsrätter frän arbetslösa som flyttar av arbetsmarknads

skäl. 

Som redovisats under anslage.t B 1. Arhetsmarknadsverkets förvaltnings

kostnader har huvuddelen av anslagsposten Arhetsmarknadsinformation i. 

nästa års budget förts över till anslaget B 1. 

AU 1986/87:11 

47 



Arbetsmarknads-
information 

lJ tredningskostnadcr 
Flyttningshidrag 
Inlii\en av egna 

hem m.m. 

1986/87 

172 128 000 

3-11 300 000 

I 000 000 
51-1 -128 000 

Bcriiknad ändring 1987/88 

För.:dragand.:n 

- 172 128 000 
+ 7 920 000 
- 226 300 000 

- 390 508 000 

Unda punkt B 2. (s. 63-68) föreslår regeringen att riksdagen skall 

I. godkiinna vad som förordats i fråga om vissa flyttningshidrag, 

2. godkänna vad som förordats i fråga om hidrag till arbetsgivare för 

anställning av medflyttande, 

3. till Arhetsmarknadsservice för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsan

slag av 123920000 kr. 

Utredningskostnader 

Sedan huvudparten av anslagsposten Arhetsmarknadsinformation överförts 

till anslaget B ·1. Arhetsmarknadsverkets förvaltningskostnader återstår 

under detta anslag kostnaderna för reseersättningar och traktamenten i 

samhand med inställelse till arbetsförmedlingen, läkarundersökningar och 

tolkservice för arhetssökande. 

Vidare förs motsvarande kostnader för sökande i samband med utredning 

om förutsättningarna for arbetsmarknadsuthildning och yrkesinriktad reha

bilitering, som i dag hetalas från anslagen B 3. Arhetsmarknadsuthildning 

och C 3. Yrkesinriktad rehabilitering över till detta anslag. 

De hiir nämnda kostnaderna förs i fortsättningen upp under en gemensam 

anslagspost heniimnd Utredningskostnader. Anslagsposten Arhetsmark

. nadsinformation utgfir därmed. 

Medelshchovet för Utredningskostnader beräknas till 7,9 milj. kr. 

Utskottet tillstyrker vad som anförs under denna punkt. 

Flyttningsbidrag och starthjälp 

Som ett led i regeringens strävan att komma till rätta med ohalanserna i 

ekonomin samt hehov av att finansiera angelägna reformer föreslås ett 
slopandl.' 111· starthjälpen m. m. Förslaget föreslås träda i kraft fr. o. m. den 1 

juli 1987. Med hänsyn till de regionalpolitiska konsekvenserna föreslås att 

starthjälp till s. k. nyckelpersoner som flyttar till stödområdcn skall kunna 

utg<t även i fortsättningen enligt de hestämmelscr som i dag giiller för denna 

grupp. 

Regeringens förslag heträffande flyttningsbidragen hchandlas i flera 

motioner. 

I motionerna l 986/87:A259 och 1986/87:A260 av Alf Wennerfors m. fl. 

(m) anförs att det är förvånande att regeringen vill avskaffa starthjälpen 

eftersom detta stöd medverkar till att människor snahbt flyttar ·från 

arbetslöshet till arhcte. Att avskaffa hidraget medför att arhetslösheten ökar 

och att kostnaderna ·för arhetslöshetsersättning och sysselsättningsskapande 
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åtgärder växer. Det innebär att arbetslösheten pa en del orter stiger. Fler AU 1986/87: 11 
enskilda människor drabbas då av arbetslöshet än vad som annars vore 

nödvändigt. 

Möjligheterna att flytta till regionalt utsatta omraden kan också påverkas i 

negativ riktning, anför motionärerna. 

I motionen föreslås vidare att regeringen bör tillse att starthjälpcn inte 

överutnyttjas. Med en mer restriktiv handläggning av starthjiilpcn bedöms 

kostnaderna komma att uppgå till ca 222 milj. kr. 

Folkpartiet anför i motion 1986/87:A229 att den rörlighetsstimulerande 

arbetsmarknadspolitiken kan ses som en del av en mer fullstiindig arbetslös

hetsförsäkring än vad enbart kontantbidrag utgör. Arbetslöshetsförsäkring

en kan därför lite tillspetsat sägas bli försämrad när starthjälpen tas bort. 

Avsikten med starthjälpen är att underlätta för människor att flytta 

oberoende av i vilken riktning, fortsätter motionärerna och föreslår att 

bidragsformen bibehålls. En uppstramning av villkoren hör dock komma till 

stånd. 

Förslaget om slopande av starthjälpen tillstyrks av centerpartiet. I 
partimotion 1986/87:A421 framhålls att flyttningsbidragen i sin nuvarande 

utformning varit en av de främsta stimulanserna till den pågående koncentra

tionsutvecklingen. I motionen föreslås ytterligare förändringar beträffande 

flyttningsbidragen, till vilka utskottet återkommer senare i framställningen. 

Agne Hansson och Gösta Andersson (c) framhåller i motion 1986!87:A236 

att de inte har något att invända mot propositionens förslag beträffande 

flyttningscrsättningen i den del det avser ersiittning för flyttning till de 

expansiva storstadsregionerna. De anser emellertid att om denna ström skall 

kunna vändas bör flyttningsersättning utgå i omvända riktningen. flyttnings

ersättningen bör därför behållas ~id flyttning till bl. a. Kalmar läns avfolk

ningsområden. 

I motion 1986/87:A228 av Maud Björnemalm m. fl. (s) förcsli1s att 

starthjälp hör kunna utgå till nyckelpersoner som flyttar till stödområdes

kommuner i Örebro län. 

Ing-Marie Hansson m. fl. (s) framhåller i motion l 986/87:A243 bl. a. att ett 

slopande av starthjälpen till skogslänen kan innebära både ökade.svårigheter 

för rekrytering och längre arbetslöshetstider. Motioniirerna pekar också på 

att starthjälpcn i dessa län till 35-40 % avsett dem som flyttat inom resp. liin. 

I motionen föreslås att effekterna av att slopa starthjälpen bör utvärderas. 

Detta hör ske månadsvis. Regeringen föreslås vidare fä bemyndigande att -

om så erfordras - direkt vidta åtgärder i särskilt utsatta län. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att slopa starthjiilperi fr. o. m. den 

I juli i t1r. Som framhålls i propositionen vidtas åtgärden av besparingsskäl 

och för att möjliggöra en prioritering av regionalpolitiska insatser i budgeten. 

Utskottet har förståelse för att starthjiilpen i den uppkomna situationen har 

valts ut inom den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen. Det för emel

lertid inte uteslutas att ett slopande av starthjälpen kan få vissa hämmande 

effekter på rörligheten på arbetsmarknaden. Utskottet noterar därför att_ 

arbetsmarknadsministern avser att uppmärksamt följa effekterna av försla

get. Skulle det visa sig att åtgärden får negativa konsekvenser för rörligheten 

t. ex. inom skogslänen, utgår utskottet från att regeringen återkommer till 

4 Riksdagen 1986187. J8saml. Nr 11 
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riksdagen i frågan. I sammanhanget vill utskottet peka p;I möjligheten som AU 1986/87: 11 
ett slopande av starthjiilpen innehär för att niirmare studera denna hidrags-
forms arhetsmarknadspolitiska effekter. 

Med utskottets ställningstagande saknas anledning att gå närmare in på 
förslagen i motionerna A229 och A260 om en skiirpning av villkoren för 
starthjälp. 

Utskottet vill härutöver med anledning av motion A228 framhålla att 
starthjälp till nyckelpersoner med regeringens förslag skall kunna utgå till 
sådana personer som flyttar till stödområden. dvs. även till stödkommuner i 
Örehro län. Däremot bör bidraget inte kunna· utgit vid flyttning till 
kommuner utanför stiidområde. Kalmar län kan därmed i_nte komma i fraga . 

.. vilket aktualiseras i motion A236. Däremot kan ersättning för de reella 
flyttkostnaderna även fortsättningsvis utgä i hela landet. De båda motioner
na bör följaktligen avslås. 

Med det· anförda har utskottet tillstyrkt regeringens förslag att slopa 
starthjiilpcn. Samtliga de i sammanhanget upptagna motionerna rörande de 
här aktuella flyttbidragen avstyrks därmed. 

I propositionen föreslås vidare ett par ändringar av jly11ningsbidragen 
avseende st11dera11de och k11/t11rarhetar<'. För den som studerar på annan ort 
än hemorten kan flyttningsbidrag inte beviljas om personen i fråga får arbete 
på utbildningsorten eller den tidigare hemorten. Det föresltis i propositionen · 
att flyttningsbidrag skall få utgå till en s{1dan person vid flyttning till arbete i 
den tidigare hemorten om studierna på den andra orten inte har varit av helt 
kort varaktighet. Kostnaderna för förslaget har beräknats till 400 000 kr. 

Slutligen i denna del föreslås att kulturarhctare skall kunna få flyttnings
bidrag för två hemresor per månad under högst sex mänader vid engagemang . 
med en varaktighet p{t minst två månader. Detta föreslås dock gälla endast 
om kulturarbctaren har familj på hemorten. Till skillnad från vad som giiller 
för byggnadsarbetare biir bidraget inte vara begränsat till arbeten inom vissa 
geografiska områden. Verksamheten hör bedrivas försöksvis under tre år 

J 

och därefter utvärderas. De sammanlagda kostnaderna hiir enligt propositio-
nen få uppgå till högst 2 milj. kr. per budgetflr. 

Förslagen i propositionen· bctrt!ffande studerande och kulturarbetare 
avvisas av moderata samlingspartiet i motion 1986i87:A259. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag beträffande flyttningsbidrag för 
studerande och kulturarhetare. Motion A259 avstyrks i motsvarande del. 

Slutligen i detta sammanhang tar utskottet upp förslag i motion 1986/ · 
87:A421 (c) om ytterligare begränsningar arfly1tni11gshidrage11 m. m. 1\fotio
närerna framhåller att flyttningshidragcn framdeles hör utform.as s{1 att de 

både främjar en bättre regional balans och ytterligare minskar belastningen 
på statsbudgeten. Arbetsgivarna bör i expansionsorterna svara för kostna
derna vid rekrytering av arhetskraft frän utflyttningsorter. Flyttningsbidrag 
bör därför i framtiden endast utgt1 vid flyttningar till avfolkningsbygder. 
Regeringen bör i kompletteringsproposiiionen [1terkomma med förslag till 
riktlinjer och regler fi.ir.ett s:1dant flyttningsbidragssystem och diirvid anvisa 
25 milj. kr. för aterflyttningsbidrag m. 111. 

Utskottet kan för sin del inte biträda fö·rslaget som hl. a. skulle innebära att 
ersättning för de reella flyttningskostnaderna inte längre skulle kunna utg{1 50 



vid arbdsmarknadspolitiskt motiverade flyttningar i andra delar av landet iin AU 1986/87: 11 

avfolkningsbygder. Utskottet vill emellertid inte utesluta att en fortsatt 

expansion i vissa regioner kan komma att förutsätta att arbetsgivarna tar ett 

ökat ansvar för kostnaderna i samband med flyttningen vid rekrytering. Med 

det anförda avstyrks motionen. 

Med de förslag som förts fram - och som redovisats ovan - kommer det 

fortsättningsvis att finnas kvar flyttningsbidrag som ersätter faktiska kostna

der i form av bohagstransport. sökande-. tillträdes- och hemresor. äterflytt

ningskostnader. traktamenten samt starthjälp för nyckelpersoner i stödom

råde. Faktiska kostnader i samband med flyttning kommer säledes även 

fortsättningsvis att ersättas. 

Utskottet övergår hlirefter till regeringens förslag om ändringar i bidragel. 
för medflyt1mulc. Regeringen föreslår att försöksverksamheten med bidrag 

till arbetsgivare för anställning av medflyttande bör få bedrivas liven under 

budgetåret 1987/88. Bidraget har sedan det infördes utnyttjats i endast ringa 

omfattning. Nu föreslås att bidragsperioden utsträcks från nuvarande sex till 

tolv månader. Bidrag bör även i fortsättningen få utgå med högst 50 <.:;.av den 

totala lön,ekostnaden. Den nuvarande heloppsgriinsen på 35 000 kr. föresl[1s 

bli slopad. Bidraget bör samtidigt begränsas till att avse endast arbeten inom 

skogsliinen och de kommuner utanför skogslänen som ingiir i stödomr[ide C. 
Det bör enligt propositionen få ankomma på regeringen att utforma de 

närmare reglerna för bidraget. Bidrag bör få beviljas för högst 1 n mil). kr. per 

budgetår. 

Regeringens förslag beträffande bidrag till medflyttande avvisas av 

moderata samlingspartiet i' motion l 986/87:A260. Sådana bidrag hör enligt 

motionärerna inte utgå under det kommande budgerflfet. 

I centerpartiets partimotion l 986/87:A42 l föreslås att bidraget till medflyt

tande bör höjas till 90 %··av den totala lönesumman för den anställde under 

det första året. I motion 1986/87:A230 av Gunnel Jonäng (c) yrkas att en 

utredning hör få till uppgift att se iiver möjligheterna att förbättra villkoren 

för medflyttande. 

Enligt utskottets uppfattning iir det motiverat med vissa förbättringar av 

medflyttandebidraget. Utskottet är emellertid inte berett att g{t liingre än vad 

som föreslås i propositionen niir det gäller att förbättra villkoren för bidraget. 

Som ovan nämnts har det hittills utnyttjats i begränsad omfattning. Utskottet 

utgår från att effekterna av de nu föreslagna förbättringarna av bidraget 

studeras fortlöpande. Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens 

förslag i denna del. Här aktuella motionsyrkanden avstyrks sålunda. 

Utskottet tar slutligen i detta sammanhang upp förslag i motion 1986/ 

87:A242 av Olle Westberg och Wivi-Anne Cederqvist (s) om ändringar· i 

åtcrf/y1t11i11gshitfrage1. Motionärerna ~'rkar ·en förlängning av tiden för 

bidraget frän ett till två år och anför att ett år i mänga fall är en alltför kort tid 

för att man skall hinna rota sig på den nya orten. Är man då osäker på om 

man kommer att trivas. åker man tillbaka till hemorten innan ett år g<ltt för 

att fä ersättning för flyttkostnaderna i stället för att priiva ytterligare en tid. 

slutar motioniirerna. 

Utskottet anser för sin del inte att det finns anledning att utstriicka tiden för 

återflyttningsbidrag utöver nu giillande ett ;ir. En restriktiv budgetprövning 51 



talar för övrigt också för att det krävs synnerligen starka skäl för att 

tillmötesgå motionärernas önskemål. Utskottet anser mot denna bakgrund 

att motionen bör avslås. 

Inlösen av egna hem m. m. 

I propositionen anmäls under denna punkt att regeringen senare avser fatta 

beslut om att beslut om in.lösen i de fyra nordligaste länen skall få fattas av 

länsarbetsnämnden i resp. län. Inlösell'får också ske i övriga delar av landet 

om synnerliga skäl föreligger. Sådana inlösenärenden hör även i fortsättning

en prövas av AMS. För att markera att inlösen utgör ett arbetsmarknadspoli

tiskt instrument bör vidare enligt propositionen vid all inlösen gälla att 

ansökan om inlösen skall ha gjorts före flyttningen och att arbetsförmedling

en skall ha haft erforderlig tid för att pröva om sökandens sysselsättningspro

blem kan lösas på hemorten. Medelsbehovet beräknas till oförändrat l milj. 

kr. Det anförda biträds av utskottet. 

Medelsanvisningen 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget Arbetsmarknadsservice 

för budgetåret 1987/88 har beräknats till 123920000 kr., en minskning med 

390,5 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

En konsekvens av förslagen i motionerna 1986/87:A259 och A260 (m) 

resp. A229 (fp) om bibehållen starthjälp är en högre medelsberäkning, för 

den moderata motionen ytterligare 207 ,6 milj. kr. och för folkpartiets motion 

ytterligare 226,3 milj. kr. Centerpartiets förslag beträffande flytthidragen i 

motion 1986/87:A421 innebär att anslaget bör räknas ned med 90 milj. kr. 

Utskottet har tidigare tillstyrkt regeringens förslag beträffande bl. a. 

flyttningsbidragen. Som en följd härav tillstyrks även den föreslagna 

medelsberäkningen. De aktuella motionerna bör följaktligen avslås i denna 

del. 

Arbetsmarknadsutbildning 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

l 763 830 000 Reservation 
2 025 20() 00() I 

2 350 000 000 

865 565 ono~ 

1 Härtill kommer 143 milj. kr. enligt tilläggshuugct I (AL 1986187:9). Vidare får Lien 
del av utgående reservation per den 30 juni 1986 som ej iir att hiinföra till utgifter från 
budgetåret 1985/86 användas för verksamhet undcr.hudgctåret 1986/87. 
2 Av reservationen hänför sig 694,5 milj. kr. till utgifter frän hudgetarct 1985/86. 

Från anslaget betalas utgifterna för upphandling av särskilt anordnad 

arbetsmarknadsutbildning. hidrag för arbetsmarknadsutbildning i företag, 

yrkesförberedande praktik inom försvaret. elevsocial verksamhet inom 

AMU-gruppen samt för AMS boendeservice till deltagare i arbetsmarknads

utbildning. Utbildningshidrag till deltagare i arbetsmarknadsuthildning 

AU 1986/87: 11 
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finansieras dels genom arbetsgivaravgifter, dels över anslaget B 4. Bidrag till AU 1986/87: 11 

arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. 
Arbetsmarknadsutbildning är sådan utbildning som någon genomgår av 

arbetsmarknadsskäl och till vilken bidrag beviljas av arbetsförmedlingen. 

Det är dels fråga om utbildning för personer som är eller riskerar att bli 

arbetslösa och som uppbär utbildningsbidrag under utbildning vid särskilt 

anordnade kurser eller i det reguljära utbildningsväsendet, dels gäller det 

utbildning för anställda för vilka bidrag från arbetsmarknadsverket utgiir till 

arbetsgivaren. 

Regeringen föreslår under punkt B 3 att riksdagen till Arbetsmarknadsut

bildning för budgetåret 1987/88 skall anvisa ett rcservationsanslag av 

2 350 000 000 kr. 

1986187 

Särskilt anordnad arbetsmarkmidsut-
hildning 1 779 200 Oll0 1 

Bidrag för utbildning i företag m. m. 165 000 000 
Yrkesförhcrcdande praktik inom för-
svaret 30 000 000 
Elevsocial verksamhet 51 000 000 

Bcriiknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+355 600 000 
- 33 00(1000 

+ 2 200 ()()() 

2 025 200 01.)(i + 324 800 000 

1 Utöver anslagna medel bcriiknas 171 milj. kr av utgående rcservatinn per den JU juni 
1986 användas för verksamhet under budgetåret 1986/87. 
2 Härtill kommer 143 milj. kr. enligt tilläggsbudgct I (AU 1986187:9). 

Anslagsposten Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning avser kostnader 

för sådan utbildning som Hinsarhetsniimnderna upphandlar från såväl 

AMU-gruppen som från bl. a. komvux, högskola, folkhögskola, studieför

bund eller företag. Bestämmelser om särskilt anordnad arbetsmarknadsut

bildning inkl. elevsocial verksamhet och boendeservice finns i arbetsmark

nadskungörelsen (1966:368). Anslagsposten Arbetsmarknadsutbildning i 

företag avser kostnader för bidrag enligt förordningen (1984:518) om bidr"1g 

till sådan utbildning. Försöksverksamhet med yrkesförberedande praktik 

inom det militära försvaret för arbetslösa ungdomar bedrivs som arbetsmark~ 

nadsutbildning efter särskilda föreskrifter från regeringen. 

Elevsocial verksamhet avser dels den service som AMU-organisationen 

anordnar och erbjuder deltagare i AMU-kurser, dels arbctsmarknadsmyn

digheternas ansvar att ordna förläggning för personer som deltar i särskilt 

anordnad arbetsmarknadsutbildning eller som uppbär uthildningsbidrag för 

studier inom det reguljära utbildningsväsendet och som under utbildningen 

inte kan bo kvar på hemorten. Den elevsociala verksamheten planeras och 

finansieras av AMS. 
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Arbetsmarknadsutbildningens allmänna inriktning m. m. 

I p rop os it i o n en framhålls att arbetsmarknadsutbildningen har fött en 

växande betydelse i1iont arbL'tsmarknadspolitiken. Den är ett aktivt instru

ment som b{1de motverkar obalanser på arbetsmarknaden, stärker svaga 

grupper och avlastar arbetslösheten för den enskilde. 125 000 personer deltog 

i arbetsmark;iadsutbildning under förcgäcnde budgetår. varav drygt 97 000 i -

sådan arbetsmarknadsutbildning söm iir förbeh;'\llcn dem som drabbats eller 

löper risk för arbetslöshet. 45 % av deltagarna i utbildningen exkl. fiiretags

utbildning var kvinnor. 

Efter en kraftig minskning under åren 1981 oeh 1982 har andelen kvinnor 

successivt ökat. Arbetsmarknadsministern pi1talar vikten av att kvinnornas 

andel i arbetsmarknadsutbildningen kan [1terstiillas till en nivi1 som bättre 

svarar mot deras andel av arbetslösheten. Vidare framh{1lls att det är 

väsentligt att arbetsmarknadsutbildningen kan utnyttjas effektivt för ungdo

mar i åldern 20- 24 {1r. 

Mot den angivna bakgrunden anförs i propositionen att arbetsmarknadsut

bildningen måste upprätthållas på en hög nivå. Det bcriiknas att minst 

120 000 p<.!rsoner kommer att behöva erbjudas arbetsmarknadsutbildning 

under nästa budgetår, varav merparten för särskilt anordnad utbildning för 

arbetslösa. En ny bedömning av behovet av arbetsmarknadsutbildning 

kommer att göras i samband med kompletteringspropositionen. 

Arbetsmarknadswbildningl'm inriktning m. m. behandlas i följande mo

tioner. 

Moderata sam I in gs part i e t anför i kommittemotion 1986/87:A259 

att utbildning måste vara ett av arbetsmarknadspolitikens främsta medel. Ty 

trots förbättrad arbetsförmedling kommer en del arbetssökande att ha 

svårigheter att finna arbete. Utbildning kan ofta radikalt förändra deras 

möjligheter. Det finns trots hög arbetslöshet en betydande brist på utbildad 

arbetskraft inom vissa omr{1den. Därutöver ökar kraven pä vidareutbildning 

för att redan anstiillda skall kunna behålla sina arbeten. Tillgången pi1 

utbildad arbetskraft kommer att få ännu större betydelse för företagens 

förmaga att skapa fler arbetstillfällen. 

AMU :s nya organisation öppnar enlig-t motionärerna delvis vägen för en 

förbättrad arbetsmarknadsutbildning. Regeringens sätt att genomföra den 

nya organisationen anse1; man emellertid ha allvarligt försvårat den nya 

myndighetens möjligheter att påbörja sin verksamhet med full kraft. vilket 

kan komma att innebära allvarliga men för den framtida .effektiviteten. 

I motionen framhålls vidare att arbetsmarknadsverkets nya frihet att 

upphandla utbildning mf1ste anviindas till att ge andra utbildningsanordnare 

möjligheter att verka inom arbetsmarknadspolitikens utbilclningsverksam

het. Det finns utrymme för direkta privatiseringar på detta omdde. i takt 

med att den återkommande utbildningens betydelse viixer. Detta kan öppna 

nya vägar för finansiering av AMU:s verksamhet. 

Motionärerna framh[iller slutligen behovet a\' att arbL'tsmarknadsutbild

ningen rn.:ks[1 skall komma de l:"ingtidsarbetslösa till dL"I. 

I f o I k part i e t s part i motion 1986/87:A229 siigs inledningsvis att den 

kanske största konkurrensfördelen som Sverige har ligger i en mycket kunnig 
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och välutbildad arbetskraft. Få länder har lika välutbildade löntagare och 

företagare. Motionärerna betonar, att den tekniska utvecklingen, övergång

en till informationssamhället. kommer att ställa allt större krav på de 
anställdas kunskapsnivä, och man visar med någr<l'exempel hur utbildnings

kraven för anställning har höjts under 1980-talet. 

Motionärerna anser mot denna bakgrund att en väsentligt större del av de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna bör inriktas på främst utbildning i stället· 

för på sedvanliga beredskapsarbeten. 

Centerpart i e t kommer i kommittemotion 1986/87:A267 in på arbets

marknadsutbildningens betydelse i samband med sina allmänna övervägan

den om sysselsiittningspolitikens inriktning. dock utan att framställa något 

yrkande härom. I det sammanhanget pekar motionlirerna bl. a. på betydel

sen av att man med utbildningsinsatscr underlättar ny- eller ätcrinträdet på 

arbetsmarknaden. Detta gäller i synnerhet ungdomar och långtidsarbetslösa. 

Vänsterpartiet kommunisterna tar i motion 1986/87:A239 i 

kritiska ordalag upp arbetsmarknadsutbildningens nya organisation och ser 

den som ett led i raden av åtgärder för intimare samarbete mellan staten och. 

kapitalet. Den ingår oi:kså i en djupgående och orovlickandc korporativistisk 

process, där det privata näringslivets villkor och kalkyler för vara bestäm

mande, oavsett vilka de· sociala konsekvenserna blir. Därför förs de 

fördclningspolitiska och sociala målen åt sidan och arbetsmarknadsutbild

ningen omvandlas till ett serviceorgan· för det privata näringslivet. De 

tillväxtpolitiska målen får dominera. 

Motionärerna pekar vidare på att en större del av kostnaderna för 

personalutbildningen förs över på samhället. Att hela utbildningar eller delar 

därav utbildningar sker på reguljära arbetsplatser innebär att gränserna 
suddas ut mellan arbetsgivarnas och samhiillets ansvar för de anställdas 

fortbildning och vidareutbildning. I denna omvandlingsprocess pii.skyndas 

och underlättas industrins föriindringssituation genom åtgärder inom arbets

marknadsutbildningen i stället för ett tillvaratagande av de arbctslösas och 
riskgruppernas intressen. 

I motionen framhålls att arbetsmarknads_utbildningen i stilllet skall fungera 

som en del av samhällets vuxenutbildning. Den bör.·ge stöd åt dem som har 

den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Den bör överbrygga utbild

ningsklyftorna och därmed verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Den 
bör vara allsidig och bred och hållas pä en sä hög nivå som möjligt. 

Målgrupperna för verksamheten bör i första hand vara de arbetslösa eller de 

som riskerar a.tt bli det. 

Utskottet vill först erinra om vad som i ett inledande avsnitt om 

arbetsmarknadspolitikens inriktning sagts om arbetsmarknadsutbildningens 

betydelse. Vid sidan av platsförmedlingen utgör arbetsmarknadsutbildning

en den mest betydelsefulla resursen inom arbetsmarknadspolitikcn. Den 

stärker enskilda individers förutsättningar att faeller be hälla ett arbete och 

den förbättrar företagens möjligheter att rekrytera den arbetskraft som 

bd1övs. Utbildningen underlättar skilda omställnings- och anpassningspro

cesser på arbetsmarknaden och innebär samtidigt investeringar i yrkeskun

nande. Den har därmed ocksii stor betydelse för drt näringslivs internatio-
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nella konkurrenskraft. Det är viktigt att arbetsmarknadsutbildningen kan AU 1986/87: 11 

hållas på en hög nivå och att den utnyttjas effektivt. 

Vad utskottet anfört om betydelsen av arbetsmarknadsutbildningen bör 

ligga väl i linje med de synpunkter i denna fråga som bl. a. förs fram i motion 

A229 (fp). Motionen bör därför inte föranleda någon riksdagens åtgärd i 

denna del. 

Den nya organisationen inom arbetsmarknadsutbildningen är inne i sitt 

första verksamhetsår. Efter vissa initialsvårigheter i form av bl. a. utdragna 

förhandlingar om anställningsvillkor m. m. har verksamheten successivt 

börjat finna sina rätta former. Utskottet kan mot denna bakgrund inte ställa 

sig bakom den kritik som förs fram i motion A259 (m) beträffande 

genomförandet åv den nya organisationen. Utskottet anser för övrigt att det 

kan finnas skäl att avvakta erfarenheterna av den nya organisationen. De 
förslag till ytterligare initiativ som förs fram i motionen avstyrks därför. 

Beträffande frågan om upphandling - som tas upp i motion A259 - vill 

utskottet erinra om att det numera ankommer på länsarbetsnämnderna att 

sköta upphandling när det gäller arbetsmarknadsutbildning. De har då 

formellt möjlighet att vid behov också vända sig till andra utbildningsanord

nare iin AMU-gruppen. Detta förutsiitts för iivrigt också i propositionen där 

det framhalls att det vid varje upphandling är viktigt att länsarbetsnämnder

na beaktar s{1väl kostnads- som kvalitetsaspekter. 

Till de kritiska synpunkter beträffande arbetsmarknadsutbildningens 

inriktning m. m. som vpk för fram i motion A239 v.ill utskottet framhälla att 

omständigheten att utbildningen nu sker i något andra former än tidigare inte 

innebär sänkta ambitioner när det gäller de sociala målen för verksamheten. 

Som utskottet uttalade redan hösten 1984 (AU 1984/85:9) s{1 biir arbetsmark

nadsutbildningens fördelningspolitiska mäl ligga fast. Det kan ocks{1 erinras 

om att de fördelningspolitiska och sociala målen för verksamheten främst 

kommer till uttryck i de grundläggande villkoren för tillträde till utbildning

en. niimligen att vederbörande skall vara arbetslös eller löpa risk för 

arbetslöshet eller på annat siitt ha en svag ställning på arbetsmarknaden. 

Detta framhöll utskottet ocksi'i siirskilt i betänkande AU 1985/86:11. 

Slutligen vill utskottet slå fast att målgrupperna för arbetsmarknadsutbild

ningcn i huvudsak iir desamma som tidigare. Med hänvisning till det anförda 

avstyrks motion A239 i denna del. 

'.\1ed det anförda har utskottet ställt sig bakom den inriktning för 

arbetsmarknadsutbildningen som kommer till uttryck i propositionen. I 

sammanhanget behandlade motioner avstyrks i motsvarande delar. 

Särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning m. m. 

Med särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning avses si'idan utbildning 

som länsarbetsnämnden upphandlar som arbetsmarknadsutbildning oavsett 

huvudman eller anordnare. 

I propositionen beriiknas resurserna för en omfattning som svarar mot 

85 000 deltagare. Inom en s[1dan volym· bör säviil grundHiggande som 

kompletterande yrkesutbildningar för olika grupper av sökande hos arbets-
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förmedlingen och arbetsgivarnas efterfrågan på utbildad arbetskraft kunna AU 1986/87: 11 
tillgodoses. 

Vidare anförs i proposition~n att kostnadsansvaret för lokaler inom 

AMU-gruppen som är avvecklingsbara per den 30 juni 1986 kommer att föras 
över till byggnadsstyrelsen som snarast kommer att avveckla dem. Vid 

beräkningen av medelsbehovet för arbetsmarknadsutbildning har därför 
räknats av 25,3 milj .. kr. från anslaget. 

I samband med riksdagens godkännande av den särskilt anordnade 

arbetsmarknadsutbildningen (AU 1984/85:9, rskr. 101) beslutades att ge

nomförandet skulle ske på sådant sätt att en minskning av kostnaderna med 

15 % kan ske inom en femårsperiod, beräknad på oförändrad verksamhets

volym. Medlen för upphandling har i enlighet härmed reducerats med 54 

milj. kr., vilket motsvarar 3 % av den totala kostnaden. Det förutsätts att 

besparingen skall återspeglas i prissättningen. 

I syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda deltagare i särskilt anordnad 

arbetsmarknadsutbildning en orienterande datautbildning beräknas 25 milj. 

kr. för detta ändamål. Dataorientering bör i första hand erbjudas deltagare 

med kort allmän skolutbildning och som inte får motsvarande orientering i 

yrkesutbildningen. 

Moderata samlingspartiet motsätter sig i motion 1986/87:A260 den 

föreslagna satsningen på orienterande datautbildning. Kunskaper om dato

rer är viktiga, menar motionärerna, och sådana inslag bör finnas i de flesta av 

arbetsmarknadsutbildningens kurser. Speciella kurser för korttidsutbildade 
bör däremot inte anordnas. 

Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att man på olika sätt kan 

tillhandahålla utbildning i den nya tekniken. Utskottet tillstyrker därför 

förslaget i propositionen att särskilda medel beräknas för orienterande 

datautbildning för deltagare i särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning. 

Motion A260 avstyrks i motsvarande del. 

Sammanlagt har för arbetsmarknadsverkets upphandling av särskilt 

anordnad arbetsmarknadsutbildning under budgetåret 1987/88 i propositio

nen beräknats ett medelsbehov om 2 134,8 milj. kr., vilket möjliggör en 
utridgning av kapaciteten inom arbetsmarknadsutbildningen motsvarande 

5 000 deltagare. Folkpartiet vill i partimotion 1986/87:A229 gå ännu längre 
och föreslår ytterligare utvidgning motsvarande 5 000 deltagare. 

Utskottet tillstyrker regeringens beräkning i denna del. Skulle det under 

våren visa sig vara påkallat med ytterligare resurser får regeringen återkom

ma i frågan i kompletteringspropositionen. Motion A229 avstyrks med 

hänvisning härtill i denna del. 

Utskottet tar härefter upp ett antal motioner. i vilka tas upp frågor om 

skilda utbildningsinsatser m. m. 

I folkpartiets partimotion 1986/87:A229 begärs särskilda utbildningsinsat

ser inom dataområdet för kvinnor. Motionärerna pekar bl. a. på att den nya 

tekniken framstår som ett särskilt hot mot kvinnors sysselsättning, att 

datoriseringen snabbt sprids till traditionella kvinnliga yrkesområden samt 

det faktum att många kvinnor i arbetslivet saknar högre yrkesutbildning. 

Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna beträffande 

behovet av utbildningsinsatser inom dataområdet för kvinnor. Utbildning 57 



i.nom dataområdet ägnas en allt större uppmärksamhet inom bl. a. arbets

marknadsutbildningen. Det ovan behandlade förslaget från regeringen om 

en särskild satsning på orienterande datautbildning inom arbetsmarknadsut

bildningen kan sägas belysa detta förhållande. Härutöver kan nämnas det 

arbete som bedrivs inom regeringens kansli beträffande breddutbildning 

med särskild inriktning mot kvinnor. Med hänvisning hiirtill, samt till den i 

propositionen uttalade ambitionen att åstadkomma en ökad andel kvinnliga 

deltagare i arbetsmarknadsutbildningen, anser utskottet att det inte är 

påkallat med något särskilt initiativ i frågan med anledning av· motionen. 

Motion A229 avstyrks sålunda i denna del. 

I motion 1986/87:A21 l av Ingegerd Andcrlund m. fl. (s) begärs en 

sammanställning Öl'er behm·en m· allmän datakunskap. Motionärerna fram

håller bl. a. att en sådan·sammanställning är nödvändig om beslutsundcrlaget 

skall bli .tillräckligt brett när det gäller att avväga samhällets insatser ·inom 

datautbildningsområdet. 

Utskottet kan inse att det föreligger ett behov av en samlad information om 

behoven av utbildning i bl. a. allmän datakunskap. Hithörande frågor har 

också varit föremål för överviiganden inom dataeffektutredningen, datadelc- · 

gationen och utbildningsdepartementets datautbildningsgrupp m. fl. Med 

hänvisning till det arbete som sålunda bedrivits samt till de allmänna 

övervägandena beträffande utbildningsplaneringen inom regeringens kansli 

avstyrker utskottet motion A22 l. 

Iris Märtcnsson m. fl. (s) föreslår i motion 1986/87: A206 körkortsutbild

ning för kvinnor i glesbygd. Motionärerna pekar bl. a. på att bristen på 

kommunikationer i glesbygden kan vara ett stort förvärvshinder. För många. 

speciellt äldre kvinnor som saknar körkort skulle därmed möjligheten till. 

körkortsutbildning kunna möjliggöra förvärvsarbete. 

Körkortsutbildning inom arbetsmarknadsutbildningen får i dag erbjudas 

dels den som behöver detta som komplement till yrkesinriktad arbetsmark

nadsutbildning, dels i fall då vederbörande är berättigad till bidrag för 

anskaffning av motorfordon för handikappade. Enligt utskottets uppfattning 

bör det ankomma pä länsarbetsnämnderna att utifrån dessa kriterier bedöma 

behovet av körkortsutbildning inom arbetsr'narknadsutbildningen. Motion 

A206 avstyrks därför. 

Utskottet avstyrker med hänvisning till vad som anförts om körkortsut

bildning inom arbetsmarknadsutbildningen även motion 1986/87:A265 .. av 

Ove Karlsson m. fl. (s). i vilken begärs en utveckfad körkortsutbildning för 

1111·ecklingsstörda vid AMU-centret i Hedemora. Erfarenheterna skulle. 

enligt motionen dokumenteras och spridas till andra körskolor. 

I fyra motioner behandlas hehm·et av kurser för arbetslös ungdom vid· 

folkhögskolor. 

I motion 1986/87:A247 av Charlotte Branting m. fl. (fp) erinras om att· 

inemot 50 av landets 125 folkhögskolor under åren 1979-1986 tog emot ca 

IO 000 ungdomar i kurser för arbetslös .ungdom. Sedan de finansiella 

betingelserna föriindrats har emclkrtid verksamheten halverats. Motionä

rerna föresli\r att folkhögskolorna får en egen särskild . ram om lU 000 

bidragsvcckor. Finansiering skulle ske via minskning av anslaget för särskild 

arbetsmarknadsutbildning med 6.3 milj. kr. I motion 1986/87:A235 av Ylva 

AU 1986/87: 11 
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Annerstedt m. fl. (fp) och 1986/87:A221 av Pär Granstedt m. fl. (c) framförs ·AU 1986/87: 11 
likartade synpunkter. 

I motion 1986/87;A275 av Nils Berndtson m. fl. (vpk) yrkas att till detta 

ändamål skall anvisas 6,3 rnilj. kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

Motionärerna föreslår vidare att statsbidrag till denna verksamhet bör utgå 
utan hinder av bestämmelserna) folkhogskoleförordningen och förordning

en om folkhögskolans undervisningsvolym. 

Utskottet vill för sin del framhålla att det i de allmänna intentionerna 

rörande arbetsmarknadsutbildningen ingår att folkhögskolorna vid behov 

skall kunna genomföra kurser för arbetslös ungdom. Det får ankomma på 

Hinsarbetsnämnderna att dels bedöma behovet av en sådan utbildning, .dels 

göra erforderlig upphandling. Vid upphandlingen har länsarbetsnämnderna 

bl. a. att beakta såväl kostnads- som kvalitetsaspekter. Med hiinvisning 

härtill avstyrks motionerna A22L A235, A247 och A275 i aktuella delar. 

Utskottet tar i detta sammanhang upp förslaget i moderata samlingspar

tiets kommittcmotion 1986/87:A260 om siirskilda informationsinsatser till 

arbetslösa ungdomar. För detta iindamäl föreslås att anslaget till arbetsmark

nadsutbildning skall öka med 2 milj. kr. I motiveringen till yrkandet - som 

återfinns i kommittcmotion 1986/87:A258 om ungdomars situation på 

arbetsmarknaden - framhålls bl. a. att det finns starka skiil att varaktigt 

försöka hjälpa de långtidsarbetslösa ungdomarna i illdern 20-24 år in på 

arbetsmarknaden. 

Detta bör ske också genom särskilt riktade insatser via arbetsmarknadsut

bildningen. Regeringen bör omgående återkomma till riksdagen med 

riktlinjer om hur de förstärkta AMU-resurserna under tvä är skall inriktas på 

arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år med dålig eller ingen yrkesutbildning. 

slutar motionärerna. 

Utskottet har i ett tidigare avsnitt om åtgärder för ungdomar redovisat de 

åtgärder som är aktuella i syfte att begränsa ungdomsarbetslösheten. 

Utskottet delar uppfattningen att arbetsmarknadsutbildningen är en viktig 

resurs i detta sammanhang. inte minst för de ungdomar som har en bristfällig 
· yrkesutbildning. De insatser som krävs bör dock - såvitt i dag kan bedömas 

- kunna rymmas inom de ramar som föreslås för arbe.tsmarknadsutbildning
en. :vtotion A260 avstyrks därför i motsvarande del. 

I motion 1986/87:A263 av Marianne Andersson (c) begärs wbildnings/lid

rag för ini·andrares si:enskstudier. Motionären ariser att sådana studier vid 
t. ex. folkhögskola i vissa fall kan vara det Himpli.gaste alternativet. Förslaget 

ställs mot bakgrund av att den studiefinansiering som står till buds efter 

avslutad kurs Svenska för invandrare (SFI) är studiemedel. vilket innebär att 

invandraren redan i inledningsskedct blir skuldsatt. Detta rimmar illa med 

jämlikhetsmålen i det svenska samhället. 

Utskottet vill först erinra om att den nya organisationen-för svenska för 

invandrare trädde i kraft st1 sent som den 1 juli 1986. varför det ännu iir för 

tidigt att bedöma resultaten av den nya verksamheten. Det bör hiirutöver 

n;imnas att det wm förberedelser för studier vid högskola finns möjlighet till 

vidare p<\byggnad i svenska vid komvux eller vid folkhögskola. Teoretiska 

förberedelser - oavsett iimne - inför högskolestudier betraktas inte som 
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arbetsmarknadsutbildning. Utskottet är inte berett frångå denna ordning. 

varför motionen avstyrks. 
r fyra motioner behandlas behovet av arbetsmarknadswbildning för 

avbytare inom lantbruket. I motion 1986/87:A233 anför Mona Saint Cyr och 

Arne Svensson (m) att avbytartjänsten inom lantbruket hotas av brist på 

avbytare. I sammanhanget erinras om den tidigare bristyrkesutbildningen. 

En riktad utbildning skulle kunna vara en lösning, menar motionärerna, och 

en sådan skulle kunna bedrivas inom ramen för arbetsmarknadsutbildning

en. I motion 1986/87:A252 av Ingvar Eriksson och Karl-Gösta Svenson (m) 

framhålls att arbete som avbytare i djurstallar av allt att döma är ett 

framtidsyrke. Alla som utbildar sig på området garanteras arbete. Det är 

dessutom könsneutralt och passar lika bra för kvinnor som för män. I 

motionen pekas även på behovet av insatser för att fler ungdomar skall 

utbilda sig till avbytare eller andra uppgifter inom jordbruket. Arbetsmark- · 

nadsutbildning för avbytare inom lantbruket begärs även i motionerna 

1986/87:A732 av Margareta Andren (fp) och 1986/87:A251 av Karl Erik 

Olsson och Lennart Brunander ( c). 

Utskottet vill först framhålla att bristyrkesutbildning numera är utmön

strat som begrepp. Principen kvarstår emellertid på så sätt att 10 'i'ii av 

utbildningskapaciteten vid upphandlad arbetsmarknadsutbildning får använ- · 

das för icke arbetslösa. När det gäller jordbrukare är oftast begreppet "risk 

för arbetslöshet" tillämpligt. 

Kurser för avbytare anordnas efter bedömning av länsarbetsnämnderna. 

För närvarande finns kurser för avbytare inom lantbruket på fem orter i 

landet, nämligen Hörby, Växjö, Lidköping. Töreboda och Eskilstuna. Det 

fär ankomma på länsarbetsnämnderna att bedöma huruvida det föreligger 

ytterligare behov av utbildningskapacitet för utbildning av avbytare inom 

lantbruket. Utskottet avstyrker med hänvisning härtill de i sammanhanget 

upptagna motionerna. 

Elevsocial verksamhet 

I propositionen anmäls att regeringen bemyndigat arbetsmarknadsministern 

att tillkalla en arbetsgrupp för att bl. a. klargöra ansvarsförhållandena och 

förenkla beslutsproccsscn när det gäller den elevsociala verksamheten. 

Resultatet av översynen beräknas föreligga till nästa års budgetberedning. 

För verksamheten med elevsocial verksamhet beräknas 53,2 milj. kr. för 

budgetåret 1987/88. 

Utskottet tillstyrker vad som anförs i propositionen i denna del. 

Arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet m. m. 

Antalet personer som kan behöva beviljas utbildningsbidrag för utbildning 

inom det reguljära skolväsendet eller hos vissa andra utbildningsanordnare 

under nästa budgetår beräknas till ca 20 000. Här avses bl. a. sökande med 

mer speciella utbildningsproblem, t. ex. flyktingar och vissa handikappade. 

vilka kan erbjudas lämpliga förberedande utbildningar. Likaså bör det 

viixande utbudet av korta yrkesutbildningar som är väl anpassade till 

arbetsmarknadens behov kunna utnyttjas. 

AU 1986/87: 11 
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För sådan yrkesförberedande praktik inom försvaret som anordnas för AU 1986/87: 11 
ungdomar föreslås en oförändrad omfattning - 2 000 ungdomar - till en 

kostnad av 30 milj. kr. 
Förslag som förts fram beträffande utvidgade möjligheter till arbetsmark

nadsutbildning för arbetslösa i Bergslagen avvisas i propositionen med bl. a. 

hänvisning till möjligheten för länsarbetsnämnderna att upphandla utbild
ning även på högskolenivå. 

Den sistnämnda frågan tas upp i motion 1986/87:A210 av Bengt-Ola 

Ryttar m. fl. (s), i vilken betonas att en av de viktigaste grundförutsättningar

na för industrisysselsättningen i Kopparbergs län är tillgången på tekniker. 

Rekrytcringsunderlaget för utbildning på högskolenivå kan ökas om nya 

grupper ges möjligheter till vidareutbildning. Mot denna bakgrund föreslås 

industriinriktad högskolewbildning som arbetsmarknadswbildning i Koppar
bergs län. 

Utöver vad som anförs i propositionen i frågan - och som redovisas ovan 

- vill utskottet erinra om att arbetsmarknadsutbildning som högskoleutbild

ning enligt gällande regler kan bedrivas upp till högst 40 veckor (40 poäng) 

med inriktning mot sysselsättning i näringslivet. Länsarbetsnämnderna kan 

också upphandla högskoleutbildning i särskild ordning. Vid köp av en hel 

arbetsmarknadsutbildningskurs finns inte någon begränsning till 40 poäng. 
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion A210. 

Utskottet ansluter sig även i övrigt till vad som anförts i propositionen 

beträffande arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsen

det m. m. 

Bidrag till utbildning i företag m. m. 

Med bidrag till utbildning i företag m. m. avses dels utbildning som anordnas 

med stöd av bidrag för AMU i företag. dels de bidrag som inori1 ramen för 

den pågående försöksverksamheten kan ges till vissa kommuner och 
landsting. 

I propositionen föreslås att medel beräknas för 15 000 deltagare med en 

genomsnittlig utbildningstid om 335 timmar. Bedömningen utgår från att 

kostnaden för bidrag vid utbildning i stället för permittering eller uppsägning 

inte kommer att överstiga 10 milj. kr. 
Medelsbehovet för utbildning i företag m. m. för nästa budgetår beräknas 

till 132 milj. kr. 

I motion 1986/87:A206 av Iris Mårtensson m. fl. (s) föreslås en utvidgning 

·av försöknwksamheten med arbetsmarknadsutbildning för lågutbildade 
kvinnor inom landstingen. Försöksverksamheten, som bedrivs i bl. a. Viir

mlands län. avser lågutbildade kvinnor som fätt längre eller kortare 

utbildningar. I deras ställe har arbetslösa gått in som vikarier. Motionärerna 

föreslår att verksamheten bör utvidgas till samtliga skogslän och perma
nentas. 

Som inledningsvis nämnts i detta avsnitt avser den här aktuella anslagspos

ten också den pågående försöksvcrksamheten med arbetsmarknadsutbild

ning i vissa kommuner och landsting. Som tidigare redovisats har sedan en tid 

pågått ett utvecklingsarbcte i samverkan mellan AMS och kommun- och 

landstingsförbunden samt de berörda fackliga organisationerna i syfte att 
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utforma ett handlingsprogram för arbetsmarknadswrkcts policy och roll på 

den kommunala arbetsmarknaden. Bl. a. har övervägts åtgärder för att 

undcrliitta rekryteringen och utnyttjandet av utbildningsresurserna. Arbetet 

har slutförts och programmet antogs av AMS i.slutet av februari i år. Enligt 

utskottets uppfattning bör det ankomma på AMS att med ledning av bl. a. 

handlingsprogrammet ta ställning till om och i så fall hur man skall gä vidare 

med försöksverksamheten inom arbetsmarknadsutbildningen i kommuner 

och landsting inom ramen för anvisade medel. Motion A206 avstyrks därför i 

denna del. 

Utskottet avstyrker av samma skäl iiven ett par motioner om utbildning a1· 
l'ånibiträden inom hemtjänsten. Det gäller motionerna 1986/87:A249 av 

Margö Ingvardsson m. fl. (vpk) och 1986/87:Ub229 av Ingcgerd Anderlund 

och Aina Westin (s). I motionerna föresläs konkreta program för utbildning 

av den sociala hemtjänstens personal och statligt stöd till utbildningen genom 

länsarbetsniimnderna. I motionerna framhålls behovet av att kommunerna 

stimuleras att utbilda de redan anställda inom hemtjiinsten inom ramen för 

arbetsmarknadsutbildning i företag inom det kommunala området. 

Utskottet tar härefter upp till behandling motion 1986/87:A216 av Kurt 

Ove Johansson och Lars-Erik Lövden (s) i vilken föreslås att bidrag till · 

arbetsmarknads111bildning i företag inom serl'icenäringen skall fä utgå enligt 

samma villkor som i dag gäller för.företag inom industrin. 

Utsko~tet är medvetet om servicenäringens växande roll på arbetsmarkna

den. Utskottet vill emdlertid erinra om att den s. k. flaskhabutbildningen, 

dvs. bidrag för utbildning av personal till mer kvalificerade arbetsuppgifter i 

syfte att motverka störningar i produktionen. till sin konstruktion är riktad 

och anpassad till industrin. Utskottet är i dag inte berett förorda ·att man 

vidgar verksamheten till att även omfatta servicenäringen. varför motionen 

avstyrks. 

Behovet av yrkesutbiltlning inom tekoimlustrin som arbetsmarknadswbiltl

ning aktualiseras i motion 1986/87:N376 av Lahja Exner m. fl. (s). Motionii

rerna anför bl. a. att en avgörande insats för att tekoindustrin skall bli en 

framtidsbranseh med trygga jobb. konkurrenskraftigt löi1eläge och bra 

arbetsmiljö är att samhället nu satsar pa yrkesutbildning inoin teko. 

Tekostöd även under budget{1ret 1987188 bör därför utgå till yrkesutbildning. 

slutar motionärerna. 

Utskottet har inhämtat att avsikten är att den särskilda utbildningsverk

samhcten inom tekobranschen även skall kunna bedrivas under nästa 

budgetår. Dei får ankomma pii länsarbt:tsnämndcrna att g{ira erforderliga 

prioriteringar inom de givna ramarna för arbetsmarknadsutbildningen. 

Motion N376 bör därmed inte föranleda någon riksdagens åtgärd. 

Slutligen i detta avsnitt tar utskottet till behandling upp motion 1986/ 

87:A482 av.Margareta Winberg och Nils-Olof Gustafsson (s). i vilken begärs 

en ökad resurstilldelning för utbildning i företag. Mntioniircrna pc kar bl. a. på 

viirdct av arbetsmarknads.utbildning i företag som regionalpolitiskt instru

ment. Nuvarande bcgriinsningar i resurstilldelningen har. menar man. lett till 

en rad svtirigheter vid Hinsarbetsnämndernas prio~itcringar. 

Utskottet tillstyrker den i propositionen redovisade medelsberäkningen 

för bidrag till utbildning i företag m. m. om U2 milj. kr. Som framhålls i 
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propositionen kan en säkrare hcdömning av behovet beträffanae de arhets

. marknadspolitiska insatserna göras i samband med kompletteringsproposi

tionen. Motion A482 avstyrks sålunda. 

Mcdclsanvisningen 

I propositionen beräknas medel för en utökning av kapaciteten inom 

arbetsmarknadsutbildriingen i förhållande till föregående års hudgetproposi

tion med 5 000 personer. För budgetåret 1987/88 heräknas att de totala 

utgifterna under anslaget kommer att uppga till 2 350 milj. kr.. varav 2 134.8 

milj. kr. för upphandling av särskilt anordnad arbetsmarknadsuthildning. 

53.2 milj. kr. för den elevsociala verksamheten. 132 milj. kr. för bidrag till 

uthildning i företag m. m. och 30 milj. kr .. för yrkesförheredande'praktik 

inom försvaret. 

Utskottet har tidigare i framställningen avstyrkt förslaget i moderata 

samlingspartiets kommittcmotion 1986/87:A260 om ett avvisande av rege

ringens förslag heträffande särskilda medel - 25 milj. kr. - för orienterande 

datautbildning. Likaså har utskottet avstyrkt förslaget i samma motion om 

ökade insatser till information som riktas till arbetslösa ungdomar. Utskottet 

har vidare avstyrkt den av. folkpartiet i motion 1986/87:A229 föreslagna 

utökningen av kapaciteten inom arbetsmarknadsutbildningen. Slutligen har 

utskottet avvisat den i motion 1986/87:A275 av Nils Bcrndtson m. tl. (vpk) 

begärda medelsuppräkningen avseende folkhögskolekurser för arbetslösa 

ungdomar. De här aktudla motionerna bör sålunda beträffande medelsan

visningen avslås. 

Av den tidigare framställningen framgår ait utskottet tillstyrkt den 

omfattning m. m. av arbetsmarknadsutbildningen som föreslås i propositio

nen. Den begiirda medelstilldelningen för budget~!ret 1987/88 om 2 350 milj. · 

kr. bör sålunda vinna riksdagens bifall. 

Bidrag till arbctslöshetsersiittning och utbildningsbidrag 

1985/86 . 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

.HJ60 042 000 

3 300 282 000 

3 632 824 ()()() 

Från anslaget finansieras 35 % av kostnaderna för 

o ers~ttning till de erkända arbetslöshetskassorna. 

o st\H~bidrag till permitteringslöneersättning. 

o kontant arbetsmarknadsstöd, 

o u\bild.ningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning. 

o vtbil9ningsbidrag till inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut. 

Resterm1de 65 c.:·c-. av kostnaderna finansieras med arbetsgivaravgifter enligt 

lagen (\981:691) om socialavgifter. 

Regeringen föreslår under punkt B. '..i (s. 75-82) att riksdagen skall 

dels anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslag till 

1. lag om ändring i lagen (1973:370) oni arbctslöshetsförsLikring. 
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2. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, 

dels 

3. till Bidrag till arbetslöshetsersättning och uthildningshidrag för budge

tåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 3 632 824 000 kr. 

Det begärda beloppet fördelas på olika poster enligt följande sammanställ

ning i propositionen: 

Ersättning till arhctsliishctskassor 
Statsbidrag till pcrmittcringslönccr
siittning 
Kontant arbetsmarknadsstöd 
Uthildningsbidrag, arbetsmarknadsut
bildning 
Ctbildningsbidrag. arbetsmarknadsin
stitut 

1986/87 

2 169 652 000 

36 750 000 
207 900 ()()() 

820 980 ()()() 

65 000 000 

3 300 28"2 000 

Reformering av arbetslöshetsförsäkringen 

Beräknad ändring 1987/88 

Föredraganden 

+237 080 000 

- "27 720 000 

+ 117 827 ()()() 

+ 5 355 ()()() 

+332 54"2 000 

I detta avsnitt tar utskottet upp motionsledes gjorda framställningar dels om 

att frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring skall utredas, dels om att den· 

nuvarande försäkringen skall reformeras i vissa avseenden i avvaktan på att 

en sådan försäkring kan g.enomföras. 

Moderata samlingspartiet förespråkar i kommittemotion 1986/87:A259 en 

allmän arbetslöshetsförsäkring som skall vara möjlig att komplettera med 

frivilliga tilläggsförsäktingar. Enligt motionärerna har dagens ekonomiska 

skydd vid arbetslöshet många svagheter. En avsevärd del av de arbetslösa är 

endast berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), och en annan 

stor grupp arbetslösa har inte ens rätt till KAS utan är hänvisade till 

socialhjälp. Arhetslöshetsförsäkringen har till stor del förlorat sin karaktär 

av försäkring genom att 95 % av arbetslöshetskassornas kostnader betalas av 

statsmedcl via budgeten eller genom socialavgifter. Maximeringen av 

dagpenningen innebär att arbetslösa vilkas tidigare inkomst överstiger visst 

belopp (för närvarande 8 650 kr. per månad) får en successivt minskad andel 

av denna inkomst ersatt. Det leder till i och för sig förståeliga krav på att. 

dagpenningen skall höjas. men detta är enligt motionärerna inte någon 

cgcntlig lösning på problemet. 

Höjda dagpenningar. fortsätter motionärerna, har kommit att finansieras 

av höjda arbetsgivaravgifter. I realiteten tar man vid avtalsförhandlingarna 

cndast i begränsad mån hänsyn till avgiftshöjningarna. Dessa blir därigenom 

inflationsdrivande och äventyrar centrala mål i den ekonomiska politiken. 

Detta visar hur viktigt det är att parterna på arbetsmarknaden har ett klart 

definierat ansvar för lönekostnadsutvecklingen och konsekvenserna av 

triiffade avtal. Det är därför angeläget att skapa "raka rör" mellan parternas 

förhandlingsbord och utgifterna för att bekämpa arbetslösheten. 
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Motionlirerna yrkar att vad de anfört i motionen om arbetslöshetsförsäk

ringens framtida utformning skall delges regeringen. De föresl;lr vidare att 

den nu pågående enmansutredningen om ersättningarna vid arbetslöshet 

skall breddas till en parlamentarisk utredning med uppdrag att lägga fram 

förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring byggd pä de principer motionä

rerna har angivit. 

Från folkpartiets sida anförs i partimotion 19R6/87:A229 att arbi:tsmark

nadspolitiken i första hand skall syfta till att göra det möjligt för alla att 

försörja sig på eget arbete. Det skydd som erbjuds dem som trots detta 

drabbas av ofrivillig arbetslöshet är inte tillfredsställande. Det omfattar inte 

alla och ersättningsnivåerna varierar. 

Det finns därför starka skäl för att införa en allmlin arbetslöshetsförsiik

ring. En sådan bör i princip omfatta alla i {1ldern 18-65 {1r som står till 

arbetsmarknadens förfogande. Ersättning hör utgå till alla. s{1viil löntagare 

som företagare. 

Även i motion 1986/87:A266 av Börje Hörnlund m. fl. (c) konstateras att 

nuvarande regler innebär att en stor del av de arbetslösa inte kommer i fråga 

för vare sig ersättning från arbetslöshetskassa elkr KAS. Detta inneblir 

enligt motionärernas uppfattning att giillande system för arhetslöshetsun

derstöd inte fyller rimliga trygghets krav. Den som har drabbats av arbetslös

het måste få en rimlig ekonomisk trygghet. Arbetslöshetsförsäkringen sägs 

dessutom ha alltmer förlorat sin karaktär av försiikring. Den offentliga 

andelen av stödet har successivt ökat till ca 95 ':'.i av kostnaderna. 

Det är positivt, anför motionlirerna vidare. att det p{1gar ett utredningsar

bete kring formerna för arbetslöshetsersättningarna. Utredningen borde 

dock ha fått direktiv att ta fram ett bri:dare beslutsunderlag som inte hf1ller 

fast vid det nuvarande ersättningssystemet. Ni'lgot rejält grepp att lösa 

problemen för dem som helt st(1r utanför det nuvarande systemet har 

regeringen inte tagit. Enligt motionlirernas uppfattning bör en allmän 

arbetslöshetsförsäkring för alla införas. En s<idan försäkring skulle lösa även 

några av de frågor som aktualiserats frän centerhåll men som regeringen i 

stort sett har underliitit att ta upp. bl. a. crsättningsriitten för företagare och 

den olösta frågan om v~trd av egna barn i hemmet skall vara ersiittningsberiit

tigad. Motionen mynnar ut i yrkandet att en parlamentariskt sammansatt 

kommitte skall tillkallas med direktiv att !ligga fram förslag till en allmän 

arbetslöshetsförsäkring. 

En ny utredning om en <illmiin arbetslöshetsförsäkring förordas slutligen 

av Rune Ryden (m) i motion 1986/87:A241. En s{1dan försäkring bör enligt 

motionären administreras av riksförsiikringsverket och försäkringskassorna. 

Med hänsyn till kostnaden för förslikringcn förcslär motionären att finan

sieringen baseras p~1 egenavgifter från de förslikrade. 

Utskottet gör följande bedömning. 

likartade motionsyrkanden om en allmiin arbetslöshctsförsiikring fram

ställdes förra aret av moderata samlingspartiet. folkpartiet och centerpartiet. 

Vid behandlingen av dessa yrkanden erinrade utskottet om att det sedan år 

1978 föreligger ett färdigt förslag till allmiin arbetslöshetsförsäkring. utarbe

tat av den parlamentariskt sammansatta ALF-utredningen. Utredningsför

slaget har dock inte ansetts aktuellt att genomföra. och enligt utskottets 
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mening är det inte meningsfullt att pil nytt starta ett utredningsarbete med AU 1986/87: 11 
likartad inriktning. 

Som niimnts i ett par av motionerna piigitr för närvarande en översyn av 

kontantstödet vid arbetslöshet. Oiirigenom kommer det att bli möjligt att 

inom kort ta stiillning till en rad problem betriiffande ersättningarna vilka har 

kommit fram under årens lopp. Flera av dessa problem är av väsentlig art som 

ersättningsnivt1erna och deras anpassning till löneutverklingen. karensvillko

ret. medlemsavgifterna och olika ·kr{mgligheter i regclsystemet. EI1 lösning 

av dessa problem kommer att medföra betydande förbättringar för dem som 

drabbas av arbetslöshet inom ramen för det nuvarande ersiittningssystemet. 

Liksom föreg{1ende iir vill utskottet härutöver fästa uppmärksamheten vid att 

man i de föreliggande motionerna förutsiitter att kostnaderna för ersiittning

arna vid arbetslöshet skall föras över på de försäkrade i en omfattning som 

inte bn accepteras. 

Utskottet anser att de tidigare gjorda invändningarna mot en utredning om 

en allmän arbetslöshetsförsäkring med den inriktning som anges i motioner

na A229. A241. A259 och A26h alltjiimt iir bärande. Motionerna avstyrks 

med hänvisning härtill i de aktuella delarna. 

I anslutning till de ovan behandlade friigorna om en framtida utformning 

av arbetslöshetsförsäkringen skall hiir redovisas de motionsförslag som har 

lagts fram om att man redan nu skall iika egcnm·giftsfinansicringen m· denna 

försäkring. Folkpartiet förordar i motion 1986/87:A229 en reformering av 

ersättningssystemct som skapar incitament för parterna att träffa löneavtal 

som inte orsakar onödiga kostnader. för de egna kassorna. dvs. ökande 

arbetslöshet. Även vinstdelningssystcm på företagsnivå sägs vara inslag i 

sådana avtal. som statsmaktana biir stimulera p{1 lämpligt siitt. I enlighet 

med vad nu anförts anser folkpartiet att medlemmarnas egenavgifter till 

arbetslöshctskassorna bör öka genom att den del av försiikringen som 

finansieras med statsbidrag och arbetsgivaravgifter sänks till 1974 års niv{1 

eller 80 r;;-. Regeringen biir fö i uppdrag att liigga fram förslag till en p[1 detta 

sätt ändrad finansiering. 

Centerpartiet erinrar i motion 1986!87:A267 om att staten enligt 1976 års 

finansieringsbeslut skuile svara för 90 t:; av arbetslöshetsersiittningarna. 

Statens andel har dock som en följd av den likande arbl'tsliisheten stigit till 

95 ~:;-. och det är därmed knappast rimligt att I:ingre kalla systemet för 

försäkring. Den statliga kostnadsandelen bör Merstiillas till den niva som 

tidigare förutsatts. dvs. 90 r;. med verkan frim hudgeti"tret 1987/88. Rege

ringen bör ta initiativ till överliiggningar med de faekliga organisationerna 

och arbetslöshe.tskassornas samorganisation härom. Motionärerna förutsiit

ter att man vid dessa överliiggningar iiv_cn tar upp en höjning av dagpenning

en och finansieringen hiira\'. Detta sistniimnda förslag behandlas i det 

följande. 

Moderata samlingspartiet anger i motion 1986/87:/\260 att statsbidraget. 

till arbetslöshetskassorna bör faststiillas till 80 r.;. av kassnrnas kostnader 

riiknat fr;'m den 1 januari 1988. Uttalande hiirom giirs ocksft i motion 

1986/87: A259. 

Den pågående utredningen om kontantstiidet vid arbetslöshet har att 

behandla vissa finansieringsfrf1gor. Det blir <illtsfa anledning att komma 66 



tillbaka till fr{1gor av det slaget vid stiillningstagandena till utredningens 

förslag. Allmiint kan konstateras att nmtionsförslagen medför betydande 

nedskärningar av statsbidragen till kassorna och leder till kraftiga ~l\'giftshöj

ningar för medlemmarna. Utskottet vill inte medverka till en ·sådan· 

utveckling utan avstyrker motionerna A229, A260 och A267 i de ovan 
redovisade delarna. 

Dagpenningen inom arhctsliishetsförsäkringcn 

Från arbctslöshetskassorna utgär ersiittning till arbetslösa medlemmar i form 

av dagpenning. fem dagar per vO.:cka. Dagpenningens storlek bestiims av 

kassorna själva inom de ramar som anges i 17 *lagen om arbetslöshetsförsiik

ring. Enligt den paragrafen ft1r sedan den 1 juli 1986 liigsta dagpenning vara 

130 kr. och högsta dagpenning 360 kr. 

Regeringen förcslilf att maximibeloppet hiijs till 400 kr. och det lägsta 

beloppet till 140 kr. Till propositionen är fogat ett lagförslag av denna 

innebörd (se bilaga I). Beloppshöjningen avses bli finansierad genom en 

höjd arbetsgivaravgift. 

Moderata samlingspartiet anför i motion 1986/87: A259 att ersiittningsnivå

erna bör successivt anpassas st1 att en smidig övergimg kan ske till en allmiin 

arbetslöshetsförsiikring med möjlighet till frivilliga tiföggsförsäkringar så

som partiet har förordat. Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen bör 

därför bibehållas vid 360 kr. Motioniircrna yrkar i enlighet hiirmed att 

regeringens förslag till lagändring med.höjning av dagpenningen skall avsbs 

av riksdagen. Samtidigt föreslår de att det redan nu skall öppnas möjlighet 

för kassorna att betala en högre dagpenning i form av en ti!Higgsfiirsiikring. 

finansierad på det siltt parterna pa arbetsmarknaden kommer överens om 

eller genom medlemsavgifter. Förslaget innebär att nuvarande högsta 

dagpenning. 360 kr.. blir högsta statsbidragsgrunda!1de belopp. Tilliiggsför

säkringen förutsätter lindring i 17 * lagen om arbetslöshetsförsäkring och i 

statsbidragsreglerna. Regeringen bör fä i uppdrag att skyndsamt liigga fram 

förslag om dessa förändringar. 

I de ovan refererade partsiiverliiggningarna enligt motion 1986/87: A26 7 av 

Börje Hörn lund m. fl )cl skall. som niimnh. ingå att dagpenningen bör höjas 

med hänsyn till pris- och liineutvecklingen under den se1iaste tolvmånaders

perioden. Hiijningen föresli1s av motionärerna till 380 kr. per dag, och den 

förutsätts bli helt finansierad genom ett i>kat uttag av egenavgifter fri'm 
kassornas medlemmar. 

Liknande metoder för att finansiera en förbättrad ersättning från arbets

löshetsförsLikringen föreslogs även förra året av moderata samlingspartiet 

och centerpartiet. Utskottet inviindc cl;i att det inte iir riinligt att pil kassorna 

och deras medlemmar viiltra över hela kostnaden för en löpande anpassning 

av arbetslöshetsersiittningarna till pris- och 'löneutvecklingen. Denna upp

fattning vidhiills av utskottet. Statens kostnader fiir denna anpassning bör 

som hittills finansieras som fiirsiikringen i iivrigt. dvs. med avgifter (till 65 ',:(.) · 
och budgetmedel (till 35 r;;- ). Med avstyrkande av motionerna A259 och 

A267 i förevarande delar tillstyrker utskottet regeringens förslag att höja 
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dagpenningen till 400 kr. Finansieringen av bcloppshöjningen behandlas i ett AU 1986/87: 11 

följande avsnitt. 

Kontant arbetsmarknadsstöd 

Arbetslösa som inte har rätt till dagpenning från en arbetslöshetskassa kan i 

stället få kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) med 120 kr. per dag. Regering

en föreslår att beloppet höjs till 140 kr. (se bilaga 2). Höjningen tillstyrks av 

moderata samlingspartiet i motionerna I 986/87:A259 och A260. Vänsterpar

tiet kommunisterna yrkar i motion l 986/87:A418 på ett belopp om 200 kr. 

och att KAS i fortsättningen skall utgiira h~ilften av den högsta dagpenningen 

i arbetslöshetsförsäkringen. 

Utskottet biträder på denna punkt regeringens förslag och avstyrker 

motion A418 i de här redovisade delarna. 

Utbildningsbidragen 

Utbildningsbidragen till Jeltagare i arbetsmarknadsutbildning och i yrkesin

riktad rehabilitering är beloppsmässigt knutna till arbetsliishetsersiittningar

na. Regeringen för anpassa uthildningsbidragen till de ändrade belopp 

riksdagen fastställer för ersättningarna vid arbetslöshet. 

Det anmäls i propositionen att utbildningsbidraget till deltagare med rätt 

till ersättning från arbetslöshetskassa kommer att höjas till högst 400 kr. per 

dag. Det utbildningsbidrag som utgår till flertalet ungdomar under 20 tir 

avses bli höjt från 150 till 170 kr. per dag. Utbildningsbidraget för deltagare 

som har fyllt 20 år och inte har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa höjs 

från 220 till 240 kr. per dag. Denna niva på bidraget gäller även för 

kassamedlemmar med lilg dagpenning samt ungdomar under :;oår som har 

försörjningsplikt mot barn (och inte har rätt till kassaersättning). 

Alf Wennerfors m. Il. (m) biträder i motion l 986/87:A260 att utbildnings

bidragen höjs på det sätt som har förutskickats i propositionen. dock att 

högsta bidraget för deltagare med riitt till kassaersättning enligt motionärer

nas uppfattning bör oföriindrat vara 360 kr. per dag i enlighet med den 

standpunkt de har intagjt i fråga om högsta ersättning från arhetslöshetskass

an. 

Viinsterpartiet kommunisterna yrkar i motion 1986/87:A418 att riksdagen 

skall besluta att utbildningsbidragct till personer utan ersättning från 

arbetslöshctskassan skall utgöra tre fjiirdcdelar av högsta kassaersättningen 

och från den 1 juli 1987 vara 300 kr. per dag. 

Med erinran om regeringens riitt ätt anpassa utbildningsbidragen till de 

ersättningar vid arbetslöshet som riksdagen fastställer ansluter sig utskottet 

till vad som anförts i propositionen i denna del och avstyrker de aktuella 

yrkandena i motion A418. 

Birthc Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s) begär i motion 1986i87:A215 

en översyn m· 11thildningshidragt:ns konstruktion. Motionärerna kritiserar att 

utbildningsbidragen för många deltagare inte gar att försörja sig pä utan 

kompletterande socialbidrag. Utbildningsbidragen bör konstrueras så att en 

individuellt behovsprövad hjiilp kan undvikas. 

Utredningen om kontantstödet vid arbetslöshet har i uppdrag att med 68 



förtur överväga metoder för att riikna upp dagpenningen i arbetslöshetsför- AU 1986/87: 11 
siikringen så att dagpenningen kan fortlöpande anpassas till liineutveckling-

en. En sådan ordning kommer att vara till fördel även för AMU-eleverna då, 

som redan nlimnts, utbildningsbidragen regelmässigt anpassas till de förbätt-

ringar som görs av ersättningarna vid arbetslöshet. I sammanhanget bör 

vidare erinras om det kartläggningsarbete som bedrivs inom socialdeparte-

mentet mot bakgrunden av det ökande antalet socialbidragstagare. Det kan 

vara skiil att avvakta de slutsatser som kan dras av kartläggningen. Denna 

väntas bli avslutad inom kort. Med hänvisning härtill anser utskottet att det 

inte är påkallat nied den begärda översynen av utbildningsbidragens 

konstruktion, utan motion A215 avstyrks. 

Förbättrat försäkringsskydd m. m. 

I propositionen föreslås ett förbättrat försäkringsskydd för deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning m. fl. i två hänseenden. Sådana deltagare bör vid 

personskada kunna fä ersättning även för sveda och värk och annan s. k. 

ideell skada i samma omfattning som statligt anställda. Vidare förordas en 

viss vidgning av den krets personer för vilka ersättning utgär av allmänna 

medel vid skador som de orsakar. 

Kostnaderna för erslittningar vid personskada liksom ersättningar vid 

skador orsakade av AMU-elever föreslås i fortsättningen bli betalade från 

förevarande anslag. 

Utskottet har ingen invändning mot vad som anförts och föreslagits i 

propositionen i denna del. Inte heller de uttalanden som görs i propositionen 

om förskottsutbetalningar av statsbidrag till arbetslöshetskassorna ger 

anledning till erinran frän utskottets sida. 

Finansiering av de höjda ersättningsnivåcrna 

Såsom inledningsvis nämnts betalas statens kostnader för ersättningarna vid 

arbetslöshet och utbildningsbidragen till 65 % med arbetsgivaravgifter och 

till 35 % av budgetmedel. På samma sätt betalas också statens bidrag till 

permitteringslöneersättningar. Den arbetsgivaravgift det här gäller är arbets

marknadsavgiften enligt 2 kap. I ~ lagen ( 1981 :691) om socialavgifter. 

Avgiften uppg{1r för närvarande till 2,006 '.:~.på löncsumman. 

Kostnaderna för de höjda ersättningsniv{1er och det förbättrade försäk

ringsskydd som föreslås i propositionen beräknas till .332 milj. kr. Dessa 

kostnader bör enligt propositionen fullt ut täckas av arbetsgivarmedel. och 

arbetsmarknadsavgiften föreslås av det skiilet bli höjd med 0, 154 <i( från den 

I januari 1988. Höjningen innefattas i en av socialministern föreslagen 

ändring i lagen om socialavgifter (se bilaga 5.3 till budgetpropositionens 

bilaga 7 - socialdepartementet). Denna lagändring ~ir hänvisad till bered

ning av socialförsäkringsutskottet. 

Moderata samlingspartiet yrkar i kommittemotion !986/87:A260 att 

regeringens lagändringsförslag om höjning av arbetsmarknadsavgiften skall 

avsliis. Motionen i den aktuella delen har med yttrande överliimnats till 

socialförsäkringsutskottet. Mot bakgrund av de i det förcg[iende gjorda 

ställningstagandena har arbetsmarknadsutskottet diirvid hemställt att social- 69 



försäkringsutskotll:t föresbr riksdagen. att med avstyrkande av yrkandet i AU 1986/87: 11 

motion A260 tillstyrka regeringens förslag att höja arhetsmarknadsavgiften. 

l en till yttrandet fogad avvikande mening har moderata samlingspartiets 

företrädare vidh[1llit motionens avslagsyrkande. Sarskilda yttranden har 

avgetts av folkpartiet resp. centerpartiet. 

Regeringens beräkning av medelsbehovet . under förevarande anslag 

Himnas utan erinran. Yrkandena i motionerna l lJ8M~7:A229 (fp) och A260 

(m) om anslag n1ed ett med l 200 resp. 239 milj. kr. minskat belopp i 

förh[tllande till regeringens förslag avstyrks samtidigt med hänvisning till den 

tidigare behandlingen av frågorna om egenavgifterna och 01i1·dagpenningens 

storlek. 

Allmänna villkor för ersättningarna 

De ökade utgifterna för kontantstiidet vid arbetslöshet har gett arbetsmark

nadsministern anledning att i propositionen (s. 16-17) g:i in p<'i ett par av de 

tendenser som ligger bakom denna utveckling, siirskilt att det under senare {ir 

har skett en snabb ökning av antalet del tidsarbetande som samtidigt upphiir 

arbetsliishetscrsiittning, s. k. deltidsmarkerare. Denna utveckling har intriif

fat efter den lagändring som den 1 juli 1984 slopade den tidigare begriinsning

en till 50 dagar av möjligheterna att kombinera arhetslöshetsersiittning med 

deltidsarbete. 

Arbetsn1arknadsministern uttalar att den utveck.ling vi fatt innebiir att 

arbetslöshetsersättning har kommit att utnyttjas som komplement. till 

deltidsarbete. Ersiittningen har hi1rigenom för de11 enskilde mer och mer fritt 

karaktären av en permanent sidoinkomst sanitidigt som den för arbetsgivar

na underliittar att hålla kvar vid anstiillningsformer som förutsätter utfyllnad 

från annat håll. Utvecklingen iir enligt arbetsmarknadsministern helt oaccep

tabel, och hon anmäler sin avsikt att senare fiiresb regeringen att inom 

arbetslöshetsförsiikringens ram vidta !itgiirder för att konima till riitta med 

problemen. 

Det kan vidare i detta samma.nhang vara anledning ati erinra cim en annan 

fraga vari utnyttjandet av arbetsliishetserS:ittningarna har ifr{1gasatts. Det 

gäller reglerna L)m ersiittning i de fall arbetslösheten har uppkommit genom 

att :irbetstagaren frivilligt slutat sin anställning. 

Denna sak togs upp i de direktiv som regeringen i november 1985 

meddelade den nu ptlg{1ende utredningen om kontantsti.idet \id arbetsliishet. 

I dessa direktiv uttalades s{1lunda att det ht:lt dominerande antalet ombytes

si.ikande p{1 den svenska arbetsmarknaden har försäkrat sig om ett nytt arbete 

innan han eller hon slutar och att det nya arbetet skall p{1börjas inom relati\·t 

kort tid. Samtidigt kan konstateras att i \·lssa arbetslöshetskassor iir andelen 

frivilligt slutande oroviickande hög. Den s;irskilde utred:1ren t'ick mot denna 

bakgrund i u.ppdrag: att kartliigga omfattningen av det frivilliga slutande! i 

arbetslöshetsförs;ikringen och KAS. :\-led utg[lngspunkt i kartl;iggningen 

skulle fiiresl{1s eventuella !1tg;irder,. Dessa. tillades det i direktiven,. kan 

beroende p<i resultaten riktas mot s.·1\ iil arbetsgivarL' som arhetstagarL'. 

Efter arsskiftet har det förekommit en livlig debatt i si1\·;il dags- som 

fackpress i dessa fr{igor. lk di.skuteradesocks:1 i kammaren den 12 februari 70 



då arbetsmarknadsministern ytterligare utveekladc sin syn pä fr[1gorna. AU 1986/87: 11 

Mot den ovan tecknade hakgrunden har utskottet funnit p;ikallat att skaffa 

sig ytterligare information i ärendet. Utskottet anordnade i det syftet den 3. 

mars en hearing, vid vilken.företri\dare för styrelsen för Arbetsliishetskassor

nas samorganisation bereddes tillfälle att redovisa sin syn pi1 de hithörande 

frågorna. 

Utskottet övergår. hiirefter till att behandla föreliggande motioner med 

yrkanden som gäller de allmänna villkoren för ersiittningarna vid arbets

löshet. 

En av förutsättningarna för att fa ersättning från arbetslöshetskassan är att 

sökanden har varit arbetslös i fem dagar - det s. k. karensvillkoret. Ett 

motsvarande villkor giiller även för KAS. 

Lars-Ove Hagberg m. Il. (vpk) begiir i motion 1986/87:A+l8 förslag från 

regeringen om att karensdagarna skall slopas. vilket motioniirerna ser som en 

förutsättning för ett fullgott försiikringsskydd för de arbetslösa. 

Det ingar i direktiven för den pt1g[1cnde utn:dningen om kontantstödet vid 

arbetslöshet att överväga ett avskaffande av karensdagarna och hur en sildan 

reform skall kunna inrymmas i ramen för nuvarande kostnader för arbetslös

hetsersättningarna. Något initi.ativ fr[m riksdagens sida· med anledning av 

motionen i denna del är sålunda inte p{1kallat. 

I samma motion begiirs oeksr'1 att riksdagen skall ge regeringen till känna 

att den som hotas av utförsäkring skall garanteras beredskapsarbete och att 

- i de fall en utförsiikrad iindå inte kan anvisas beredskapsarbete -

ersättning fran arbetslöshetskassan skall fortsiitta att utg{1 genom att 

ersättningstiden förlängs i sitllana fall. 

Enligt 72a * arbetsmarknadskungörelscn giiller sedan den 1 oktober i 983 

att arhetslösa som riskerar att bli utförsäkrade. dvs. inte liingre har riitt till 

ersättning frän sin arbetslöshetskassa, skall anvisas beredskapsarbete om de 

begär det. Med hänvisning härtill och till att liknande yrkanden i en 

vpk-motion avslagits tidigare under detta riksmöte pa förslag av utskottet i 

betiinkandet AU 1986/87: 1 ( s. 8) avstyrker i1tskottct även de nu föreliggande 

yrkandena i motion A418. 

Slutligen yrkas i motion A418 att elen som har gått igenom arbetsmark

nadsutbildning skall få tillgodoräkna sig det vid bedömningen av om han eller 

hon har fullgjort arbt'lsvillkuret i11011111rhctsliishet.1jorsiikri11ge11. Detta villkor 

innebär att man skall har arhetat minst fem månader under elen senaste 

tolvmånadersperioclen före arbetslösheten. 

Genom en lagiindring som gjordes i v~'iras pt1 förslag av regeringen (se AU 

1985/86: 19) slopades den tidigare begränsningen att endast två månader av 

tiden i arbetsmarknadsutbildning for tillgodoriiknas. Lagiindringen triidde i 

kraft den l juli 1986. Yrkandet bör följaktligen inte föranleda ni1gon {ttgärd. 

Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdl.'.·n (s) hemställer i motion 

l 986/87:A 717 att 1985 ars semesterkommitte skall fä i uppdrag att pröva 

frngan om ntt även arbetslöshet skall fi1 räknas som se11ws1cr/ii11egru11dmule 
frå 111 ·aro. 

Ett liknande spörsm;[l _behandlades av utskottet i det tidigare under 

riksmötet avgivna betänkandet A lJ 1986/87: 3 med anledning av ett yrkande i . 

en vpk-motion. Utskottet uttalade i sammanhanget att utskofret utgick fri111 71 



att "frägan om att göra arbetslöshetsersättningarna semesterliinegrundande 

aktualiseras innm ramen för semesterkommittens arbete eller i sam hand med 

pågående överviiganden i arhetstidsfdgorna i regeringens kansli". Utskottet 

ser inte nhgot skäl att frilng:I detta nyligen gjorda uttalande utan anser i 

enlighet härmed att det friin riksdagens sida inte är erforderligt med nägot 

ingripande i friigan p{1 det siitt som begiirs i motionen. Denna avstyrks alltså 

av utskottet. 

l'vfed nuvarande ersättningstid inom arbetslöshetsförsäkringen på drygt ett 

<ir följer enligt mntion 1986/87:A273 av Ingrid Hasselström ~yvall och Sigge 

God in ( fp) att en hel del arbetssökande tycker att de har mycket god tid pit sig 

för att ordna sin situation. Det kan vara sv~irt för arbetsförmedlaren att fä 

gehör för förslag om eventuell flyttning eller hyll' av bransch. utbildning 

m. m. Motioniirerna föresl<'\r därför att asii1111i11gs1idc11 indelas i perioder, 
förslagsvis tre perioder 0111 vardera 100 dagar, och de förutsiitter att 

ersiittningen omprövas efter första och andra perioderna med redogörelse 

för de ;ltgiirder som har vidtagits. 

Oen utveckling vi har mot längre arhetsliishetstider har visat sig svar att 

komma till riitta med. och diirfiir iir det av viirde med nya uppslag som iir 

iignade att bringa ned bngtidsarhetsliisheten. \fotionens syfte för ses i det 

perspektivet. Samtidigt biir upplysas om att enligt de riktlinjer för att 

motverka Ungtidsarbetsliisheten som AMS styrelse antog hiisteff 1985 

:\ligger det arbetsförmedlingarna att göra upp handlingsplaner för arbetssö

kande s~1 snart deras arbetslöshet har varat i sex månader (för ungdomar fyra 

mänader). Enligt utskottets mening bör man avvakta de resultat som kan nits 

p~1 denna viig innan man gt1r vidare od1 prövar iitgiirder av det mer ambitiösa 

- och mer resurskriivande - slag som motionärerna förespri1kar. Detta 

innehiir att motionen med hiinsyn till det anförda inte hör leda till ni1gon 

riksdagens [1tgiird. 

Arbetsliishetskassorna iir frist[1endc juridiska personer i förhiillande till de 

fackliga organisationerna. I motion lll86/87:A223 av Hans Nyhage m. fl. (m, 

fp. c) anförs att det trots detta kan vara sv[1rt fiir arbetstagare som inte iir med 

i en facklig llrganisation att vinna i11triide i arhetslöshetska.1soma. \;fntionii

rerna föresliir att staten som motprestation för statsbidraget till kassorna 

skall kriiva att de tillhandah[11ler separata ansiikningsblanketter för medlem

_skap i kassan och att s;ldana blanketter automatiskt skall tillhandahiillas alla 

arhl'tstagarc som i"inskar det. Vidare anser motioniirerna att det hör 

stipuleras en liingsta tid för kassornas handliiggning av ansökningar om 

medlemskap. 

Liknande motionsyrkanden har flera g:inger tidigare behandlats av 

utskottet. senast i hetiink<tndet AU 1986/87: I (s. 7-8). 

Utskottet har i dessa samri1anhang konstaterat att det av en uttrycklig 

lagbestiimmelse (55 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) följer att det inte 

kan kriivas facklig anslutning av den som vill hli medlem i en arbetslöshets

kassa. DL'nna möjlighet har anviints av ca 55 000 personer. s[1som p<"1pekas i 

den nu föreliggande motionen. Vidare har utskottet hiinvisat till att i den m{rn 

kassornas iirendchandläggning ger anledning till missnöje kan saken p<1talas 

hos A\1S som iir tillsynsmyndighet. AMS har ingripit i en del fall som kommit 

till styrelsens kiinnedom för att undanröja problem som icke fackligt an~lutna 
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har fått vid ansökan om medlemskap. Mot den bakgrunden har utskottet inte AU 1986/87: 11 
funnit det motiverat för riksdagen att reglera kassornas verksamhet i de 

begärda hänseendena. Utskottet finner inte skäl att nu frång[i denna 

ståndpunkt och avstyrker för den skull motion A223. 

För både arbetslöshetsförsäkringen och KAS gäller ett arbet~Tillkor. Detta 

innebär att elen arbetslöse under den senaste tolvmånadersperioden skall ha 

arbetat under minst fem mtmader. Med arbetad tid jiimställs den tid den 

arbetslöse har genomgått arbetsmarknadsutbildning ella yrkesinriktad 

rehabilitaing, haft semester eller i vissa fall varit ledig med helt eller delvis 

bibehållen lön. 

Med arbetad tid. får vidare jämställas tid under vilken den arbetslöse 

fullgjort viirnplikt eller varit förlildraledig. J dessa b{ida fall fär dock endast 

tillgodoräknas högst två av de fem m[madc::r som krävs för att arbetsvillkoret 

skall vara uppfyllt. 

Vänsterpartiet kommunisterna i motion 1986/87:A237 och lngbritt lrham

mar och _Marianne.Andc::rsson (c) i motion l 986i87:A201 menar att värnplik

tigas grundutbildning skall jfönställas med fem månaders förvärvsarbete vid 

ansökan om KAS. 

Syftet med arbetsvillkoret är att avgränsa rätten till arbetslöshetscrsiitt

ningar till dem som har anknytning till arbetsmarknaden - ersättningarna 

avser ju att kompensera den inkomst av förvärvs;\rbetc en arbetstagare gär 

miste om vid arbetslöshet. Anknytningen till arbetsmarknaden har ansetts 

böra vara någorlunda fast, och man har vid tillkomsten av giillande regler 

stannat för att en sådan anknytning föreligger efter ett förvärvsarbete som 

har pågått minst fem m[lnader. Som framgi1tt av den ovan lämnade 

redovisningen har arbetwillkoret modifierats i olika hänseenden, bl. a. 

gc::nom den nu aktuella tvåmtmadersregeln för värf!pliktiga. Utskottet är inte 

berett att på grund av motionerna föreslä någon iindring i arbetsvillkoret som 

är ett viktigt led i de principer ersättningssystemet bygger på. Det kan 

hänvisas till att kontantstödet vid arbetslöshet som förut nämnts är under 

översyn. Fr[1gan om arbetslöshetsersättning till värnpliktstjänstgörande bör 

också ses i samband med det utryckningsbidrag som utg[ir till värnpliktiga 

och som har samma syfte som kontantstödet vid arbetslöshet. nämligen att 

vara ett bidrag till uppehiillet. Utskottets slutsats av det anförda blir att 

motionerna A201 och A2J7 av riksdagen bör lämnas utan Mgiird. 

Sysselsättningsskapande åtgärder 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 575 046 000 Reservation 

2 712 500 000 
2 .+ 79 500 000 

in 1 301 000 1 

1 Reservation..:n för tas i ansprftk för beslutade med..:! till bcrcdskapsa~beten. som >kall 
betalas ut under budgi.:t<in:t 1986/87. 

Friin anslaget betalas utgifter för de sysselsiittningsskapande iitgiirderna 

Beredskapsarbeten, Rckryteringsstöd. Bidrag till arbetslösa för att starta 

egen verksamhet, Industribeställningar. Strukturstöd för byggarbetsmark-



mu.len. Försöksverksamhet med sysselsättnings.skapande åtgärder och Nor

diska ham.llingsplancn., 
Regeringen har i hudgctpropositionen under punkt B. 5 (s. 82-92) 

föreslagit riksdagen att 

l. anta inorn arhetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen (1962:381) om allmän försiikring. 

2. godk~inna vad som fiirord<its i fråga om ändrade bidragsregler för 

heredskitpsarbeten. 

3. till Sysselsättningsskapande åtgärder för hudgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 2 4 79 500 UOU kr. 

1986187 

Heredskapsarbcten 2 132 OUU 000 
Rckrytcringsstiid och enskilda bered-
skapsarbeten av icke inwsteringska-
raktiir -125 000 000 
Bidrag till arbetslösa för att starta egen 
verksamhet 
Industri bes tä lin inga r 
Struktursti\d for byggarbetsmark
naden 
Försöksvcrksamhet med syssclslitt-
ningsskapande t11giirder · 
Nordiska handlingsplanen 

75 ()(Ml 000 
15 000 000 

50 000 000 1 

15 ()()() 000 
500 000 1 

2 712 500 000 

Beriiknad ändring 1987!88 

Föredraganden 

-258 000 000 

+ 25 000000 

-233 000 000 

1 Bek>ppcn har ornfiirdel<its frän medd som har beräknats ·under anslagsposten 
Beredskapsarbeten. 

Allmänna frågor 

Arhetsmarknadsministcrn erinrar om att bercdskapsarhcten på vägar under 

åren har utgjort ett väsentligt tillskott till vägverkets underhåll och nybygg

nad av vägnätet. Volymen heredskapsarbcten på vägar har varierat - för 

innevarande budget[1r har regeringen föreskrivit att sådana arbeten skall 

utföras för minst 175 milj. kr. 

Arbetsmarknadsministern anser att det iir mer ändamålsenligt att medlen 

för viigarbeten i fortsättningen anvisas direkt till kommunikationssektorn. 

Ett helopp av 175 milj. kr. har diirför i årets budget räknats av frän medlen till 

beredskapsarheten m:h anvisats under sjätte huvudtiteln. att användas för att 

iika härigheten pi1 vägniitct. AMS och länsarbetsnämnderna skall ha 

inflytande pi1 anvisningarna av arbetskraft till de arhckn som beko~tas med 

dessa medel. Det förutslitts vidare att AMS även i fortsättningen skall kunna 

besluta om beredskapsarbeten p<I vägar inom ramen för tillgiingliga medel. 

N[1gon inv:indning mot den .nu ~cdovisa(lc omdispositionen av medel för 
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vägarbeten bar inte gjorts i de föreliggande motionerna, och utskottet anser 

sig också kunna godta vad som i den frägan anförts från arbetsmarknadsmi

nisterns sida. 

Medlen under förevarande anslag iir fördelade pf1 flera olika poster på sätt 

som framgfa av sammanställningen ovan - i de anslagsföreskrifter som lir 

meddelade för AMS iir uppdelningen iinnu ntlgot större genom att medlen 

för rckryteringsstiid och enskilda beredskapsarbeten där i sin tur är fördelade 

pä två delposter. AMS har inte rtitt att utan medgivande av regeringen flytta 

medel mellan olika poster med det undantaget att medel för beredskapsarbe

ten också far användas för att bevilja rekryteringsstöd för långtidsarbetsliisa 

och utförsiikringshotade. 

Som redovisats i det inledande avsnittet om riktlinjer för arbetsmarknads

politiken önsk,ar moderata samlingspartiet att det skall göras försök med nya 

principer för anslagsgirningen till AMS. I kommittemotion 1986/87:A259 

återkommer moderaterna till fri1gan i motionens avsnitt om beredskapsarbe

ten och andra sysselsiittningsskapandc ti!gärder. De konstaterar att bered

skapsarbeten är viktiga för en del arbetslösa. men satsningen på dessa 

arbeten m<lste begrlinsas till förmån för andra metoder som underHittar för de 

arbetslösa att fä arbete i det privata näringslivet. Det föreslås i motionen mot 

denna bakgrund att en ny 1111s/ags1eknik för det m1 akt11el/a anslaget till 
Sysse/sättningsskapande åtgärder skall tillämpas fr. o. m. niista budgetår. 

Med syftet att ni1 ökad flexibilitet i insatserna skall AMS ledning. inom ramen 

för mäl och generella regler som formuleras av riksdagen, fä möjlighet att 

disponera ett sammanhiillct anslag. 

Enligt de riktlinjer som ges i motionen skall AMS-lcdningen disponera 

anslagna medel så, att en av riksdagen angiven syssclsiittningsrnlym uppnås. 

Åtgärderna skall i första hand inriktas mot niiringsliver och ge resultat i form 

av faktiska anställningar som överskrider 511 % av totala antalet anvisningar. 

Ingen enskild Mgärd för ha I:ingre varaktighet iin sex månader, och den 

maximala bidragsnivtm far .inte överstiga hal\'a lönekostnaden._ Preliminära 

resultat i form av kostnader och placeringar i varaktiga anstiillningar skall 

senare redovisas för riksdagen. 

I budgetpropositionen (s. 55) avstyrker arbetsmarknadsministern ett 

förslag av AMS till ändrad anslagsstruktur. Arbetsmarknadsministern 

noterar att redan nuvarande anslagsstruktur och det faktum att arbetsmark

nadsverkct i flera avseenden är mindre styrt i frliga om medelsanv:inclningcn 

än m<lnga andra myndigheter ger A\1S en betydande frihet _i utnyttjandet av 

anvisade medel och vid prioriteringar av olika åtgärder. Hon erinrar vidare 

om att arbetsmarknadsverket fr. o. m. budgetåret 1988/89 skall ingå i 

försöksverksarnheten med treåriga budgetramar samt att det kan. finnas 

anledning att överväga iindringar i anslagsstrukturen i anslutning till det 

utvecklingsarbetc som p~igEir inom arbetsmarknadsdepartementet om m<'il 
och styrning av verksamheten m. m. 

Vad arbctsmnrknadsministcrn anfört om AMS förslag iir enligt utskottets 

bedömning tillämpligt ncks{t p;1 den i motion A259 föreslagna nya anslagstek

niken. Motionen avstyrks diirför i den delen. dock :itt utskottet i det följande 

återkommer till den fr<lga om bidragsni\':in för beredskapsarbeten som ing:1r i 

motionens förslag. · 
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Hans Rosengren (s) anser i motion 1986/87:A272 att medlen till bered

skapsarbeten och rckryteringsstöcl bör anvisas under en gemensam anslags

post som det bör fä ankomma p[1 länsarbetsnämnclerna att disponera på bästa 
siitt. Frän samma post bör vidare kunna bekostas starthjälp som därigenom 

skulle kunna beviljas även fortsättningsvis. 

Utskottet har ovan upplyst att AMS har rätt att använda medel till 

beredskapsarbeten för att betala rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa. Till 

en del är motionärens önskemål om ökad flexibilitet i anslagsanviindningen 
siilcdes redan tillgodosett. Vad sedan starthjlilpen beträffar har den fortsatta 

användningen av denna stödform behandlats i det tidigare avsnittet om 

flyttningsbidragen. Med de ställningstaganden som där gjorts kan det inte 

anses aktuellt att överväga en finansiering av stödformen från det nu aktuella 

anslaget. Utskottet iir med hänsyn till det anförda inte berett att föreslå 

någon iitgärd med anledning av motionen utan avstyrker denna i den nu · 

behandlade delen. 

Ett återinförande m· de tidigare projekteringsbidragen föreslås i motion 

1986/87:A217 av Wivi-Anne Cederqvist m. Il. (s) med framhållande av att de 

senaste årens insatser har tärt framför allt på kommunernas objektreserv som 

nu siigs vara för liten. Enligt motionärerna begränsar kommunernas ekonomi 

deras möjligheter att bygga upp nya reserver av angelägna byggnaclsprojekt. 

1 samma motion föreslås vidare att länsarbetsnämnderna skall få i uppdrag 

att utarbeta åtgärdspaket med långsiktiga bercdskapsarbetsprojckt. Enligt 

motionärerna skulle nya objekt för beredskapsarbeten kunna tas fram om 

man i förväg kunde garantera en viss kontinuitet i genomförandet. Som 

exempel pä områden diir detta skulle vara möjligt anges kulturminnesvår

den. turismen och skogsbruket. Nya objekt skulle på detta sätt kunna tas 

fram, samtidigt som den föreslagna tekniken medger att medel för bered

skapsarbeten sattes in för en långsiktig utveckling av angeliigna samhällsin

tressen. 

Projekteringsbidraget slopades i början av 1980-talet av statsfinansiella 

skäl och med hänsyn till att det bedömdes ha begränsad betydelse för 

projekteringsverksamheten. Om ett objekt antas till beredskapsarbete för 

projekteringskostnaden riiknas in i de kostnader för arbetet för vilka 

statsbidrag utg{1r. Med hänvisning härtill anser utskottet att det inte är 

aktuellt att p<l nytt införa ett särskilt bidrag till projckteringskostnader. utan 

motionen avstyrks i denna del. 

Beredskapsarbeten är till sin natur tillfälliga. Motionens förslag att 

kontinuerligt p[1g{1ende beredskapsarbeten skall kunna medges i viss ut

striickning strider mot denna princip. Det bör också erinras om att arbetenas 

främsta syfte iir att ge sysselsiittning åt arbetslösa, inte att utgöra en basresurs 

för samhällsutbyggnaden. Detta utesluter självfallet inte att arbdsmarknads

verket vid objektvalen i den omfattning som iir möjligt har att ta hänsyn till 

den mer längsiktiga planeringen hos kommuner och andra huvudmän, i all 

synnerhet om sådana hänsynstaganden sammanfaller med kravet att objek

ten för beredskapsarbeten skall tjäna angelägna ändamäl. P{1 grund av det 

anförda avstyrker utskottet motionen iiven på denna punkt. 

I motion 1986/87: A212 föresli1r Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Löveten 

(s) att det införs krav på obligatoriskt y11rande från den beriirda fackliga 
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organisationen l'id ansökningar om heredskapsarbete11 och rekryteringsstöd. AU 1986/87: I I 
Motionärerna pekar på att det särskilt inom servicenäringarna kan intriiffa 

att anställda som har fått sin arbetstid minskad på grund av arbetsbrist inte far 

tillbaka den ursprungliga arbetstiden när verksamheten på arbetsplatsen 

utökas, utan det ökade arbetskraftsbehovct tillgodoses med att nt1gon annan 

· arbetslös anvisas med rekrytcringsstöd eller som bcredskapsarbetare. Den 

intressekonflikt mellan olika· grupper arbetslösa som härigenom uppstår vill 

motionärerna lösa med den föreslagna ordningen med yttrande från den 

fackliga organisationen. 

Enligt gällande regler behöver yttrande inte inhämtas från den berörda 

fackliga organisationen vid beviljande av rekryteringsstiid. Däremot skall 

föreligga en skriftlig bekräftelse från organisationen att den informerats av 

arbetsgivaren om den tilltänkta åtgärden. Organisationen kan saledes. om 

den sä vill. på grund av den lämnade informationen påkalla förhandlingar 

med arbetsgivaren i frågan. När det lir frclga om beredskapsarbeten sker som 

regel förhandlingar mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om 

det gäller arbeten hos offentliga myndigheter. Vad slutligen beträffar 

enskilda beredskapsarbeten skall yttrande inhämtas om det är fraga om 

invcstcringsarbeten. men det kravet upprätthålls inte om arbetena inte har 

den karaktären. Enligt utskottets mening är det inte påkallat att ytterligare 

formalisera handläggningen av ansökningar om rckryteringsstöd och bered

skapsarbeten på det sätt som begärs i motion A212. utan denna avstyrks med 

det nu anförda. 

Statsbidraget vid beredskapsarbeten 

Statsbidrag till beredskapsarbeten beviljas i form av grundbidrag och 

tilläggsbidrag. Grundbidraget avser lönekostnaderna för de arbetstagare 

som anvisas till arbetena och utg<'ir som regel till högst 70 r;;.. av dessa 

kostnader. Tilläggsbidraget beviljas vid investcringsarbeten och utgör 10 % 
av skillnaden mellan den godkända totala invcsteringskostnaden och löne

kostnaderna för den anvisade arbetskraften. Undantag från dessa regler är 

att arbetsmarknadsvcrket som regel ersätter hela kostnaden för statliga 

beredskapsarbeten. Å andra sidan är grundbidraget lägre vid enskilda 

beredskapsarbeten som inte avser investeringar och utgår i sådana fall med 

50 <;f av lönekostnaderna. Detta lägre bidrag har motiverats med att 

bidragsnivån bör vara densamma som för rekryteringsstödct som ersätter 

50 % av lönekostnaderna. Dessutom kan AMS i de enskilda fallen bevilja 

både högre och lägre bidrag än nu niimnts. 

Av besparingsskäl föreslås i propositionen att grundbidraget i normalfal

len sänks frt111 70 till 60 <J(. för arbeten som tillkommer fr. o. m. budgetäret 

1987/88. På regionalpolitiska grunder bör den hittillsvarande nivan för 

grundbidraget få behållas för arbeten som bedrivs i stödomradcna A och B. 

Det förutsätts att AMS nuvarande möjligheter att jämka bidragen skall 

bestå. 

Folkpartiet föreslår i motion l 986/87:A229 att grundbidragct minskas iill 

50 '>< av lönekostnaderna utom i stödområdena A och 13. De ytterligare 

besparingar som härigenom kan göras avses bli använda för en ökad satsning 

pa arbetsmarknadsutbildningen. I det tidigare redovisade förslaget i modera- 77 



ta samlingspartiets kommittcmotion A259 till ny anslagsteknik ingår att AU 1986/87: 11 
bidragsnivän skall fä motsvara högst halva lön.ekostnaden. I kommittemo-

tion 1986/87: A260 tilläggs att denna begränsning även skall gälla kommunala 

beredskapsarbeten av icke-investeringskaraktär. 
lians Rosengren (s) förordar it andra sidan i motion !986/87:A272 att 

undantaget friln bidragssänkningen inte bör begränsas· till stödomrfalena A 

och B utan gälla generellt för skogsläncn med hänsyn till problemen för de 

lokalt bundna arbetslösa i dessa Hin. bl. a. i forri1 av tendenser till ökad andel· 

längtidsarbetslösa. 

Vid en besparingsåtgärd av det slag det hiir gäller för statens behov att 

minska sina utgifter vägas mot att den tilltänkta bidragssänkningen inte 

äventyrar möjligheterna att även i fortsättningen bedriva beredskapsarbeten 

i den omfattning som statsmakterna bedömer som nödv1indig av sysselsiitt

ningspolitiska skäl. Utskottet anser att en sänkning av grundbidraget får 

godtas av bcsparingsskäl och att sänkni-ngen bör fastställas till 60 ~::;, av 

lönekostnaderna i normalfallen. En ytterligare sänkning till 50 S'r. säsom 

moderata samlingsparti_ct och folkpartiet förespråkar synes däremot väl 

drastisk mot bakgrund av den intresseavvägning som hiir mi1stc göras. Den 

utvidgning av undantagsområdct för bidragsföriindringen som förordas i 

motion A2T2 kan utskottet inte heller biträda med den betydande reducering 

av den planerade statsfinansiella effekten det skulle innebära. Utskottet vill 

påminna om att AMS även i fortsiittningen skall ha kvar sin generella 

möjlighet att jämka statsbidraget uppåt i regioner med hög och långvarig 

arbetslöshet och sjunkande befolkningstal. Vad nu anförts leder samman

fattningsvis till att utskottet med avstyrkande av motionerna A229. A259 och 

A272 i de aktuella delarna tillstyrker regeringens förslag till fodrade 

bidragsregler för beredskapsarbetena. 

Volymen beredskapsarbeten och rekryteringsstöd · 

Enligt budgetpropositionen föreligger med nuvarande bedömning ett behov 

av närmare 4 miljoner sysselsättningsdagar i forrn av beredskapsarbeten till 

en kostnad av I 874 milj. kr. Arbetsmarknadsministern fiirutsiittcr att 

regeringen liksom för innevarande budgetar kommer att fö disponera en 

finansfullmakt för att eventuellt förstärka de. syssclsättnii1gsskapandc Mgiir

derna och tillägger att behovet av s;ldan<i [1tgiirder kommer att prövas pi1 n.ytt 

i anslutning till vårens kompletteringsproposition. 

Vad sedan beträffar sysselsiittningsstödct beräknas i propositionen ett 

behov av I. I miljoner sysselsiittningsdagar för sådant stöd till långtidsarbets

lösa och 0.6 miljoner sysselsättningsdagar för syssclsiittningsstöd åt övriga 

svarplacerade med en sammanlagd kostnad av 450 milj. kr. 

Moderata samlingspartiet yrkar i kommittemotion 1986/87:A260 att 

riksdagen skall föreskriva att AMS skall ordna 5 miljoner sysselsättningsda

gar enligt de regler som har föreslagits i kommittemotion 1986/87: A259 och 

redovisats i inledningen till detta avsnitt av hctiinkanck;t. 

Utskottet biträder regeringens bedömning att man i nuvarande liige för 

niista budgct{ir bör beräkna ett behov av 5.7 miljoner sysselsättningsdagar i 
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form av beredskapsarbeten och rckryteringsstöd och avstyrker diirmed den AU 1986/87: 11 

volymberäkning som görs i motion A260. 

Objekt för beredskapsarbeten 

I fyra motioner behandlas frågor om beredskapsarb~ten inom natur- och 
k11!111rminneswlrden. Sylvia Pettersson och Åke Wictorsson (s) begär i 

motion 1986/87:A224 att riksdagen skall uttala sig fö~ att det behövs en 

ändrad inriktning av insatserna på de nämnda områdena. så att dessa blir 

mindre beroende än hittills . av arbetsmarknadspolitiska medel. Ingrid 

Sundberg m. fl .. (m) förcsh\r i motion 1986/87:.A277 att en del av medlc11 som 

anvä'nds för beredskapsarbeten inom kulturminnesvårdcn i fortsättningen 

skall överföras till ett särskilt anslag till riksantikvarieämbetets förfogande. 

Göre! Bohlin (m) hcmstiiller i motion 1986/87:A253 att ett erforderligt 

bekipp av medlen till beredskapsarbeten skall avsättas för akuta räddningsåt

gärdcr inom fornvården i Stockholms län, avseende bl. a. kyrkoruinerna i 

Sigtuna.· Marianne Andersson och Per-Ola Eriksson (c) föresbr i motion 

1986/87:A474 att ytterligare 5 milj. kr. anslås till landskapsvårdande åtgärder 

utöver vad regeringen föreslagit .. och att atgärden finansieras av medel från 

förevarande anslag. 

Beredskapsarbetena har kommit att spela en mycket stor roll inom natur

och kulturminnesvården. När behovet av dessa arbeten har minskat i takt 

med de senaste årens förbättringar i sysselsiittningslägct har detta fått till 

följd att också arbetena inom natur- och kultur.n1innesv{trden har reducerats 

avsevärt. Detta \'ållar sjiilvfallet besviirliga problem for natur- och kultur

minnesvården, inte minst i de delar av landet där konjunkturförbättringen 

har varit starkast, t. ex. i Stockholms län, och neddragningen av beredskaps

arbeten på dessa områden följaktligen slagit särskilt hårt. 

De tankar på överföring av medel fnln beredskapsarbeten till reguljära 

anslag hos resp. statliga huvudmän som finns i ett par av de ovan refererade 

motionerna har också förts fram i AMS anslagsframställning (se prop. s. 88). 

Liksom motionärerna har styrelsen föreslagit att vissa statliga huvudmän och 

deras ordinarie anslag skall tillföras en del av medlen för beredskapsarbeten. 

Bidragen till dessa arbeten· förutsätts bli minskade i motsvarande mån. 

Arbetsmarknadsministern är dock inte beredd att förorda någon ändring av 

statsbidragsrcglerna i dessa delar· utan p{1minner om att AMS har möjlighet 

att mera långsiktigt, med ~tgångspunkt i det av statsmakterna bedömda 

minimibehovet av beredskapsarbeten, tillsammans med berörda myndighe-

. ter göra upp planer för den beräknade omfattningen av beredskapsarbetena. 

Arbetsmarknadsministern tänker härvid frä.mst på riksantikvarieiimbe.iet. 

skogsstyrclsen m. Il. myndigheter som normalt har många bcrcdskapsarbeta

re sysselsatta i sin verksamhet. 

I sammanhanget bör redovisas vad de för natur- och kulturminnesvårdsfrå

gorna ansvariga statsdden anfört i årets budgetproposition. 

Statsrådet Göransson erinrar ·sålunda att det år 1985 inleddes ett arbete 

med att se över möjligheterna att effektivisera och beredda insatserna inom 

kulturminnesvården. Det samlade resultatet av översynen inkl. revidering av 

den särskilda lagstiftningen på området bedöms kunna redovisas för 
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riksdagen tidigast budgetåret 1987/88. Statsrådet Göransson finner dock 

anledning att redan i årets budgetproposition ge en samlad redovisning av de 
regeringsförslag som läggs fram i anslutning till övt::rsynsarbetet. Detta sker i 
utbildningsdcpartementets huvudtitel, s. 386-397. 

När det gäller vården av fornlämningar erinrar statsrådet Göransson om 

att riksdagen förra året beslöt om en viss ökning av anslaget för detta 

ändamäl. Resurserna för vårdarbetena utgörs i hög grad a'v beredskapsarbe

ten, och dessa arbeten har minskat som en följd av arbetsmarknadspolitikens 

föriindrade inriktni.ng. Mot bakgrund härav säger sig statsrådet Göransson 

vara medveten om att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att fornvårdsar

betena skall kunna utföras i erforderlig skala. Det bör i första hand ske 

genom en effektivisering av de befintliga resurserna. Han har därför samrått 

med arbetsmarknadsministern om behovet av att ytterligare utveckla 

samarbetet mellan riksantikvarieämbetet och AMS och konsiaterar - med 
hänvisning till vad arbetsmarknadsministern har anfört - att det ankommer 

pit b{1da dessa myndigheter att ta de initiativ som behövs för att en sadan 

planering skall komma till stånd. 

~är det gäller statens insatser för vård och säkerstiillande av det 

traditionella kultur- och odlingslandskapet och för att hålla landskapet öppet 

understryker statsrådet Göransson behovet av en samverkan mellan de 

ansvariga för naturvårds- och kulturminnesvårdens intressen. lian pekar 

därvid pa att odlingslandskapet innehåller omistliga värden från såväl natur

som kultursynpunkt. I övrigt hänvisar han till vad som anförs av miljö- och 

energiministern. 
Statsrådet Dahl anför därvid (budgetpropositionen bilaga 16 s. 11) att 

betydande naturvårdsinsatser har kuirnat göras genom arbetsmarknadspoli

tiska åtgärder, främst beredskapsarbeten. Andelen bercdskapsmedcl för 

direkta naturvårdsåtgärder har dock minskat kraftigt under de senaste åren. 

Niir därtill vård- och förvaltningskostnaderna har ökat måste ytterligare 
medel tillföras för att natu.rvårdsobjckten skall kunna skötas på ett tillfreds

stiillandc sätt. Statsrådet Dahl upplyser att anslaget för vård av naturreservat 

för nästa budgetår föreslås öka till drygt 47 milj. kr. 

Vad beträffar naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet anför statsrådet 

Dahl vidare (bilaga 16 s. 49) att naturvårdsverkets verksamhet härmed har 

inletts innevarande budgetår och att det är angeläget att verksamheten får 

fortsätta och utvidgas. Samråd i de frågorna bör ske med riksantikvarieäm

betet. 

För egen del vill utskottet anföra följande. 

Arbeten inom natur- och kulturminnesvården har spelat en stor roll vid 

insatserna av sysselsättningsskapande åtgärder genom att man på dessa 

omri\den kan tillhandahålla ett varierat urval av lämpliga objekt för 

beredskapsarbeten. En si\dan viktig roll k.ommer dessa arbeten att ha även i 

fortsiittningen. Det ligger emellertid i sakens natur att beredskapsarbetenas 

omfattning varierar med konjunkturförändringarna. Arbetena skall syssel

sätta arbetslösa. och de minskas därför vid konjunkturförbättringar och ökad 

efterfrågan på arbetskraft. Det är inte heller givet att det behov av särskilt 

anordnad sysselsättning som behövs för grupper av arbetslösa iiven i ett gott 
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konjunkturläge gör sig gällande i omräden där insatser inom natur- och 

kulturminnesvårdcn bedöms som mest angelägna. 

Fluktuationerna i beredskapsarbetenas omfattning- och de kan vara stnra 

- ställer sjiilvfallet natur- och kulturminnövården inför stora problem. inte 

minst pil planeringssidan. Sett frtin den sidan iir det. som framhtills iiven i Je 

föreligganue motionana. angeliiget att man försöker göra natur- och 

kulturminncsvården mindre beroende än hittills av insatser genom bered

skapsarbeten. Samma uppfattning gav utskottet uttryck ?it vid förra årets 

behandling av likartade frågor (AU 1985/86: 11 s. 67-68) och kan av utskottet 

bekriiftas ocks;'\ i detta sammanhang. 

Som framgätt av den ovan liimnade redovisningen för den aktuella frägans 

behandling i i1rets budgetproposition har denna uppmärksammats av de 

ansvariga statsråden. De överväganden de redovisat ankommer pii anura 

utskott att bereda och dra erforderliga slutsatser av. Med erinran härom har 

arbetsmarknausutskottct för sin del ansett att frågan för bero vid de 

uttalanden utskottet nu har gjort <Jch anser att det med hiinsyn hiirtill inte är 

påkallat att föreslå någon åtgärd med anledning av motionerna A224 (s). 

A253 (m) och A277 (m). 

Vad snm anförts har ocks<i tilliimpning p[1 motion A474 (c). Det bör dock 

tilläggas att den omfördelning av medel till landskapsvärdande ätgärder som 

ing:'1r i motionens förslag innebär en omfördelning inte bara mellan skilda 

ändamål utan ocksit mellan skilda huvudtitlar. Utskottet iir inte p{1 grundval 

av motionen berett att ta initiativ till en sädan åtgärd utan anser att även 

denna motion bör lämnas utan åtgiird av riksdagen. 

Uinsarbetsnämnden i Norrbottens län har pi1 försök kunnat lämna bidrag 

till !lin ;it studerande vid tekniska högskolan i Luleå under den tid de 

praktiserar hos företag i Hinet. Börje llörnlund m. fl. (e) anför i motion 

1986/87:A248 att resultatet av verksamheten får ses som positivt bl. a. med 

tanke p<'\ möjligheterna att rekrytera högutbildade tekniker till de berörda 

Norrbottenföretagen. Motionärerna föresliir att 1notsvarande å1giirclcr för att 
rekryrera hiigwbilt!adc tekniker till Stödområdena i l'issa Norrlandsliin hör 

vidtas med anlitande av medel till beredskapsarbeten. Med Norrlands inland 

avser motionärerna stödområdeskommunerna i Västerbottens. Västernorr

lands öch Jämtlands län. Syftet är att vidga möjligheterna att öka det tekniska 

kunnandet och kompetensen hos företagen i inlandet så att dessa skall kunna 

klara konkurrensen från företagen i friimst högskoleregionerna i södra och 

mellersta Sverige. 

Sigge God in (fp) föreslfir i motion 1986/87:A225 med likartad motivering 

att länsarbetsnämnden i Västernorrlands län skall få möjlighet att via 

särskilda projektmedel stimulera nyutbildade högskoletekniker att söka 

anställning vid mindre och medelstora företag i det länet. 

Den siirskilda form av teknikspridning i Norrbottens län som det här giiller 

har möjliggjorts av att särskilda medel har stått till länets förfogande på 

grund av dess svt1ra arbctsmarknadsläge. Bl. a. gäller det medel till det 

tidigare s. k. Norrbottcnpaketet och det särskilda anslaget till utvecklingsin

satser i östra Norrbotten. Det synes vara tveksamt om likartade i\tgärder i 

övriga Norrlandsliin skall bekostas frim förevarande anslag. vars syfte är att 

finansiera kortsiktiga sysselsättningsinsatser för arbetslösa. De tekniker som 

6 Riksdage11 /986!fi7. /8sam/. Nr 11 
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det här är fraga om är otvivelaktigt sådana nyckelmän som även i . AU 1986/87:11 
fortsättningen kan hcviljas starthjlilp för att tillträda anställningar i de delar 

av Norrland som avses i de bada motionerna. och rekryteringen av dem bör 

ncksii kunna främjas av den föreslagna förstärkningen av bidraget till 

medflyttai1dc. I den mim sadana åtgärder inte är till fyllest bör den form av 

teknikspridning som det här gäller - under förutsättning att den bedöms vara 

angeHigen - liksom andra särsk.ilda teknikspridningsåtgärder finansieras 

över de regionalpolitiska n·1edlen under industridepartementets huvudtitel. 

Med hänvisning till de nu gjorda uttalandena föreslår utskottet att motioner-

na A225 och A248 härutöver inte leder till någon riksdagens åtgärd. 

Formerna för rekryteringsstödet 

Fr. o. m. innevarande budgetår är rekryteringsstödet som tidigare berörts 

uppdelat i två former. Den första formen avser att främja anställning åt 

personer som har varit oavbrutet arbetslösa under mer än sex månader (fyra 

månader för personer i åldern 20-24 år) samt åt personer som är 

utförsäkringshotadc. Bidragen utgår med 50 fJ·(: av den totala lönekostnaden 

under sex m<lnader. 

Den andra formen av rekryteringsstöd är inriktad på övriga svårplacerade 

personer och personer för vilka andra insatser har visat sig vara otillr~ckliga. 

Även detta bidrag utgår med 50 r:'r· av de totala lönekostnaderna. men 

bidragstiden iir normalt begriinsad till tre månader. 

Omfattningen av de båda formerna av rekryteringsstöd under nästa 

budgetår har tidigare hehandlats i avsnittet Volymen heredskapsarbeten och 

re kryteringsstiid. 

Görcl Thurdin (c) föreslär i motion 1986/87:A246 en sammanslagning av 

de håda typerna av rekryteringsstöd med hänvisning till att flera länsarhets

nämndcr har uttalat att den snäva definitionen av begreppet långtidsarbetslö

sa medför svårigheter att nyttja stödet för. Nämnderna vill därför ha en 

stödform som ger större utrymme för arhetsförmedlingens bedömning i de 

enskilda fallen. Även Hans Rosengren (s) föreslår i motion I 986/87:A272 att 

reglerna för rekrytcringsstöd ändras så att detta stöd i samtliga fall kan ges för 

en tid av högst sex månader. 

Den fr. o. m. innevarande budgetår gällande uppdelningen av rekryte

ringsstödet i två former kom till på förslag av regeringen i kompletteringspro

positionen våren 1986. Motiveringen för åtgärden vär att rekryteringsstödet i 

otillriicklig grad gått till de i verklig mening långtidsarbetslösa. Uppdelning

en kan alltså sägas vara ett försök att styra rekryteringsstödet till dem som är i 

mest behov av detta stöd. dvs. arbetssökande med långa obrutna arbetslös

hetsperiodcr. Huruvida dessa intentioner har kunnat förverkligas eller den 

nya ordningen är förenad med sådana nackdelar att den bör leda till en 

omprövning är ännu för tidigt att ha någon bestämd mening om. Utskottet 

avstyrker diirför att reglerna för rekryteringsstödet på nytt ändras i enlighet 

med iinskcm~llen härom i motionerna A246 och A272, som därmed avstyrks. 
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Starta-eget-bidraget 

Sedan den I juli 1984 har p{1gföt en' försöksverksamhet med hidrag till 

arbetslösa som startar egen verksamhet. Antalet beviljade bidrag per 

budgetar har uppgått till 2 000. Av bidraget har 391.+ g<)tt till kvinnor. 

Fiirsiiksverksamheten har pä regeringens uppdrag utviirderats av A:VIS och 

högskolan i. Växjö (se prop. s. 90). 

I propositionen föreslås.att verksamheten upphör som försöks\'erksamhet 

och i fortstittningen hetraktas som permanent. För iindamålet hcräknas ett 

belopp av 75 milj. kr. för niista.·buJgct;\r. Nt1gra iindringar i nuvarande 

bidragsregler föreslås inte utom på en punkt. Starta-eget-bidraget hör s{1som 

redan är faller med arbetslöshctsersiittningarna i fortsiittningen \'ara pen

sionsgrundimde. Till propositionen iir fogat ett förslag till ändring i lagen 

( 1962:381) om allmän försiikring. Lagförslaget gäller inte bara starta-eget

bidraget utan berör också vuxenstudiestödet enligt förslag i utbildningsdc

partemen.tets huvudtitel. Utskottet har för sin del inga invändningar mot 

regeringens förslag beträffande starta-eget-hidraget. Frågorna om vuxenstu

diestödet bereds för närvarande av socialförsäkringsutskottet. Efter samri1d 

mellan utskottskanslierna har det föreliggande lagförslaget a\' arbetsmark

nadsutskottet med yttrande övcrliimnats till socialförsäkringsutskottet för 

slutlig handliiggning. 
Iris Mårtensson m. fl. (s) förordar i motion 1986/87:A206 en ii1wsyn al' 

konstruktionen ar starta-eget-bidraget. Motionärerna påtalar att låga kassaer

siittningar ger låga bidrag, vilket särskilt drabhar kvinnor i glesbygd. 

Utbildnings- och rådgivningsinsatserna för kvinnor hör förstärkas med 

hänsyn till att kvinnorna har en procentuellt ·stor andel av de konkurser som 

har intriiffat bland företag som har startats med det nu aktuella bidraget. 

· Bidragstiden hör förlängas ·till tolv månader. Vidare anförs att om en 

kooperativ verksamhet startas bör krav inte ställas på att deltagarna skall stil 

till arbetsmarknadens förfogande. 

Även Britta Bjelle (fp) föresl<'tr i motionen 1986/87:A226 att hidragstiden 

skall förlängas till ett är. 
Starta-eget-bidraget utgår med samma belopp som den arbetslöshetser

sättning den arbetslöse får avst:i fr{m vid start av egen verksamhet. I häda 

formerna. av kontantstöd är det fråga om bidrag till kostnaderna för 

uppehället. Därför bör bidragets storlek inte påverkas av den arhctsliises val 

av aktiviteter under arbetslöshetstiden. dvs. om han eller hon startar eget 

företag eller använder tiden för att söka ny anställning. En förlängning av 

bidragstiden har även föreslagits av högskolan i Växjö vid dess utvärdering av 

verksamheten. Förslaget har inte biträtts i hudgetpropositionen. och inte 

heller utskottet iir berett att föreslå en sädan utvidgning av verksamheten 

med anledning av vad som förordats från motionärernas sida. Däremot vill 

utskottet stryka under vad som sägs i motion A206 om behovet av 

rådgivnings- och utbildningsinsatser. Med hänsyn till att AMS enligt 

propositionen har upplyst att ett utvecklingsarbete pi1g{ir för att förbiittra 

utbildningen för dem som skall starta eget påkallar motionen dock inte någon 

Mgärd på denna punkt. 

Vad som sedan anförts i motionen om att personer med starta-eget-bidrag 
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inte skall hehöva stå till arbetsmarknadens förfogande under bidragstiden AU 1986/87: 11 
föranleder utskottet att konstatera att det ligger i sakens natur att det inte kan 

begäras att hidragstagaren skall vara beredd att lämna den nystartade 

rörelsen för att ta en anstiillning. Ett sådant krav kan inte heller ställas med 

stöd av gällande bidragsförordning. Med åberopande av det anförda 

avstyrker utskottet motionerna A206 och A226. den förstnämnda i hiir 

redovisad del. 

Karl Erik Olsson och Lennart Brunandcr (c) föreslår i motion 1986/ 

87:A251 att start11-ege1-bidraget skall kunna utgå iiren till jordbrukare som 

lägger ned jordhruksrörelscn för att starta annan verksamhet utan hinder av 

att jordbrukaren inte är berättigad till kontant stöd vid arbetslöshet. 

Starta-eget-bidraget har tillkommit som ett alternativ till de reguljära 

formerna av kontantstöd vid arhetslöshet med hänsyn till att en arhetslös for 

räkna med att bli avstängd från rätten till arbetslöshetscrsiittning om han 

eller hon startar egen verksamhet. Gör man det anses man nämligen inte sti1 

till arbetsmarknadens förfogande. dvs. man uppfyller inte längre arbetsvill

koret för dessa ersättningar. Denna hakgrund till starta-eget-hidragct 

innebär att hidraget har som undcrfiirst<ldd förutsättning att den arbctsliisc 

har en upparhetad rätt till ersättning vid arbi:tslöshet antingen i form av 

kassaers:ittning eller i form av kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Arbets

löshetsersättningen blir som ovan nämnts för övrigt normerande för starta

eget-bidragets storlek. 

Motionärernas förslag innehär som framgår av det anförda ett fr[ingående 

av principen att det är ett kvalifikationsvillkor för starta-egct-hidraget att 

man skall ha rätt till reguljärt kontantstöd vid arhctslöshet. En sådan 

utvidgning av möjligheterna att få starta-eget-bidrag synes tveksam. Även 

andra riirelseidkare skulle i nedläggningssituationer kunna ställa krav på 

samma förm{in. Men detsamma gäller också an.dra arbetslösa sc)m av olika 

skäl inte har rätt till arbetslöshetsersättning i vanlig ordning. Utskottet är 

med hänsyn till de nu gjorda papekandena inte berett att tillmötesgå 

motionärernas önskemål. utan motion A251 avstyrks i den här föreliggande 

delen. 

Medelsanvisningen 

I budgetpropositionen anges kortfattat mcdelsberäkningen för återst[1ende 

poster under anslaget - industriheställningar. strukturstöd för byggarhe.ts

marknaden, försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder och 

Nordiska handlingsplanen. Vad härvid anförts ger inte utskottet anledning 

till särskilda uttalanden. 

Det sammanlagda medclsbehovet under anslaget anges i propositionen till 

2 479 500 000 kr.. varav som tidigare redovisats I 874 milj. kr. beräknats för 

beredskapsarbeten, sammanlagt 450 milj. kr. för rc kryteringsstöd och 75 

milj. kr. för starta-eget-bidraget. Resterande 80.5 milj. kr. avser således 

ovan angivna iindam{1l. 

Moderata samlingspartiet föreslår i motion I 986/87:A260 ett i förhållande 

till regeringens förslag med 520 milj. kr. sänkt anslag med hänsyn till vad i 
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den motionen och i motion 1986/87:A259 anförts om anslagets användning 

och om bidragsniv{rn vid beredskapsarbeten. Folkpartiet yrkar i motion 

1986i87:A229 på en anslagsminskning med 300 milj. kr. med ~1beropande av 

motionens förslag om ytterligare minskning av statsbidraget till beredskaps

arbeten. Vänsterpartiet kommunisterna begär i motion 19867/87:A239 en 

reducering av anslaget med 225 milj. kr. Siinkningen motsvarar en halvering 

av de medel regeringen har beräknat till rekryteringsstöcl. 

Utskottet har i det föregående med avstyrkande av föreliggande motioner i 

motsvarande delar godtagit regeringens förslag betriiffande de olika {1tgiir

dernas omfattning och inriktning samt beträffande ändrade bidragsregler för 

beredskapsarbetena. Även regeringens beräkning av medelsbehovet under 

de enskilda posterna har godtagits. Med avstyrkande av motionerna A229, 
A239 och A260 i de delar de nu föreligger föreslår utskottet att anslaget för 

niista budget{1r förs upp med det befopp som regeringen har begärt. 

Statsbidrag för ungdoms lag 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 658 913 000 

1 200 ooo uno 
1 J .. HJ 000 000 

Regeringen föreslår under punkt B 6 (s. 93-94) att riksdagen skall till 

· Statsbidrag för ungdomslag för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag 

av 1 140 000 000 kr. 

I det tidigare avsnittet om ungdomsiitgärder har utskottet behandlat frågor 

om det fortsatta bedrivandet av verksamheten med ungdomslag. I anslutning 

härtill har utskottet även tagit stiillning till det förslag om lindring i 

lagstiftningen som regeringen har lagt fram under denna punkt i propositio

nen och som gäller arbete i ung.domslag för ungdomar med varaktiga fysiska 

funktionshinder. 

Av statsfinansiella skiil flireslär regeringen under denna punkt Liven en 

sänkning av statsbidraget till administrations- och handledarkostnader. 

Bidraget utgör för niirvarande 10 St av lönekostnaderna för ungdomar i 

ungdomslag. och det föreslås bli siinkt till 5 r;~ .. Förslaget godtas av utskottet. 

De totala statsbi_dragskostnaderna för verksamheten med ungdomslag 

uppgick budgetåret 1985186 till ca 1 660 milj. kr. Verksamheten har därefter 

minskat i omfattning, och minskningen väntas fortsätta nästa budgetf1r. bl. a. 

med hänsyn till den sysselsättning som i stiillet kan beredas arbetslösa 

ungdomar genom de nya inskolningsplatserna. Medelsbehovet heriiknas på 

grund härav i propositionen till 1 140 milj. kr. 

Moderata samlingspartiet - som i kommittemotion 1986/87:A258 begärt 

att verksamheten med ungclomslag skall upphöra fr. o. m. den 1 januari 1988 

-yrkar i enlighet härmed i kommittemotion 1986/87:A260 att anslaget endast 

beräknas med det belopp som behövs för elen första hiilften av budgetiiret 

1987/88 eller med 520 milj. kr. Av samma skäl begär vänsterpartiet 

kommunisterna i partimotion 1986/87:A239 ett anslag av 570 milj. kr. 

Centerpartiet - som vill öka verksamheten med inskolningsplatser och till 
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följd härav minska behovet av platser i ungdomslag - yrkar i kommitte

motion 1986/87:A267 att anslaget bestäms till 840 milj. kr.· 

Med hänvisning till de tidigare stiillningstaganckna betriiffande verksam

heten med ungdomslag och dii mcdelsberäkningen i propositi1mcn liimnas 

utan erinran avstyrker utskottet motionerna A2:'9. A260 1Kh A267 i de: 

föreliggande delarna och föreslår att det av regeringen begiirda anslaget 

anvisas av riksdagen. 

Statsbidrag till inskolningsplatser 

Nytt anslag (förslag) 250 000 000 

Regeringen föresliir under punkt B i (s. 95) att riksdagen skall till Statsbi

drag till inskolningsplatscr för budgett1ret 1987/88 anvisa ett rcscrvationsan

slag av 250 000 000 kr. 

Regeringen har hemyndigats (prop. 1985/86: 150 bil. 4. AU 19) att under 

vissa förutsiittningar disponera 250 milj. kr. från anslaget Stabhidrag för 

ungdomslag för ett nytt system med inskolningsplatser. Dessa fiirutsiittning

ar liksom den fortsatta verksamheten har behandlats i det tidigare avsnittet 

om ungdomst1tgärder. I detta ingär verksamhetens beriikn;ide omfattning 

under nästa budgetår. 

Som ovan redovisats begiir.regeringen för nästa hudgetär ett anslag av 250 

milj. kr. Centerpartiet. som i enlighet med vad tidigare niimnts vill utöka 

verksamheten utiiver vad regeringen beräknat. föreslår i motion 1986/ 

87:A267 att anslaget anvisas med 375 milj. kr. Viinsterpartiet kommunister

na. som ä andra sidan menar att verksamheten bör upphöra vid det 

kommande iirsskiftet. fiircslftr i motion 1986/87:A239 ett till hiilftcn sänkt 

anslag eller 125 milj. kr. 

Moderata samlingspartiet föreslftr i kommittemotion l 986/87:A260 ett 

anslag av ]()()milj. kr. med hiinsyn till att verksamheten med inskolningsplat

ser liksom med ungdomslag hör upphöra den 1 januari 1988. Som framg~1tt av 

redovisningen för kommittemotion l 986/87:A258 under avsnittet om ung

doms[1tgiirdcr iir det moderata samlingspartiets avsikt att de niimnda 

verksamheterna under hösten 1987 skall successivt ersiittas av ett nytt system 

med arbetspraktik. Överg[mgcn till det nya systemet iir avsedd att vara 

genomförd vid ?trsskiftet 1987-1988. Till finansiering av verksamheten 

föreslår ,motionärerna att till Statsbidrag till arbetspraktikplatser för nästa 

budgetår skall anvisas ett nytt förslagsanslag om 500 milj. kr. Dessutom 

begär motioniircrna för den nya yrkesutbildning för ltmgtidsarbetslösa 

ungdomar med sociala problem som de förordat ett nytt reservationsanslag 

om 50 milj. kr. 

I enlighet med stiillningstagandena under avsriittet Åtgärder för ungdomar 

biträder utskottet regeringens anslagsframstiillning och avstyrker följaktli

gen samtliga ovan redovisade motionsyrkanden. 
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AMU-gruppen: Uppdragsvcrksamhet 

1986/87 

1987/88 

Anslag 

Förslag 

l 000 

1 000 

Regeringen föreslår under punkt B 10 (s. 96- 100) att riksdagen skall till 

AMU-gruppen: Uppdragsvcrksamhet för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 000 kr. 

Den nya organisationen för arbetsmarknadsutbildning. AMU-gruppen. 

startade den 1 januari 1986. Fr. o. m. innevarande budgetår skall verksamhe

ten bedrivas så. att intäkterna täcker uppkommande kostnader. varvid 

intäkter och utgifter _redovisas över förevarande anslag. För att övergiingsvis 

utjämna skillnader i flödet av inkomster och utgifter disponerar AMU

gruppens styrelse en rörlig kredit om 160 milj. kr. 

r budgetpropositionen lämnas vissa uppgifter om AMU-gruppens aktuella 

ekonomiska situation mot bakgrund av de svårigheter som uppkom vid 

verksamhetens start. Vad hiirom och i övrigt anförts under denna punkt i 

propositionen ger inte utskottet anledning till något särskilt uttalande. 

Anslaget bör som regeringen föreslagit anvisas med ett formellt belopp av 

1 000 kr. 

AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter 

1986/87 

1987/88 

Anslag 

Förslag 
29 500 000 

25 300 000 

Regeringen föreslår under punkt B 11 (s. 100-101) att riksdagen skall till 

AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutg°ifter för budgetåret 1987/88 anvisa 

ett rescrvationsanslag av 25 300 000 kr. 

Från anslaget betalas kostnader dels för utvecklingsarbete. personal~tbild
ning och marknadsföring. dels för lokaler som skall avvecklas, dels ock för 

underskott vid Nordkalottens AMU-center. Anslaget skall årligen minskas 

med 5 milj. kr. när det gäller de förstnämnda ändamålen. 

Medelsberäkningen i propositionen lämnas av utskottet utan erinran. 

AMU-gruppen: Investeringar 

I enlighet med regeringens förslag under punkt B 12 (s. 101- 102) bör 

riksdagen till AMU-gruppen: Investeringar för nästa budgetår anvisa ett 

reservationsanslag av 15 milj. kr. 

Tillfälligt syssclsättningsbidrag för textil- och 
konfektionsindustrierna 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

180 705 uoo 
119 000 000 

95 uoo oou 

Regeringen föreslår under punkt B 16 (s. 104-105) att riksdagen skall till 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna för 
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budgctäret 1987i88 anvisa ett förslagsanslag av 95 oon ()()()kr. 

lians N yhage och Arne Svensson ( 111) yrkar i motion 1986/87: A2 l 9 att 

regeringens anslagsframställning skall avslås. Ett liknanck avslagsyrkande 

framstiills iiven i den till niiringsutskottet hänvisade motionen 1986/87::--1-113 

av Ivar Franzcn m. tl. (c). Arbctsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att 

yttra sig över sistniimnda yrkande. 

Avslagsyrkandena i de båda motionerna grundas p[1 att de medel som 

frigörs vid en indragning av det bidrag det hiir gäller i stiilkt skall anviindas till 

avskrivningslån för utveckling av tekoindustricrna. Motionärerna utgt1r 

vidare från att regeringen kan lägga fram förslag till ett nytt stödsystem i sii 

god tid att riksdagen kan fatta beslut som triider i kraft den 1 juli i år. 

Utskottet ff1r med anledning hiirav anföra följande. 

Riksdagen beslöt är 1983 (AU 1982/83:29. rskr. 322) att det tillfälliga 

. sysselsättningsbidraget för textil- och konfektionsindustrierna - vanligen 

beniimnt iildrestödet - skulle successivt trappas ned. Bidraget fick sålunda 

under budgetåret 1985186 utg{1 med högst 7 C:( av de totala lönekostnaderna 

för personal i tillverkning. för innevarande budgetår ~tr bidragsanclelen 

minskad till 5 0o. och under nästa budgetitr iir den avsedd att utgöra -I Cf· .. 

Utskottet föreslog förra året att frågan om en omvandling av äldrestödet 

till annan stödform borde utredas genom regeringens försorg. Detta blev 

också riksdagens beslut (AU 1985/86: 11 s. 71- 72. rskr. 153). Bakgrunden 

till denna framställning till regeringen var att det i tvft till utskottet hiinvisade 

motioner hade föreslagits att äldrestödet skulle ersiittas av avskrivningslän. I 

motionerna hänvisades till det förslag hiirnm som hade utarbetats· av 

branschorganisationerna. Utskottet ans!1g att detta förslag inte var tillriick

ligt genomarbetat för att riksdagen skulle kunna ta stiillning i frt1gan och 

anförde vidare att det mycket viil kan finnas s[1väl fördelar som nackdelar 

med ett införande av nya stödformer. Olika effekter mt1ste diirför utredas 

mycket noggrant. Bl. a. 111t1ste enligt utskottet~ uppfattning belysas de 

syssclsättningsmiissiga konsekvenserna för den äldre arhi:!tskraftcn vid de 

mindre konkurrenskraftiga tekoföretagen. om äldrestiidct med kort varsel 

skulle utg<'t ur medelsarsenalen. 
Utskottets slutsats av det anförda blev att man i berörda departement 

borde niirmarc utreda.branschorganisationernas förslag. varefter regeringen 

horde {1terkomma till riksdagen med resultatet av det arbetet. 

Regeringen har under hösten 1986 uppdragit [1t statens pris- och kartcll

niimnd att utreda frågan om en ny stödform för tekoinclustrin. I ett fr<lgcsvar i 

kammaren elen 19 fchruari i {tr har industrimi11istern meddelat att uppdraget 

skall vara slutfört den 31 mars. Pris- och kartellniimnden räknar med att 

kunna h{11la den faststiillcla tidplanen. Industriministern avser att efter 

remissbehandling - som beräknas ta minst tre m[macler -· och sedvanlig 

beredning i regeringskansliet förcsl{i regeringen att återkomma till riksdagen 

i frägan. 

Mot hakgrund av förra årets riksclagsbchandling utg<'ir utskottet från att 

regeringen redovisar sina bedömningar i en propositillll till hösten 1987. 

Detta hör ges regeringen till kiinna. 

Vad sedan gäller motionsförslagcn sf1 framgtir av elen ovan liimnacle 

redovisningen att det inte iir möjligt - s[isom motionärerna utgi1tt från - att 
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redan den 1 juli i år införa en ny stödform för tekoindustrin med den 

finansieringsmodell de förespräkar. Det iir vidare uppenbart att oavsett vid 

vilken tidpunkt under nL1sta riksmöte den av riksdagen begLirda beredningen 

av fr{1gan om iildrestlidets avveckling kommer att redovisas så kvarstår 

behovet av äldrestöd under nästa budgetår - under alla förhållanden under 

del av budgetåret. Detta leder till slutsatsen att riksdagen med avvisande av 

avslagsyrkandet i motion A2 l 9 bör anslå de av regeringen begärda medlen 

till äldrestödet. 

Som en konsekvens av detta ställningstagande i yttrande AU 1986187:2 y 

hemställer utskottet att näringsutskottet avstyrker motsvarande avslagsyr

kande i motion N413. 

Bidrag till vissa affärsvcrksinvestcringar 

1985/86 Utgift 1 000 
1986/87 Anslag 1 onn 
1987/88 Förslag 1 000 

Som regeringen har föreslagit under punkt B 17 ( s. 105) biir förevarande 

anslag för nästa budgetiir uppföras med ett formellt belnpp av 1 000 kr. 

Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten 

1986/87 
1987/88 

Anslag 

Förslag 

n 500 ono 
n 500 oou 

Regeringen föreslår under punkt B 18 (s. 106) att riksdagen skall till 

Utvecklingsinsatser i östra Norrbotten för budgetåret 1987/88 anvisa ett 

reservationsanslag av 22 500 000 kr. 

Förslaget tillstyrks av utskottet med noterande av den anmälan som görs av 

arbetsmarknadsministern att anslagsfr{1gan kan återkomma i vårens kom

pletteringsproposi tion. 

Sysselsättningsskapande åtgiirder för handikappade 

Allmänna synpunkter om åtgärder för arbetshandikappade 

l arbetskraften finns ett förhållandevis stort antal personer som har en 

nedsatt arbetsförm;\ga. I lur stort detta antal är kan inte utllisas ur arbets

kraftsundersökningarna. Uppskattningar som gjorts antyder emellertid att 

150 000-200 000 personer har en i hög grad nedsatt arbctsförmiiga. 

400 000-500 000 personer totalt har bedömts ha en i någon man nedsatt 

arbetsförmåga. Antalet personer i arbetskraften med nedsatt arbetsförm~1ga 

varierar iiver iiren i relativt liten ubtriickning. 

Enligt AMS m[madsstatistik har under senare år i runda tal 30 000 

arbetshandikappade varit aktuella som sökamk vid arbetsförmedlingen, 

vilket motsvarat ca 10 c:;. av hela antalet aktuella sökande. 

Fördelningen efter handikapp bland arbetshandikappade som varit aktuel

la vid arbetsförmedlingen ger vid handen att de rörelsehindrade. de 
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socialmedicinskt och de med övriga somatiska arbetshandikapp utgjort de AU 1986/87: 11 

största grupperna i nu niimnd ordning. 

Antalet arbetshandikappade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har suc

cessivt ökat och uppgick under 1986 till ca 93 000 personer varav ca 41 000 

var placerade med lönebidrag och ca 28 000 vid Samhällsföretag. 

I propositionen framhålls att ett arbetsliv som ger möjlighet till full 

delaktighet för alla förutsättcr att de arbetshandikappades situation upp

miirksam.mas. Arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik innebär att 

arbetshandikappade skall kunna försörja sig genom eget arbete i stället för 

att få kontantunderstöd. 

Det framhålls vidare i propositionen att en betydande del av de medel som 

anslås till arbetsmarknadspolitiska åtgärder avser insatser för arbetshandi

kappade. Merparten anslås till yrkesinriktad rehabilitering och sysselsätt

ningsskapande åtgärder, främst i form av lönebidrag samt bidrag för 

anordnande av skyddat arbete för sådana sökande som annars inte kan få 

varaktigt arbete. De sysselsättningsskapande åtgiirdcrna för handikappade 

har byggts ut kraftigt under senare år. Sedan år 1982 har således platserna i 

skyddat arbete eller arbete med lönebidrag ökat med ca 15 000, inberäknat 

de platser i skyddat arbete' hos offentliga arbetsgivare, som inrätiades 

fr. o. m. budgetåret 1985/86. För sökande,. som därigenom kunnat få 

varaktiga arbeten, torde alternativet i flertalet fall ha värit förtidspensione

ring. Både för den enskilde och för samhället är det väsentligt bättre att de i 

stället ges möjlighet att utföra produktivt arbete och p{1 andra sättaktivt delta 

i samhällslivet, anför arbetsmarknadsministern. 

I propositionen understryks att det är nödvändigt att man också i 

fortsättningen har en hög ambitionsnivå när det gäller åtgärder för de 

grupper av sökande som möter de största svårigheterna på arbetsmarknaden . 

. Det gäller inte enbart de insatser som görs särskilt för dessa sökande. Lika 

angeläget är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som finns generellt för 

de sökande, utformas så att de också ~an stödja sökande med arbetshandi

kapp. 

I centerpartiets kommittemotion 1986/87:A267 framhålls att det av både 

ekonomiska och sociala skäl är nödvändigt att samhället och det enskilda 

näringslivet medverkar till att arbetshandikappade kan få arbete. Deras 

möjligheter att fä arbete på den reguljära arbetsmarkn.aden bör underlättas. 

I viinsterpartiet kommunisternas partimotion 1986/87:A271 anförs bl. a. 

att det kriivs betydande insatser för att ändrn på situationen för de 

arbetshandikappade på arbetsmarknaden. De politiska organens och myn

digheternas inställning till funktionshindrades rätt till ett arbete måste 

förändras. Det betraktas alltjämt som mer acceptabelt om en person med 

funktionshinder är arbetslös än en person utan sådana hinder. Trots en 

mångfald iitgärder har något egentligt genombrott ännu inte åstadkommits 

niir det gäller att stärka de handikappades ställning p[t arbetsmarknaden. 

Regeringen bör nu utarbeta en arbetsplan för handikappade, slutar motionä

rerna. 

Gunhild Bolander m. fl. (c) yrkar i mOtion 1986/87:A250 att handikappa

des tillgång till arbetsmarknaden skall underlättas. Motionärerna anser att 
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arbetsmarknaden· bör medel som inte specialdestinerats användas. De 

framhåller vidare att det är de handikappades arbetsförmåga och inte 
handikappet som s;1dant som bör vara utgfö1gspunkten niir det _giiller de 

arbetshandikappade på arbdsmarknaden. I det avseendet behövs en föriind
ring i synsiittet bäde hos arbetsgivare och arbetskamrater. slutar motionii

rerna. 
Margareta Persson och Ingvar Björk (s) föreslår i motion 1986/1\7: A269 att 

arbetsmarknadsverket skall ges i uppdrag att genomföra en åtgärdsinriktad 

planering för arbete åt handikappade samt att friimjandelagen skall anviindas 

pä ett mer aktivt sätt än i dag. 

Utskottet vill först framhålla att arbetsmarknadspolitikens mål om arbete 

iit alla omfattar samtliga som önskar ett arbete, dvs. även de arbetshandikap

pade. Ett betydande antal personer i arbetskraften har på ett eller annat sätt 

ett arbetshinder. 

Det är emellertid angeHiget att man inte betraktar ålder och arbetshandi

kapp som generella arbetshinder. Ofta kan de förändringar som åldrandet 

innebär för en arbetstagare kompenseras genom relativt enkla tekniska 

anordningar. Negativa faktorer uppvägs dessutom i flertalet fall av positiva 

egenskaper hos äldre arbetstagare. De har ofta lång erfarenhet, arbetar 

noggrant och har stor ansvarskänsla. En funktionsnedsättning. orsakad av ett 

somatiskt, psykiskt eller socialt handikapp, är mera sällan så omfattande, att 

den innebär ett absolut arbetshinder. Genom tekniska hjälpmedel, genom en 

förändring av arbetsplatsen eller genom siirskilt stöd av arbetsledning och 

arbetskamrater kan arbetshindret ofta helt eller delvis kompenseras. 

All erfarenhet visar att för den arbetshandikappade har arbetet en mycket 

stor betydelse. För honom dler henne blir också arbetet det främsta medlet 

för att uppnå en med övriga grupper jämförbar ekonomisk standard ... 

Arbetsinkomsten överstiger vanligen andra försörjningsalternativ och blir 

diirmed ocks{i en vilsentlig faktor för individens självkänsla. Till detta 

kommer att insatser för att bereda handikappade sysselsättning oftast ter sig 

som bästa alternativ ur samhällsekonomisk synvinkel. 

Enligt utskottets uppfattning råder det en bred politisk enighet kring 

kraven p[1 fortlöpande och kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser till 

~töd för dem som till följd av arbetshandikapp har svårigheter att få en 

anställning. Av de arbetsmarknadspolitiska medlen avser för närvarande 

drygt 40 <;;.. insatser för de arbetshandikappade. 

Vidare vill utskottet stryka under betydelsen av det breda anstiillnings

friimjande och attitydpåverkandc arbete som alltsedan början av l 970-talet 

bedrivits som trepartssamverkan mellan arbet_sgivare. personalorganisatio

ner och arbetsmarknadsverket. Lagen ( 1974: 13) om vissa anstiillningsfräm

jande åtgärder. den s. k. friimjandelagcn, har utgjort en naturlig grundval för 

detta arbete. Numera har parterna på arbetsstället ålagts ett ansvar för att 
anpassnings- och n:habiliteringsverksamhct bedrivs på arbetsplatsen. Be

stämmelser om detta har införts i arbetsmiljölagen. 

I detta sammanhang vill utskLJttet erinra om vad, tidigare sagts om 

först~irkningarna av personalresurserna på arbetsförn_1edlingarna. Därmed 

bör förutS:i11ningarni1 öka för en aktiv samverkan mellan förmedlingarna och 
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arbet$givama i rekryteringsfrågor. vilket hör få positiva effekter också för de 

arbetshandikappades möjligheter till en anstiillning. 
Utskottet vill slutligen med anledning av förslaget i vpk-motion A27 l om 

en arbetsmarknadsplan för handikappade hänvisa till att man - enligt vad 

utskottet inhämtat - för närvarande arbetar inom AMS med ett arbetsmark

nadspolitiskt program på handikappområdet. Arbetet beräknas vara slutfört 

före halvarsskiftet i år. 

Med hänvisning till vad utskottet ovan allmänt anfört beträffande insatser

na för de arbetshandikappade på arbetsmarknaden avstyrks motionerna 

A25ll, A267, A269 och A271 i till~impliga delar. 

Utskottet övcrgär hiircfter till att behandla frägan om e11 överförande ai· 

resurser från socialförsiikringssekrorn till arbetsmarknad.1politiska åtgiirder. 

Förslag härom förs fram i tvf1 motioner. Folkpartiet anför i partimotion 

1986/87:A204 att syftet med en siidan ätgärd skulle vara att finansierä 

kostnader för sysselsättning och rehabilitering av handikappade. när det iir 

motiverat för att undvika förtidspensionering. Enligt motionärerna kunde en 

sådan omfördelning i många fall innebära en besparing för samhället 

samtidigt som individen får tillfälle att utföra ett·arbete till glädje och nytta 

för sig själv men också för den för vilket arbetet utförs. I vänsterpartiet 

kommunisternas partimotion 1986/87:A271 yrkas att i den tidigare nämnda 

av partiet föreslagna arbetsmarknadsplanen för handikappade bör ingå att 

soeialförsäkringsmedel skall tas i anspråk för .,ltt skapa arbetstillfällen för 

handikappade. 
Utskottet har vid flera tillfällen under senare {1r avvisat förslag om 

överförande av medel mellan de båda sektorerna. Utskottet har diirvid bl. a. 

hänvisat till socialförsäkringsutskottets uttalanden i fr{1gan våren 1985 i 

betiinkandet StlJ 1984/85: 15. varvid framhölls att det inte fanns några medel 
inom soeialförsäkringsscktorn som är· särskilt avsatta för förtidspensione

ring, utan kostnaderna härför är helt beroende av den faktiska omfattningen 

av antalet förtidspensionerade. Förslaget avstyrktes cHirför. Arbctsmark

nadsutskottet har med hänvisning til socialförsäkringsutskottets uttalanden 

avstyrkt framstiillningarna i denna fråga (se bl. a. AU 1985/86:7 s. 14). 

Utskottet har samma inställning i dag, varför hiir aktuella motioner bör 

lämnas utan bifall i föreliggande delar. 

I motion 1986/87:A274 föreslar Catarina Rönnung m. fl. (s) en försöks

verksamhet med en ny modell för rehabilitering. Ett antal kommuner i 

Jönköpings län bör därvid ingå i en sådan försöksverksamhet. Bakgrunden 

till förslaget anges vara att den nu gällande organisationen för rehabilitering 

har stora brister. I motionen skisseras ett system som enligt motionärerna har 

den fördelen att man undviker det "staket" som i dag finns mellan de olika 

huvudmännen, dvs. mellan staten, landstingen och kommunerna. De 

arbetshandikappade som stfir utan arbete skulle därmed inte behöva delas 

upp i delproblem och dellösningar. 

Utskottet vill med anledning av vad som anförs i m<.Jtioncn stryka under 

betydelsen av att den handikappade stt1r,i' centrum för samhällets insatser 

även om flera huvudmän är engagerade. Detta ställer krav på en effektiv 

samordning av insatserna. Hithörande· frågor har varit förem{1I för övervä

ganden bl. a. i handikappkommittens hctänkande Vägar till arbete för 
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handikappade (Ds A 1984:12). De är också aktuella i rehabiliteringsbcrcd- AU 1986/87:11 
ningens arbete. som för närvarande är inne i ett intensivt skede. Med 
hänvisning härtill samt till vad tidigare sagts om arbetet inom AMS med ett 

arbetsmarknadspolitiskt program för arbetshandikappade bör motion A274 
inte föranleda något särskilt initiativ från riksdagens sida. 

Utskottet går hiirefter över till att behandla ett yrkande i motion 
1986/87:A270 av Margareta Persson och Ingvar Björk (s) om hehm·et av 
hänsyn till ji111ktio11.rncdsä1111i11g 1·id planering m• lokaler och produkter. 
Motion~irerna pekar på arbetsplatsanpassningen som en kedja av åtgärder 

som är avsedda att förankra elen handikappade på arbetsmarknaden. 

Resultatet blir emellertid - trots betydande insatser på vissa områden - inte 

det som avsetts eftersom ni\gra länkar i kedjan brister. Med genomtänkta 

lokalutrymmen. produktionsflöden. materialval och maskiner kan man. 

menar motionärerna. ofta till samma kostnad skapa arbetsplatser som kan 

användas av hade handikappade och icke handikappade. Motionärerna 

yrkar bl. a. att ··utredningen av arbetsmiljölagen" i fortsättningen beaktar 

behoven av hänsyn till funktionsnedsättning redan i planeringsstadiet för 

såväl lokaler som produkter. 

Utskottet delar uppfattningen att man i olika sammanhang. t. ex. vid 

planering av lokalutrymmen. uppmärksammar de särskilda krav som ställs 

beträffande de handikappade. Såvitt arbetsmarknaclsutskottet kan bedöma 

har utvecklingen gått i denna riktning. bl. a. genom föreskrifter m. m. som 

statsmakterna initierat. När det gäller arbetsmiljölagen vill utskottet fram

hålla att denna är uppbyggd så att det slutliga ansvaret för arbetsmiljön ligger 

hos arbetsgivaren. Denna principiella ansvarsfördelning bör enligt utskottets 

mening giilla fortsättningsvis också i fräga om arbetsplatsanpassningen. 

Utskottet har inhämtat att man inom arbetsmarknadsdepartementet för 

närvarande bereder vissa frågor rörande arbetsmiljölagen med anledning av 

att arbetarskydclsstyrelsen i en skrivelse till departementet bl. a. pekat på att 

arbetsmiljölagen inte föreskriver ett självständigt skyddsansvar för projektö

rer och konstruktörer m. fl. som påverkar planeringen av arbetsmiljön. Med 

hänvisning till vad sålunda anförts avstyrker utskottet motion A270 i denna 
del. 

Slutligen tar utskottet i detta avsnitt upp motion l 986/87:A254 av Alf 

Wennerfors m. fl. (m) om insatser för långtidsarhetslösa i Storkholms liin. 
Motionärerna framhåller. att det trots god efterfrågan på arbetskraft i länet 

finns mer än 13 nnn personer.arbetslösa. Av dessa är ca 4 000 långtidsarbets

lösa med en relativt hiig andel av invandrare och arbetshandikappade. 

Motio.närerna föreslär mot den angivna bakgrunden att man ytterligare 

intensifierar samarbetet mellan olika intressenter i projekt av typen "Sam

verkan för arbete" och "Paraplyprojektet". 

Utskottet är medvetet om att den i stort gynnsamma arbctsmarknadssitu

ationen i Stockholms Hin även rymmer ett antal allvarliga problem. Utskottet 

hade anledning att i samband med ett par liknande motioner under fjolåret 

relativt utförligt behandla dessa frågor (AU 1985/86: 11 s. 81-82). Utskottet 

pekade bl. a. på <itt det stora antalet arbetssökande med socialmedicinska 

handikapp i länet ställer speciella krav på samhällets insatser. Särskilda 
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användning av rehahiliteringsresurserna i Hinet. Frt1gan om samordning av AU 1986/87: 11 

rehabiliteringsresurserna behandlas även av rehahiliteringsheredningen. 

Utskottet utgår slutligen från att man vid fördelningen av resurserna mellan 

länen tar hiinsyn till arbetslöshetens sammansättning i Stockholms län. Med 

det anförda avstyrker utskottet motion A254. 

Yrkesinriktad rehabilitering 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

517 839 000 

530 309 000 

554 464 000 

Reservation 27 025 609 

Från anslaget finansieras anordmrnde och drift _av arhetsmarknadsinstitut 

(Ami) samt metodutveckling. forskning och personaluthiidning inom den 

yrkesinriktade rehabiliteringen. 

1986i87 Beräknad ändring 1987/88 

Fiiredrnganden 

Yrkesinriktad rehabilitering 530 309 000 +24 155 000 

Regeringen föreslar i budgetpropositionen under punkt C 3 (s. 122-125) att 

riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1987/88 skall anvisa 

ett reservationsanslag av 554 464 000 kr. 

I propositionen redovisas vissa frågor om verksamheten med arbetspröv

ning. Vad härvid anförts liksom den gjorda anslagsberäkningen ger inte 

utskottet anledning till erinran. Anslaget hör alltså uppfö~iis med det av 

regeringen begärda beloppet. 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 843 615 ()()() 

.3 164 994 000 
3 423 694 000 

Anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning omfattar 

Arbetshjälpmedel åt handikappade, Näringshjälp och Anställning med 

lönebidrag. 

1986/87 

Arbetshjälpmedel åt 
handikappade 147 215 000 

Niiringshjiilp 25 600 000 
Anställning med 

lönebidrag 2 992 179 000 
3 164 994 000 

Beräknad ändring 1987188 

Fiircdraganden 

+ 17 625 000 

+241 075 000 
+258 700 000 
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Regeringen föreslår i budgetpropositionen under punkt C 4 (s. 125-132) att 

riksdagen 

I. skall godkänna vad som har anförts om ändrade regler för bidrag till 

Arbetshjälpmedel åt handikappade, 

2. till Särskilda åtgärder för. arbetsanpassning och syssdsättning för 

budgetåret 1987/88 skall anvisa ett förslagsanslag av 3 423 694 000 kr. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade . 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetshjälpmedel 

eller anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den handikappade 

skall kunna utföra sitt arbete, bidrag till arbetsbiträde samt bidrag till 

motorfordon. Bidrag till hjälpmedel och anordningar lämnas såväl till 

arbetsgivare som anställer handikappade som till de handikappade personer

na. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag lämnas även för personer som har 

blivit handikappade sedan de anställts och till handikappade företagare eller 

fria yrkesutövare. Vidare kan bidrag lämnas i samband med praktisk 

arbetslivsorientcring för handikappade ungdomar. Bidrag till arbetsbiträde 

skall göra det möjligt för handikappade att med hjälp av biträde kunna utföra 

i stort sett normala arbetsinsatser. För att möjliggöra för handikappade att få 

sin utkomst av arbete eller förvärva utbildning med yrkesinriktning lämnas 

bidrag till anskaffning av motorfordon. 

Näringshjälp i form av bidrag skall ge handikappad arbetssökande, för 

vilken det inte finns någon annan lämpligare åtgärd som arbetsförmedlingen 

kan vidta: möjlighet att starta ett företag. Som förutsättning gäller att 

personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära arbets

marknaden men kan driva egen verksamhet och därigenom helt eller delvis få 

sin utkomst. 

Anställning med lönebidrag är en stödform, som syftar till att stimulera 

arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappad för vilken andra 

åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. 

Arbetsmarknadsverkets beslut i fråga om arbetshjälpmedel framgiu av 

nedanstående tabell. 

Speciella ar- Särskilda an- Arhcts- Motorfordon 
hets tekniska ordningar på hitriiden för handi-
hjälpmedel arbetsplatsen kappa de 

Budgetår Antal Antal Antal Antal Antal 
hidrag bidrag bitriidcn bidrag lån 

1979/80 2 089 893 565 1 364 176 
1980/81 2 735 916 753 I 169 140 
1981/82 3 025 I 044 852 1 273 95 
1982/83 3 182 I 003 793 1 478 7(1 
1983/84 3 484 %9 865 1 522 82 
1984/85 3 764 1 013 856 I 444 61 
1985/86 3 955 1 044 950 1 742 

I propositionen framhålls betydelsen av de. datorbaser\lde hjälpmedlen för 

att arbetshandikappade med betydande funktionsnedsäuningar skall kunna 

utföra ett arbete. Vidare anförs att bidragen till datorbaserade hjälpmedel 
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hör avse utrustning som behövs för att den handikappade skall kunna utföra AU 1986/87: 11 
sitt arbete och således inte bör lämnas, om syftet är all verksamheten 

därigenom kan bedrivas mer rationellt. I anslagsberäkningen har förutsatts 

att särskilda medel i oförändrad omfattning skall avsättas till avancerade 

hjälpmedel åt personer med svårare funktionsnedsätlningar. AMS biir ocksi1 

fortsättningsvis kunna anlita experthjälp i lirenden rörande datorbaserade 

hjälpmedel. 

I propositionen föreslås en övre åldersgräns om 65 år när det gäller bidrag 

till arbetshjälpmedel och motorfordon. Detta ansluter till en vid flertalet 

länsarbetsnämnder tillämpad praxis och resulterar i en enhetlig handlliggning 

rörande ärenden av denna typ. Det innebär dessutom att man far samma 

regler för alla slag av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, eftersom en övre 

åldersgräns nu gäller för. flertalet stödformer. 

För närvarande finns möjlighet att inom en kostnadsram om 4 milj. kr. 

lämna bidrag till kostnaden för arbetsbiträde ät gri1vt handikappade. som 

·behöver personlig hjälp på arbt:tsplatsen och som omfattas av lönebidrag. I 

propositionen förordas att ramen för nästa budgetår utökas till 4 825 000 kr. 

Arbetsmarknadsministern anmäler slutligen att ett nyligen avlämnat 

utredningsförslag om ett utvidgat bilstöd (Os S 1986: 11) för nlirvarande 

bereds inom regeringens kansli. 

Utskottet tillstyrker vad som anförs i propositionen vad gäller arbetshjälp

medel åt handikappade. Förslagen är inriktade på att särskilt stödja dem som 

har betydande funktionsnedsättningar och innebär över huvud taget förblitt

ringar av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för arbetshandikappade. 

Utskottet tar i detta sammanhang upp fem motioner. i vilka behandlas 

frågor om arbetshjälpmedel. 

I motion 1986/87:A270 av Margareta Persson och Ingvar Björk (s) begärs 

en översyn m· bidragen till arbetshjälpmedel. Motionärerna avser därvid bl. a. 

bidragen till arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar pä arbets

platsen för personer med funktionsnedsättning, användningen av särskilda 

medel som finns tillgängliga för "avancerade datorbaserade hjiilpmedel" och 

behovet av stimulans av utvecklingen av arbetstekniska hjälpmedel speciellt 

på vissa särskilt eftersatta områden. Slutligen anser motionärerna att man 

inom lämpligt samhällsorgan bör reservera tekniska resurser för experiment 

och individuell anpassning av arbetsplatser för personer med funktionsned

sättning. 

Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna när det gäller 

arbetshjälpmedlens betydelse för att stödja dem som har svåra funktionsned

sättningar. Utskottet vill med anledning av motionärernas förslag om en 

översyn av bidragen hänvisa till det pågående arbetet inom TUFFA

projektet (TeknikUpphandling För Funktionshindrade i Arbetslivet) som 

bedrivs i samverkan mellan AMS. statskontoret, Handikappinstitutet och· 

styrelsen för teknisk utveckling (STL!). AMS har därvid sammanställt en 

preliminär rapport med kravspecifikation för ett datorbaserat system för 

ökad tillgänglighet till arbetsplatser för arbeishandikappadc. För gruppen 

intellektuellt handikappade måste ytterligare ett par delprojekt genomföras 

innan en kravspecifikation kan preciseras enligt vad som anges i propositio

nen (s. 26). AMS räknar vidare med att det fortsatta projektarbetet skall 



göra det möjligt att serieupphandla Uimpliga hjiilpmedel unckr,budgctåret 

1988/89. 

Utskottet vill vidare erinra om att 1 landikappinstitutct fortlöpande urhetar 

med utveckling av handikapphjillpmedel och handikappanpassning. Goda 

handikappanpassningar och lösningar från skilda arbetsplatser '"lagras'" i 

Verkstadsföreningens miljöbank. dit AMS är ansluten. I banken finns ca 

9 OllO lösningar på praktiska problem inom arhetsmiljöomriidet. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts biir motion A270 i aktuella delar 

inte påfordra n[1got särskilt initiativ från riksdagens sida. 

I två motioner behandlas behovet av bidrag till arbetstekniska hjälpmedel 
till egenföretagare. I motion 1986/87:A227 av Lennart Brunander och 

Marianne Andersson (c) framhålls att budgeterat bidragshelopp till egenfö

retagare iir för lågt i relation till behovet. vilket innebär att ett stort antal 

personer fött avslag på grund av medelsbrist. Detta har enligt motionärerna i 

värsta fall lett till att verksamheten har fått liiggas ned och att personerna i 

fråga förtidspensionerats. ch't n[1gra alternativa liisningar ej funnits. Medels

tilldelningen för detta iindamäl hör diirfiir utökas. 

I motion 1986/87:A262 av Rosa Östh och Lennart Brunander (c) anförs att 

det allt oftare förekommer att framställningar frtm egna företagare avsl;\s 

med hiinvisning till att begärt hjiilpmedel iir att betrakta som normal 

utrustning för det beriirda företaget. Bl. a. har lantbrukare med svt1ra 

allergiska problem fatt avslag med denna motivering vid framställning om 

bidrag till industridammsugare. Inte minst arbetsmarknadsskiil talar enligt 

motionärerna för en större generositet när det giiller de jiimforelsevis sm?1 

bidrag det ofta handlar om för att arbetshandikappade personer skall kunna 

fortsätta den verksamhet som de har sin utkomst från. 

Utskottet är medvetet om att det iiven bland de egna företagarna kan 

finnas behov av arbetshjiilpmedel. Enligt arbetsmarknadskungiirelsen lir det 

också möjligt för denna grupp att fä bidrag till arbetshj;ilpmedel om det finns 

siirskilda skiil. De medel som anvisats för iindami'ilet har successivt hiijts och 

uppgick under budgetäret 1985/86 till ca 7.2. milj. kr. För innevarande 

budgetiir har bcriiknats 9.1 milj. kr. 

Bidragsgivningen under det aktuella anslaget gäller endast si1dana hancli

kapphjälpmedel eller anordningar som inte kan betraktas som en sådan 

investering som normalt erfordras i verksamheten eller för att arbetsmiljön 

skall vara tillfredsstiillande. Detta gäller iiven lantbrukare. Utskottet ;ir 

medvetet om att arbctt: inom jordbruk är förenat med risker för olycksfall 

och skador. Likasii iir riskerna för allergier betydande. Förebyggande 

ät gärder för att motverka hclastningsskador. olycksfall och iiven allergier har 

därför ansetts vara en normal arbetsmiljö<ltgärd inom denna sektor. Utskot

tet är mot den angivna bakgrunden inte berett tillstyrka motionens krav pi1 

ett riksdagsuttalande om en mer generös praxis vid arbetsmarknadsvi::rkets 

prövning av dessa fall. Utskottet utgi1r slutligen frtm att fördelningen av 

medlen sker pa ett siitt som bäst friimjar det arbetsmarknadspolitiska syftet 

med bidragen. nämligen att underliitta inplacering pt1 arbetsplatser av 

sökande med handikapp . 

. \.1ed hänvisning till vad utskottet sMunda anfört i fråga om bidrag till 

7 Riksdugen /9116!87. J8s11111/. Nr I I 
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arhetstekniska hjiilpmedel till handikappade egenföretagare avstyrks motio- AU 1986/87: 11 
nerna A262 och A277. 

I motion 1986/87:So261 framh{1ller Nils Carlshamre m. fl. (m) att arheh
platsen ofta kan skapa en känsla av isolering för dö\·a personer. siirskilt di1 

den döve diir iir ensam om sitt h;indikapp. Situationen kan i sådana fall. i 
n{1gon m{m, hjälpas upp med en texttelefon, varför arbetsgivare som har 
döva personer anställda borde kunna fä bidrag till anskaffning m· 1ex11e/efo11. 

Utskottet, som har först{1else för behovet av texttelefon p<I arbetsplatser 

med hörselskadade, anser att en generell bidragsgivning i detta avseende 

skulle falla utanför vad som kan anses motiverat på rent arbetsmarknadspoli
tiska grunder. Arbetsmarknadsmyndigheterna har beviljat bidrag i fall d{1 en 
texttelefon verkligen har behövts för att den döve skulle kunna utföra det 
aktuella arbetet. Utskottet kan med hiinsyn härtill inte ställa sig bakom 
motion So26 l, varför den avstyrks i aktuell del. 

Utskottet tar slutligen i detta avsnitt upp förslaget i vpk-motion 1986/ 

87:A'276 att medge bil som tekniskt hjälpmedel. I motionen anförs all partiet 
sedan mer än ett {1rtionde hävdat att bilen bör kunna stiillas kostnadsfritt till 

den enskildes förfogande på samma sätt som en permobil. en rullstol. 
kryckkäppar osv. Det föreslås att 100 milj. kr. bör beräknas för ändam{1let. 

Utskottet vill först erinra om att villkoret för bidrag till motorfordon åt 

handikappade iir att den handikappade personen behöver fordonet för att få 
sin utkomst av förviirvsarbete eller för att förvärva utbildning med yrkesin
riktning. 

Som ovan redovisats har en siirskild utredningsman nyligen avgett ett 

förslag om ett utvidgat bilstöd (Ds S 1986: 11 ). Fr!igan bereds för niirvarande i 
regeringens kansli. Utsk11ttet anser för sin del att det iir positivt att den för 
många handikappade angelägna fr{1gan om ett förbiittrat bilstöd därmed kan 
få en lösning. Det mycket långtgi'1ende förslag som förs fram i vpk-motion 
A276 framstilT emelkrtid som ekonomiskt orealistiskt. varför motiorn:n bör 

avvisas. 
I propositionen beriiknas kostnaderna för Arbetshjiilpmedel at handikap

pade för hudgetäret 1987/88 till 164 840 OOOkr .. vilket innebiir 17 625 000 kr. 
utöver motsvarande beriikning för ett ftr sedan. 

Utskottet godtar de gjorda medelsberäkningarna. 

Näringshjälp 

I propositionen erinras om att stödformen Näringshjiilp till handikappade. 

som börjar verksamhet som egna företagare. föriindrades i flera avseenden 

den 1 juli 1986. Fiir budgetåret 1986/87 har anvisats 25.6 milj. kr. till 

ändamålet. För budgetåret 1987/88 föreslår arbetsmarknadsministern sam

ma belopp. 
Utskottet tillstyrker vad som anförs i budgetpropositionen i denna del. 
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Anställning med lönehidrag 

Utskottet redovisar inledningsvis i detta avsnitt regkr for anstiillning med 

liinebidrag som gäller fr. o. m. den 1 juli 198-1. 

Anstiillning med lönebidrag 

lntroduktionshidrag LJ!l '/i av lönekostnaden i 961) timmar 

(enskilda företag. affärsdrivande 

verk. kommuner och landsting. 

Även statliga myndigheter m. fl. kan Ram om högst 2.7 miljoner :irsar-

fä introduktionsbidrag om anstiill- bl'!stimmar eller 3 000 platser var-

ning diirefter kan beredas utan löne- jiimte Uddevalla och Malmöregio-

bidrag.) 111.:n ftir disponera ytterligare platser. 

AUmiill/ /iincbidrag 50 '"i av lönekostnaden .i tv;1 {1r 

Siirskilt löncbidrag 

· 25 f'·( i ytterligare två :"tr 

25 r.;. vid eventuell förbngning 

·Ingen ram fastsUilld 

90 % av lönekostnaden första iiret 

50 r;;- under andra. tredje och fjiirde 

{iret 

25 eller 50 ~'r vid eventuell förliing

ning 

Ram om högst 3 800 platser samt 

ytterligare 500 platser för Uddeval

la. Bergslagen samt Malmöre

gionen. 

Lönebidrag till statliga m_l'li'dighcter, ]()() r:;- ej ticlsbegriinsat 

allmiinna· fiirsiikringskassor jiimte Ram h 237 personer (5 917 enligt 

l'issa andra enligt regeringms hl'- propositionens förslag fr. o. m. den 1 
stämmande juli 1987) varav 5 l)()() vid statliga 

myndigheter. 

Lönehidrag rill al!miinnyrtiga organi- 91l Si ej tidsbegriinsat 

sationer Antalet uppgiir till ca 15 000 perso

ner och ökningen föresl~ls under 

budgetitret l 987/X8 fa uppgå till 

högst 500 

Antalet personer som sysselsiitts med hjiilp av löncbidrag har ökat med drygt 

fi 000 sedan 1982 och uppgiir för närvarande till ca -11 nnu. 

AU 1986/87: 11 
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Kostnaderna för lönebidragen har under 1980-talet ökat betydligt. Utgif

terna för budgetåren 1980/81-1985/86 framgiir nedan. 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

l 360.9 milj. kr. 

I 708.2 milj. kr. 

1 903.2 milj. kr. 

2 144.9 milj. kr. 

2 415.7 milj. kr. 

2 709.3 milj. kr. 

Utgifterna för kincbidrag under budgetåret 1985i86 fördL'ladc sig sa. att 

statliga myndigheter m. tl. med 100 ''i· bidrag crhiill 714 milj. kr.. allm:innyt

tiga organisationer I 26.1 milj. kr.. medan iiterstoden. 732 milj. kr.. gick till 

enskilda och kommunala arbetsgivare samt affärsverken. Den sistniimmla 

sektorn svarar s{1ledes fiir mindre iin 30 ':( av utgifterna. men sysselsiitter 

nästan hälften av de anstiillda med löncbidrag. 

I propositionen framhftller arbetsmarknadsministern all det :ir angeHigct 

att ökningen av antalet liinebidragsplatscr friimst sker inom sektorer med 

lägre kostnader för bidragen. d:ir mö)ligheterna all senare övergit till 

anstiillning utan s:irskilt bidrag frän arbctsmarknadsmyndighcterna dess

utom lir större. 

Vidare anförs att den nu pågående avvecklingen av större v<'mlinstitutioner 

för psykiskt utvecklingsstörda och patienter inoin mentalvardcn innebär cl! 

ökat behov av arbetstillfällen som är särskilt anpassade till dessa grupper. 

Möjligheterna att tillgodose dessa behov lir siirskilt goda inom Samhiillsföre

tagsgruppen. För att göra det ekonomiskt möjligt att utöka timvolymcn för 

sysselsättning inom Samhiillsförctagsgruppcn föreslås att an takt platser med 

lönebidrag hos statliga myndigheter minskas med 300. AMS bör successivt 

genomföra en sådan minskning med målet att antalet platser med full 

kostnadstäckning skall uppgå till högst 5 937 vid utgangcn av {ir 1987. Vidare 

bör eftersträvas att myndigheterna i högre grad lin för närvarande verkar för 

att anställda med lönebidrag ges goda förutsättningar att övergå till reguljlira 

tjänster hos myndigheten. 

Arbetsmarknadsministern understryker att minskningen av de statliga 

liincbidragsplatserna skall avse arbetsplatser utanför kulturomr:!det med ett 

stort antal lönebidragsanställda samt arbetsplatser cHir möjligheten att 

bereda en lönebidragsanställd en rcgulj:ir tj;!nst bedöms vara for handen. 

I propositionen redovisas slutligen att AMS heg;1r1 att under tvi1 itr fit 
bedriva en försöksverksamhet med flexibla hidragsnivi1er mellan 25 och 

90 r:;. för högst 100 personer i syfte att bl. a. undersöka om detta inncbiir en 

förenklad administration. Arbetsmarknadsministern erinrar om att inom 

fri kommunsförsöken pågar viss verksamhet. som bl. a. syftar till att förenkla 

handläggningen av arbetsmarknadspolitiska stöd till kommunala arbetsgiva

re. Dc·n innebär att man. bl. a. med avvi-kelse från de föreskrifter som giiller 

om bidragsniv{1er m. m .. kommer överens om el! enhetligt bidrag över 

försiikspcriodcn. Arbetsmarknadsministern anser att erfarenheterna av 

dessa försök biir avvaktas innan ytterligare försök med samma syfte inleds. 

Utskottet tar i detta sammanhang först upp ni1gra motioner om den 

all111ii1111a 11tfor11111i11ge11 111· lii11ebitlraget. 

A lJ 1986/87: 1 I 
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I moderata· samlingspartiets kommittemotion 1986/87:A259 förordas en AU 1986/87: 11 
annorlunda fördelning av resurserna. vilket skulle ge ökat utrymme att 
erhjuda arhcte till handikappade som nu st[ir utanför arbetsmarknaden. 
Insatserna mi1ste då differentieras med hiinsyn till arten och svi\righetsgraden 
av olika handikapp. Med anledning hiirav föreslf1s att ett mer flexibelt 
lönebidragssystem hiir utarhetas. Bidraget hör enligt motionärerna kunna 
varieras heroende pi't hur den handikappades arbetsförmi1ga utvecklas och 
skall kunna utgä sii Wnge den handikappade iir anstiilld. Även höga 
lönebidrag anser man blir billigare Lin en anstiillning i Samh~illsföretag. 

samtidigt som den handikappades sociala situation i regel friimjas av att 
vederbörande lir placerad pil en vanlig arbetsplats. 

I centerpartiets kommittcmotion I 986/87: A26 7 föreslt1s att lönehidraget 
skall förbättras med syftet att öka antalet anstiillningar av handikappade i 

näringslivet. Liinebiclraget till anstiillda inom det privata näringslivd föreslås 
under det första anstiillningsliret kunna utgå med 90 '}(. av lönesumman. 

därefter fram till fyra .iirs anstiillning med 75 r.:! samt diirefter kunna ges 
under en obegränsad fiiljd av {1r till 50 s; av löncsumman. I samma motion 
föreslås ocksa att AMS bör få starta den av styrelsen föreslagna försöksverk

samhcten med flexibla bidragsniv:'1er. 
Förslag om ett mer flexihclt löncbidragssystem förs iivcn fram i motioner

na 1986i87:A227 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c) och 
1986/87: A2M av Göran Ericsson ( m). J den sistnämnda motionen anförs 

också att man bctriiffande bidragen inte bör göra skillnad mellan olika 
kategorier av arbetsgivare. Den frtlgan aktualiseras ocks[1 i motion 1986/ 

87:A222 av Olle Grahn m. fl. (fp. m. c). i vilken föreslås att bidragen till de 
enskilda företagen bör göras likviirdiga med hidragen till statliga institutioner 
och kanske även till Samhiillsföretag. 

Utskottet vill först stryka under den betydelse liinehidragen har för att 
underlätta för de arbetshandikappade att fri en anstiillning. Antalet anställda 

med löncbiclrag har ocks[1 successivt ökats och uppgår för niirvarande. som 
tidigare niimnts, till ca 41 000. 

Lönehidragssystemct iindrades senast den I juli 1984. Bidraget differen
tierades då med avseende pf1 hl. a. dcn sökandes handikapp. Det siirskilda 
lönebidraget infördes i syfte att öka möjligheterna på arbetsmarknaden för 
sökande med svåra handikapp. 

Utskottet har tidigare framhilllit betydelsen av att bidragsformen skall vara 

flexihel och s[1 långt möjligt anpassad till de arbetshandikappades hehov" Det 
hör också vara konstruerat så att antalet placeringar i näringslivet. kommu

nerna och landstingen ökar (se bl. a. AU 198.S/86: 11. s. 90). Utskottet har 

samma uppfattning i dag. Samtidigt bör siigas att det finns sbl som talar mot 

en mer långtgiiende differentiering av bidr;igct efter handikappets svi\rig
hetsgrad. Här kan nämnas risken dels för en typ av meritviirclering av den 

handikappade. dels för en olycklig förhandlingssituation mellan arbetsgiva

ren och förmedlingen. En situation där arbetsförmedlingen i varje enskilt 

ärende rn[1stc förhandla om biclragsnivan kan vidare innebiira en tidsödande 

handläggning av varje ärende. vilket i sin tur för negativa verkningar för den 
övriga förmedli ngsvc rksam hete n. 

Det sagda innebär att det kriivs ingående övcrV:iganden i friigan innan man 101 



tar st:illning till en ytterligare differentiering inom liincbidragssystcmct. AU 1986/87: 11 
I Iithörandc fr{1gor har bl. a. övcrviigts inom handikappkommittcn (Os A 

l 9X4: 12). ArbctsmarknadsdcpartL'lllL'ntet har vidare, enligt vad utskottet 

inhiimtat. för avsikt att inom kort 'initiera ett s:irskilt forskningsprojekt 

betriiffande lönebidragets utformning 111. m. 

Niir det vidare giiller den av AMS föreslagna försöksverksamheten med 

flexibla bidragsnidcr - som bitr:ids i motion A267 - vill utsknttct erinra om 

vad som anförs i propositionen nm de verksamheter som p;igiir inom ramen 

för frikommunförsiiken. Utskottet instiimmer i be_dömningen att erfarenhe

terna av dessa försök bör anaktas innan ytterligare försök med samma syfte 

inleds. 

I detta sammanhang finns det oeksi1 anledning att erinra om vad tidigare 

sagts om arbetet inom AMS med ett arbetsmarknadspolitiskt program för 

arbetshandikappade. 

I vad slutligen giiller bidragsniv:in i samband med plaeeringar vii.:1 de 

enskilda fi.irt'lagen vill utskottet framhälla att en anpassning av de bidragci1 

till vad som g;iller t. ex. vid Samh;iJbförctag skulle medföra ökade statsutgif

ter. vilket utskottet i ddande budgetliige inte anser sig kunna medverka till. 

Med h:invisning till vad utskottet anfört om den allmiinna utformningen av 

liinebidraget avstyrks de i sammanhanget behandlade motionerna A222. 

J\227. A259. A26.+ oeh J\267 i ti!Himpliga delar.. 

/111rocl11ktio11shiclmgc1 tillkom den I juli 1984 för att öka möjligheterna för 

arbetssökande med nedsatt arbetsförm[1ga att fa arbete p{i den reguljiira 

arbetsmarknaden hns enskilda företag och affärsdrivande verk samt hos 

kommuner och landsting. Stiidet skall ocksf1 ge möjlighet för en arbt'tshandi

kappad person att fa en göd introduktion och inskolning i arbetet. Avsikten 

:ir att det skall medge en period för triining och ömsesidig anpassni1ig för den 

arbetshandikappade och arbetsgivaren under vilken man ocksii hör kunna 

genomföra si1dana fririindringar av arbetsmiljön och arbetsförht1llandena i 

övrigt som kan behövas i det enskilda fallet. Introduktionsstödet utgar med 

<JIJ r; av lönekostnaden under högst %0 timmar. dvs. ca sex m:mader. 

I L'n skrivelse den 19 september I 98n har A\>tS p[1 regeringens uppdrag 

redovisat den verksamhet med introduktionsbidri1g som bedrivits under 

budget[1ren 1984!85 od1 1985/86. Av redn\'isningen framg<lr att 4 192 

persllnL'r. varav 1 T~ 1 kvinnor, omfattats av si1dant bidrag under perioden. 

Av 2 035 personer. som omfattades under budgettiret 1984/85. har I 271 

personer eller 62 c; fritt anst:illning, med eller utan liinchidrag. Fram till 

uppföljningstillfiillet hade 95!1 av totalt 2 157 personer. som omfattades av 

bidragsvcrksamhctcn under hudgettirt'! 1985/86. fått anställning. Vidart' har 

introduktionsbidraget lett till att sammantaget 600 personer under perioden 

har ft1tt anstiillning utan att lönt>bidrag l;imnats för den fortsatta anstiill

ningcn. 

Av redogiirl'lsrn i propositionen framgitr vidare att rörelsehinder var det 

mest frck\:·cnta arbetshandikappet bland dL·m som omfattades av intrnduk

tionsbidrag. följt '".dem med socialmedicinska arbetshandikapp resp. \llika 

somatiska arbetshandikapp. Enligt AMS hediimning har introduktionsbidra-

. get haft synnerligen god VL'rkan för de socialmedicinskt arbetsha~1di kappade. 

I 78 (.:;. av fallen har bidragen beviljats enskilda arbetsgivare, 11 l'( 102 



kommuner och 6 <:; landsting samt i övriga fall till allmiinnyttiga organisatio

ner eller statliga arbetsgivare. Oe mindre företagen dominerar klart bland de 

arbetsplatser som fätt introduktionsbidrag. N{1got mer Lin hiilften var s<llcdes 

arbetsplatser med förre iin 15 anställda. drygt en femtedel hade 16 till 50 

anställda. <)vriga bidrag gick till arhetsgivare med fler iin 50 anställda. 

Arbetsmarknadsministern konstaterar i anslutning till redogörelsen bl. a. 

att det iir gliidjande att introduktionsbidragct har visat sig \'ara ett bra 

hjiilpmcdcl för att bereda handikappade varaktigt arbete och att en så pass 

stor ;q1del av placeringarna skett inom den enskilda och den kommunala 

sektorn. Utskottet kan instiimma i detta konstaterande. 

Det särskilda lönehidragct utgår sedan den l juli 1984 vid anst.Lillning av en 

arbetssiikande som har sv;ha fysiska. psykiska eller socialmedicinska arbets

handikapp eller iir psykiskt utvecklingsstörd och som utan bidraget skulle 

riskera att bli förtidspensionerad eller mi1ste beredas skyddat arbete. 

Bidraget kan ocksi1 utgi1 vid anställning av en svi1rt handikappad person, 

som dels har nedsatt arbetsförmilga. dels behöver fortlöpande arbetsbiträde. 

Bidraget får lämnas under förutsättning att den anstiillde pf1 grund av sitt 

handikapp åsamkar arbetsgivaren utgifter för sådant bitriide i en utsträck

ning som viisentligt överstiger vad som kan anses vara normalt för befattning

en. Bidragets konstruktion i övrigt framg<lr av den översiktsplan som 

inledningsvis redovisas i detta avsnitt. 

I folkpartiets partimotion l 986/87:A204 föresli1s att man skall överväga om 

det särskilda lönebidraget kan utgä permanent p{1 en högre nid iin vad som i 

dag är möjligt. Enligt motionärerna medför liinebidragets nedtrappning för 

vissa grupper med mycket grava handikapp svårigheter att fä arbete trots att 

särskilt lönebidrag utgår. 

Hans Rosengren (s) framhäller i motion 1986/87:A245 att det siirskilda 

lönebidraget mäste göras mera "konkurrenskraftigt" jämfört med andra 

samhiillsstöd avsedda för såväl arbetslösa i allm:inhct som arbetshandikappa

de. ~1otioniiren avvisar kvoter i sammanhanget och piipekaratt det inte är 

anständigt att ha k\'oter för personer med de svåraste handikappen. 

Utskottet vill erinra <1m att antalet platser med särskilt lönebidrag kraftigt 

ökades efter förslag av regeringen inför innevarande budgetår. Det särskilda 

lönebidraget utgör ett betydande incitament för en arbetsgivare som 

anställer en arbetshandikappad. :'v1öjligheter att förlänga bidraget med upp 

till 50 '.'·i av lönekostnaden iinnu efter fjärde anställningsåret föreligger. En 

obegränsad utveckling av bidragsformen har för övrigt statsfinansiella 

aspekter. 

:'v1ed hänvisning till det anförda samt det tidigwe niimnda forskningsupp

draget om lönebidragens utformning 111. m. avstyrks motionerna A204 och 

A245 i motsvarande del. 

Slutligen tar utskottet i detta avsnitt upp frägan om lönehidrag i kombina

tion med bidrag till arhctsbitriide. vilken aktualiseras i vpk-motion 1986/ 

87:A27 I. I motionen anknyts till vad tidigare redovisats om att AMS inte fatt 

regeringens gehör för sitt förslag att lönebidrag med hela lönekostnaden skall 

kunna utgå till företag i kombination med bidrag till arbctsbitriide. Bidraget 

skulle gälla sv(1rt handikappade ungdomar till en kostnad av 20 milj. kr. 
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Motion:irerna anser att alla möjligheter bör prövas för att skapa syssclsiitt

ning itt dösa ungdomar, varför förslaget från A\1S bör genomföras. 

Utskottet har ingen annan uppfattning iin rnotioniirerna betriiffande 

behovet av insatser för de ungdomar det hiir iir friiga om. Som frarnhi1lls i 

propositionen finns dl't emellertid redan inom nuvarande regt:lsystem 

möjlighet att liimna omfattande stiid till a~1passningst1tgiirder dter prövning 

av behovet i det enskilda fallet. Med hfovisning hiirtill samt till vad i (ivrigt 

sägs i propositionen beträffande den aktuella fr{1gan avstyrker utskottet 

motion A271 i aktuell dd. 

I propositionen föresl{1s - som tidigare nämnts - en minskning av antalet 

platser med lönehidrag hos statliga mrndighetcr med ett antal av 300. 

Avsikten iir att göra det ekonomiskt möjligt att öka timvolymen för 

sysselsiittning inom Samhiillsförl'tagsgruppen. I motionerna l 98Mi7:A204 

(fp). 1986/87:A260 (m) och 1986/87:A268 (c) uttalar man sig fiir ett 

oförändrat platsantal. I motion 198o/87:A271 (vpk) föresl{1s i stiillet en 

ökning av platsantalet med 500. 

Kostnaden för en utebliven redueering av antalet liinebidragsplatser hos 

statliga myndighl'ter har beräknats till ea 55 milj. kr. I de aktuella motionerna 

fiiresE1s en finansiering av t1tgiirden enligt följande. Moderata samlingspar

tiet avstyrker regeringens förslag, men föresh1r samtidigt en motsvarande 

reducering av anslaget till S~1mhällsföretag. Folkpartiet hiinvisar till de 

finansiella möjlighett:r som ett genomförande av förslaget om en överföring 

av socialförsiikringsmedd till arbetsmarknadssl'ktllrn skulle innebiira för 

ytterligare satsningar bland arbetshandikappade. Centerpartiet fiirespriikar 

att regeringen senast i samband med komplctteringspropositionen {1terkom

mer med förslag till omfördelning mellan olika kostnadsstiillen inom 

anslagen för de arbetsmarknadspolitiska i1tgtirderna och diirmed ger ekono

miskt utrymme under kommande budgctör for insatser i syfte att bereda ner 

arbetshandikappade sysselsil!tning. Slutligen föreslitr vpk att en utökning av 

antalet platser vid de statliga myndigheterna bör finansieras genom en 

motsvarande utökning av anslaget. 

Utskottet kan stilunda konstatera att iiven om det finns en mt:'llan dessa· 

partier gemensam uppfattning betrhffandc ett avvisande av regeringens 

förslag om t:'ll reducering av antalet platser vid de statliga myndigheterna. är 

bilden när det gäller finansieringen splittrad. I fr[1ga om den av folkpartiet 

förordade finansieringen via soeialförsiikringsmcdel vill utskottet hiinvisa till 

att förslaget hiirom tidigare i framställningen avstyrkts av utskottet. 

Utskottet har av det anförda dragit slutsatsen ·att propositionens förslag 

beträffande lönebidragsplatser vid statliga myndigheter bör vinna riksdagens 

bifall. Diirmed skapas ekonomiskt utrymme för att utöka timvolymen för 

sysselsättning inom Samhiillsföretagsgruppen. Till den fdgan återkommer 

utskottl't i ett följande avsnitt. De i sammanhanget aktuella motionerna 

A204, A260. A268 oeh A27 l bör följaktligen avsl{1s i motsvarande delar. 

Lönehidrag till all111iin11wtiga organisationer 111. 111. liimnas vid anstiillning 

av handikappade hos allmiinnyttiga organisationer. Bidraget uppg{1r till 

90 r:;. av lönekostnaden. I propositionen beräknas att antalet platser kommer 

att iika med upp till 500 iiven under budgetåret l 987/88. 

I folkpartiets partimotion 1986/87:A204 yrkas att miijligheter blir finnas 
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till /önehidrag till icke arbetshandikappade 1·id allmännyttiga organisationer. 

Man anför att för mfmga icke handikappade personer diir anställning med 

lönebidrag iindå kan bli aktuell bör dessa organisationer utgöra lämpliga 

arbetsplatser. 

Utskottet vidhåller sin tidigare vid flera tillfällen redovisade uppfattning 

att ett s[1 högt hidrag som det iir fr{iga om till allmännyttiga organisationer hör 

förhehällas handikappade. varför det aktuella yrkandet i motion A204 

avstyrks. 

I viinsterpartiet kommunisternas partimotion 1986/87:A271 hegiirs ett 

undanröjande av den ö1·re gränsen för antalet nytillkommande lönehidragsan

stiillningar i al/mii11nyllig11 organisationer. 

Motioniirerna framh511er att organisationerna ofta är beredda att medver

ka till att hereda arbetshandikappade meningsfulla och stimukrande arbe

ten. men att de i allmi"inhet saknar de ekonomiska förutsiHtningarna. 

Antalet personer som omfattas av lönebidraget hos alfmiinnyttiga organi

sationer har ökat betydligt sedan lönebidragsforrnens tillkomst. Utsknttet 

godtar regeringens förslag att ökningen iiven under nästa budget<lr blir i 

storleksordningen 500 platser. Mo'tion A271 avstyrks därför i aktuell del. 

Omfattningen av det allmiinna lönebidraget beräknas i propositionen öka 

iiven under niista hudget[lf. 

Utskottet godtar vad som i övrigt anförs i propnsitionen beträffande 

lönebiclragen. 

l\.ledclsanvisningcn 

I propositionen föreslås att riksdagen till anslaget Särskilda ätgärder för 

arbetsanpassning och syssclsiittning för budgetåret 1987/88 skall anvisa ett 

förslagsanslag av 3 423 694 000 kr. Utskottet har tidigare i framställningen 

ställt sig hakom regeringens förslag under de olika posterna. Därvid har 

avstyrkts förslag i motionerna 1986/87:A204 (fp). 1986/87:A260 (m). 1986/ 

87:A268 (e) och 1986/87:A271 (vpk) betriiffande lönebidragsplatser vid 

statliga myndigheter. I tvä av motionerna. A260 L)eh A271. följs förslagen 

upp med en begäran om ytterligare medel under detta anslag. Vidare har 

utskottet lämnat utan hifall ett yrkande i motion 1986/87:A271 (vpk) om 

lönehidrag i komhination med bidrag till arbetsbitriide och i vpk-motion 

1986/87:A276 om bil som tekniskt hjiilpmedel M arbetshandikappade. I 

konsekvens hiirmed tillstyrker utskottet den begiirda medelsanvisningen. 

llär aktuella moti1rner avstyrks i motsvarande delar. 
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Samhällsföretag 

Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1985/86 
1986/87 
1987/88 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 877 07 l ()()() 
3 05 2 000 ()()() 
3 216 ()()() 000 

Friin anslaget utgitr hidrag till Stiftelsen Samhiillsföretag. dels för tiickande 
av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbete. dels för 
investeringar. 

Driftbidrag 
Bidrag till faslig-

. hctsfonden 
A~artillskott fiir 
inw~teringar (I) 

1986/87 

2 697 OllO 000 

350 ()()() 0110 

5 ()()() 000 

3 052 OllO 000 

(I) Anslagspnstcn tas bort fr. o. 111. hudgct[irct 1987/88 

Ikrtiknad ~indring 1987!88 

Fiiredragamkn 

+ 153 000 ()()() 

+ 16 000 OOll 

5 000 0110 

+ lfi.I ()()() ()()() 

Regeringen föresliir i budgetpropositionen under punkt C 5 (s. 133-142) att 
riksdagen skall 

I. till driften av Samhiillsföretagsgruppcns verksamhet under budgctärct 
1987188 ans!~! medel motsvarande 113 .5 % av löncsum man för arbetstagarna 
i skyddat arbete (inkl. lönebidragskostnader) upp till högst 30,6 miljoner 
arbetstimmar - cxkl. de särskilda uppdragen i malmfälten m. m .. 

2. medge att regeringen vid behov för hcsluta om ökat antal bidragsberätti
gade arbe.tstimmar under budgetåret 1987188. 

3. till Bidrag till Stiftelsen S11mhiill.1företag för budget aret 1987 /88 anvisa ett 
förslagsanslag av 3 21 h 000 000 kr. 

Samhällsföretagsgruppcn omfattar den centrnla stiftelsen - Samhiillsföre-
. tag - och· 24 regionala stiftelser/företag. Företagsgruppen skall ge avlönat 

arbete och en trygg och meningsfull sysselsättning åt arbetshandikappade 
som inte kari fä arbete på den reguljiira arbetsmarknaden. Arbetsförmed
lingen tlisponerar samtliga platser i skyddat arbete hos förctagsgruppcn och 
anvisar de personer som är i hchov av sådant arbete. 

Verksamheten inom förctagsgruppen skall bedrivas affärsmässigt och vara 
en del av det svenska näringslivet. Det innebär att företagsgruppen skall 
iaktta de regler och principer som normalt tillämpas i näringslivet. 

Företagsgruppcn har 347 verkstäder i 217 kommuner. Till Samhiillsföretag 
hiir dessutom en fastighetsfontl som äger och fl\rvaltar hela företagsgruppens 
fastighetsbcstånd samt ett marknadsbolag - Samhall AB - som svarar för 
samordning av viss försiiljning och marknadsfriring. i. huvudsak på cxport
marknaden. 
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Verksamhetens inriktning m. m. 

I propositionen redovisas inledningsvis rt:Sultatet av vissa studier beträffande 

bl. a. Samhällsföretags arbetsmarknadspolitiska och sociala måluppfyllelse 

samt de samhiillsekonomiska konsekvenserna av vcrksamhet~n. Av redogö

relsen i propositionen av dessa övcrviiganden fr\1mg[ir bl. a. 

all Samhiillsföretagsgruppen aktivt bidragit till en successiv utjämning av 

fördelningen av arbetstillfällen i landet. 

all de sv{1rast arbetshandikappade har ökat sin andel bland de anställda, 

a11 vissa nyetableringar och fler s. k. inbyggda verkstiider sannolikt kommer 

att behövas för att i framtiden tillgodose kravet pt1 att de arbetshandikap

pade skall fa arbeta där de hor, 

a11 antalet övergångar till den reguljära arbetsmarknaden har ökat viisentligt 

sedan [1r 1980. 

all bredden i utbudet av olika slag av arbetstillfällen lir tillfredsstiillande. 

a11 lägre bidragsbehov. ökad affärsmiissighet och blittrc information om 

verksamheten har bidragit till att företagsgruppen fött en alltmer positiv 

image samtidigt som den har blivit mer känd hos allrnfohetcn. 

arr det inte finns stöd för uppfattningen att arbetstakten i verkstäderna 

generellt sett drivits upp till en niva som medför utslagnir1g av arbetshan

dikappade. 

all arbetsmiljön i företagsgruppcns verkstäder i allmlinhet är god. 

Härutöver kan niimnas att frånvaron från arbetet har minskat friin 33 <;;-. år 

1980 till knappt 30 c;; budget{irct 1985/86. 

I anslutning till redovisningen av det slutförda utrcdningsarbetet betriif

fande Samhällsföretagsgruppens verksamhet konstaterar arbetsmarknads

ministern att verksamheten hittills uppcnbarligen i stort kunnat förenas med 

en god arbetsmarknadspolitisk m{1luppfyllelse. AMS och Samhällsföretag 

bör dock aktivt bevaka rekryteringen av arbetshandikappade och de ansprak 

som kan stiillas pi1 förctagsgruppcns utbud av arbetstillfällen. Vidare bör 

AMS och Samhlillsförctag verka för L'n fördjupad kommunikation på 

regional niv{i mellan arbetsmarknadsvcrket oL'h fiirttagsgruppen. Hiirige

nom förbiittras förutsiittningarna för er) fortsatt positiv utveckling. 

Utskottet kan konstatera att Saml)iillsföretagsgruppcn alltsedan tillkoms

ten i1r .1980 utvecklats pi1 ett positivt siitt. Antalet anstiillda och antalet 

timmar har iikat ·med ca 33 '). Försiiljningcn har ökat med ca 170 'ii-· 
(löpande priser) och bidragsbchovet har minskat fran ca 140 r;-. till ca 120 "i-·. 

Slutligen har antalet övcrgi\ngar till den reguljiira arbetsmarknadL·n ökat 

under perioden fr<'m 250 pcr år till ca 700 per {1r. 

Utskottet anser vidare att det är bra att verksamheten blir föremål för 

genomlysning av det slag som redovisas i propositionen. Resultatet av dessa 

överväganden bekräftar bilden att förctagsgruppcn i olika avseenden 

utvecklats p{1 ett positivt skitt. 

Samtidigt vill utskottet ansluta sig till vad som anförs i prnpositi1men om 

betydelsen av en aktiv bevakning av bl. a. rekryteringsfdgorna i samverkan 

mellan Samhiillsforetag L)Ch arbetsmarknadsvcrket. 

Utskottet öwrg~ir hiirdter till ett. förslag i moderata samlingspartiets 

kommittcmotion 1986/87:A25lJ om en ökad 111s/11ss11i11g lll' 1111s1ii/lda fnin 
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Samhiillsförerag. Enligt motionen är anställning i Samhällsföretag den AU 1986/87: 11 
dyrask formen av handikappsysselsiittning. och den m;\ste diirför förhehällas 
dem som p{1 grund av svt1ra handikapp har stort behov av de siirskilda 

resurser som Samhiillsföretag har. Det finns enligt motionen en risk att 

Samhiillsföretag inte prioriterar gravt handikappade i den utsträckning som 

vore önskviirt. Genom en ökad genomströmning kan ner gravt handikappa-

de beredas plats inom Samhällsföretag. Utslussning fran företagsgruppen iir 

diirför angeliigen. För att understiidja en utslussning bör ansUillningen i 

Samhällsföretag bli föremtll för regelbunden prövning. Ett speciellt problem 

vid utslussning iir enligt motionen att det nuvarande riksavtalet för löner inte 

tar hänsyn till den lönespiinnvidd som finns pt1' den öppna arbetsmarknaden 

mellan olika geografiska omr[1dl'n. Detta leder till att en del yrkeskakgnrier 

pf1 vissa orter kan vara biittre betalda i Samhällsföretag iin i andra företag. 

Avtalet bör enligt motioniirerna revideras. 

Utskottet har tidigare i detta avsnitt konstaterat att utslussningen fr;111 

Samhiillsfön:tag till den reguljiira arbetsmarknaden har iikat betydligt sedan 

Samhiillsföretag bildades tir 1980. Detta förhitllande är positivt såviil för de 

personer som pt1 detta siitt far ett fotfäsk pil den reguljära arbetsmarknaden 

som för samhiillsekonomin. Därmed skapas oeks~1 förutsättningar för andra 

arbetshandikappade till en arbetsplacering vid företaget. 

Fd\gor som hiinger samman med övergirngen från Samhiillsföretag till den 

reguljära arbetsmarknaden har varit föremål för siirskilda överviiganden. 

I landikappkommitten lade i sitt betänkande ( Ds A 1984: 12) Vägar till arbete 

för handikappade fram vissa förslag i detta av~eende som redan genomförts 

inom Samhällsföretagsgruppen. t. ex. ökad satsning på inbyggda vcrkstiider 

och införande av särskilda arbetskonsulenter för stöd vid utslussningen. 

Utskottet kan för sin del inte dela uppfattningen i motionen att löneliiget 

skulle utgöra ett speciellt problem i sammanhanget. De studier som gjorts 

inom Samhiillsförctag har för övrigt visat att gcnomsnittslönen inom gruppen 

motsvarar ca 90 r:-;. av liinenivim för berörda LO-förbund inom industrin i 

övrigt. 

Utskottet vill slutligen stryka under betydelsen av att fortsatta ansträng

ningar görs i syfk att stimulera utslussningen till den reguljiira arbetsmarkna

den. Samtidigt finns anledning erinra om att många arbetssökande har så 

svåra arbetshandikapp att redan fullgörandet av ett arbete inom Samhällsfö

retagsgruppen utgör en påtaglig och framg;lngsrik rehabilitering. För huvud

delen av de anstiillda iir diirför arbete utanför gruppen inte n{1got alternativ. 

Med hänvisning till vad utsktittet anfört avstyrks motion A259 i denna del. 

l ett par motioner tas upp fr::lgor om inbyggda rerkstiider. Sedan ni1gra [ir 

kan anstiillda inom företagsgruppen fa arbete i inbyggda verkstäder i andra 

företag eller fullgöra entreprenadätaganden som Samhiillsföretag har gent

emot andra företag. Verksamheten har successivt ökat i omfattning. 

Barbro Sandberg och Sigge God in (fp) yrkar i motion I 986187:A202 att 

Samhällsföretag bör ändra sina regler sä att iiven företag. som endast kan ta 

emot en eller tv{1 personer. kan komma i fräga för anställning av arbetshandi

kappade. Bakgrunden är att Företagarförbundet haft diskussioner med 

Samhiillsföretag, eftersom denna organisation har medlemsföretag som är 

villiga att medverka i rehabiliteringsarbetet genom inbyggda verkstäder. 108 



Gällande regler att minst fem anstiillda mf1stc finnas pil varje arbetsplats, 

leder emellertid till att mindre företag utesluts. 

Göran Ericsson (m) pekar i mntion 1986/87:A264 på de fördelar från 

rchabiliteringssynpunkt som de inbyggda verkstiiderna har. De handikappa

de fär 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 pågar inom vapensmedjan i Husqvarnafabriken och päpe

kas att det borde vara miijligt att åstadkomma motsvarande inom fler 

omrfiden i svenskt näringsliv. 

Utskottet ser i likhet med motioniirerna positivt pi1 Sarnhiillsförctagsgrup

pcns försök med inbyggda verkstäder. Som tidigare i detta avsnitt redovisats 

har man ocks;I i det utredningsarbete som bedrivits beträffande Samhällsfö

rctagsgruppens verksamhet kommit till slutsatsen att verksamheten med 

inbyggda verkstiider sannolikt behöver byggas ut för att i framtiden 

tillgodose kravet p<l att de arbetshandikappade skall fo arbeta diir de bor. 

Av det sagda framg{1r att utskottet har anledning utgii frän en fortsatt 

positiv utveckling niir det giiller verksamheten med inbyggda vcrkstiider. 

Niir det slutligen gäller Samhällsföretags praxis att inte medge inbyggda 

verkstiider med mindre iin fem anstiillda vill utskottet. liksom tidigare {ir niir 

friigan varit aktuell. framhälla att det biir ankomma p~i fört:tagsgruppcn att 

med utgfmgspunkt i de riktlinjer och ekonomiska ramar som sratsmaktana 

anger besluta i organisatoriska frågor av det slag som tas upp i motion A202. 

Därutöver kan siigas att Samhiillsföretagsgruppen - som har kvar sitt ansvar 

för de anstiillda vid de inbyggda verkstäderna. bl. a. niir det giiller fullföljan

det av verksamhetens sociala mål - bedömt att det saknas ekonomiska 

förutsättningar att ansvara for arbetsledning m. m. om verkstaden omfattar 

förre personer. Det finns inte anledning för utskottet att ifrägasätta 

riktigheten i denna bedömning. Det kan vidare p~1pckas att om det finns 

mindre företag som är beredda att sysselsätta arbetshandikappade i ett 

mindre antal kan anstiillning med lönebidrag komma i fråga. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna A202 och 

A264 i motsvarande del. 

Omfattningen 3\' Samhällsföretags \"erksamhel 

I propositionen framhf1lls att den föreslagna minskningen av antalet 

lönebidragsplatser vid statliga myndigheter under nästa budgeti1r ger utrym

me för en ökad sysselsiittningsvolym inom Samhiillsföretagsgruppen. Hiir

med skapas utrymme för en ökning med 500-600 anvisade arbetstagare hos 

Samhällsföretag, vilket motsvarar 600 000 bidragsberättigade arbetstimmar. 

Sammantaget skulle därmed antalet timmar uppga till :>0,9 miljoner inkl. 

insatser i malmfälten. Bergslagen m. m. Volymökningen ger företagsgrup

pen möjlighet att ge arbete iit flera gravt handikappade. t. ex. psykiskt 

utvecklingsstörda. psykiskt sjuka och personer med sv;\ra funktionsnedsiitt

ningar i orter där behoven är särskilt stora. Regeringen bcg;ir slutligen ett 

bemyndigande fr:m riksdagen att vid behov öka antalet arbetstimmar under 

budgetäret. 

Frågan om srsselsiittni11gS1"nlrme11 rid S11111hiill.1joretag tas upp i fyra 

AU 1986/87: 11 
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motioner. Moderata samlingspartiet avvisar i kommittemotion 1986/ AU 1986/87: 11 
87:A260regeringens förslag om ett utökat antal arbetstimmar. Motionärerna 
hiinvisar bl. a. till att det ur såviil social som kostnadsmlissig synvinkel i stiillet 
lir angeliiget att fler handikappade med hjälp av lönebidrag kan placeras vid 
vanliga arbetsplatser. varför man - som tidigare redovisats - avvisar 
regeringens förslag om minskning av antalet lönebidragsplaceringar vid 
statliga myndigheter. Regeringens begiiran att vid behov fä utöka antalet 

arbetstimmar avvisas av motionärerna. 
I centerpartiets kommittemotion I 980/87:A268 föresläs att Samhällsföre

tag skall få öka antalet platser i enlighet med företagets anslagsframställning. 
dvs. med 1.2 miljoner timmar till totalt 31.5 miljoner timmar. Utökningen av 
antalet timmar kan enligt motionärerna finansieras genom-minskade kostna

der för kontant arbetslöshctsstöd. Regeringen föreslås återkomma med 
förslag till omfördelning mellan olika kostnadsställen senast i samband med 

komplctteringspropositione n. 
T vpk-motion 1986/87: A27 I föresltis en utiikning med ett drygt I 000-tal 

platser vid företagsgruppen mot bakgrund av den omfattande arbetslösheten 

bland funktionshindrade. 
Kenth Sktirvik (fp) föreshlr slutligen i motion 1986/87:A203 att antalet 

platser inom Samhällsföretag skall utökas med 700 med avseende främst p{1 
personer som är psykiskt utvecklingsstörda. 

Utskottet tillstyrker den föreslagna utvidgningen av verksamheten vid 
Samhlillsföretag. Som framh<"ills i propositionen lir det utökade platsantalet 
avsett bl. a. för psykiskt utvecklingsstörda. Utskottet tillstyrker liven det 
begiirda bemyndigandet för regeringen att vid behov fa iika antalet arbets

timmar. 
De i san1manhanget behandlade motionerna A203, A260. A268 och A271 

avstyrks i motsvarande delar. 

I propositionen f ramh[11ls att drifthidraget till Sa111hiill.1företagsgruppen bör 
kunna nedbringas till 113.5 % . Utskottet tillstyrker propositionen i denna 
del. 

T propositionen föresU1s vidare attfastighetsfondm tillförs ett bidrag av 366 
milj. kr. Utskottet har ingen erinran mot förslaget i denna del. 

Utskottet iivergär härefter till friigan om ägartillskott för im·estcringar. I 

propositionen anförs att tiden nu är mogen att realisera tanken pil att 

investeringar m. m. skall finansieras med genererade medel i form av 
avskrirningar och kapitalavkastning på driftbidraget samt av ett eventuellt 
rörelseöverskott. 

I motion 1986/87:A231 av Görel Thurdin (c) yrkas att riksdagen beslutar 

att som ägartillskott för investeringar tillföra Samhällsföretagsgruppen ett 

anslag om 65 milj. kr. för budgetäret 1987/88. Motionären pilpekar att i 
regeringens proposition har förslag lagts om ökat anslag till driftbidrag därför 

att samhiillet har ett stort behov av verksamheten. Att därefter eliminera 

anslag för iigartillskott motverkar den höjda ambitionen.menar motioniircn. 

Atgärderna som ägartillskottet anviinds till har inte minskat i betydelse. I och 

med minskningen med 65 milj. kr. kommer omlokaliseringar. miljöförbätt-
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ringar m. m. att bekostas ur det totala driftanslaget. Risken finns då att den 

höjda ambitionen inte kan nås. Då belastas samhället änd{1 av ökade 

kostnader. avslutar motioniiren. 

Utskottet bitriider propositionen i dL'nna del. Som framg<ltt tidigare har 

utskottet tillstyrkt regeringens begfaan om bemyndigande att vid behov fö 

utöka antalet bidragsberättigade arbetstimmar. Ni1gon risk for att förslaget i 

denna del skall fä negativa konsekvenser biir diirmed inte föreligga. 

Motionen avstyrks diirför. 

Utskottet tar härefter upp frågan om en cffckti1·ering ai· Samhiill.1förctags
gruppens organisarion och styrning. I moderata samlingspartiets kommit

temotion 1986/87:A259 föreslås en genomlysning av hithörande frågor. 

Motioniirerna framhåller att den nuvarande organisationsformen med en 

huvudman i varje Hin troligen innebär administrativa merkostnader. Man 

erinrar om att regeringen för några år sedan övervägde att genomföra en 

organisation med färre regionala enheter. 

Utskottet vill erinra om att Samhällsföretagsgruppen sedan sin tillkomst 

1980 har varit före mal för en fortlöpande översyn. Syftet hiirmed har bl. a. 

varit att förbättra effektiviteten inom företagsgruppen. Något initiativ från 

riksdagens sida i fri1gan synes diirmL'd inte vara erforderligt. varför motionen 

avstyrks på dL'nna punkt. 

I detta sammanhang behandlar utskottet slutligen motion I 986/87:A244 av 

Erik Holm kvist ( m) i vilken begärs en ändring av författningsbestämmelser

na om sryrelsens sammansii1111ing i de regionala srifre/scrna för skyddat arbete. 

Motionären föreslår bl. a. att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fem 

suppleanter. att samtliga ledamöter och suppleanter skall utses av Samhiills

förctag. att styrelsens ordförande skall utses särskilt av Samhällsföretag. att 

av styrelseledamöterna en skall utses efter förslag av landstinget och en efter 

förslag av AMS. 

Med anledning av motionen vill utskottet erinra om att de regionala 

stiftelsernas verksamhet har arbetsmarknadspolitiska och sociala m{il med 

krav pt1 personalutveckling och rehabilitering. Detta innebiir att stort 

avseende måste fästas vid anknytningen till arbetsmarknadsvcrket och till 

intressenter som fiirL'träder arbetsmarknadens parter och sociala myn

digheter. 

De regionala stiftelserna har vidare bildats gemensamt av staten och 

landstingen. Landstingens representation motiveras av kravet p{1 regionalt 

inflytande och insyn. · 

Utskottet anser för sin del att det saknas anledning att ändra pil den 

nuvarande ordningen, varför motionen avstyrks. 

När det slutligen gäller mede/sanvisningen har utskottet tidigare i detta 

avsnitt ställt sig bakom regeringens förslag betriiffande de olika delposterna. 

Förslag i motionerna 1986/87:A260 (m) och 1986!87:A271 (vpk) om en 

begriinsning resp. en utökning av den föreslagna verksamhetsvolymen har 

avvisats av utskottet. Som en konsekvens av dessa stiillningstaganden 

tillstyrks den begiirda mcddsanvisningen. De här aktuella motionerna bör 

avslås i mots\·arande delar. 
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Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

98 529 ()()() 

346 000 ()()() 

363 000 000 

Reservation 214 471 000 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen under punkt C 6 (s. 142-143) att 

riksdagen till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare för 

budgett1rct 1987/88 skall anvisa ett reservationsanslag av 363 000 noo kr. 

Från anslaget utgär statsbidrag till offentliga arbetsgivare som anordnar 

skyddat arbete för i första hand personer som under lfmg tid och i flera 

omgångar har varit sysselsatta med beredskapsarbete i kommunal regi. 

Statsbidrag utgår med högst 75 lli- av lönekostnaderna, inkl. lönebikostna

der, för arbetstagare som har anvisats till den skyddade sysselsättningen. 

I propositionen framhåller arbetsmarknadsministern att behovet av skyd

dat arbete hos offentliga arbetsgivare är stort. Förutsiittningarna att i nagon 

väsentlig mån kunna vidga bidragsgivningen är samtidigt starkt begränsade 

pä grund av det statsfinansiella läget. Vissa utvidgningar av verksamheten 

som AMS föreslagit biträds därför inte i propositionen. Arbetsmarknadsmi

nistern pekar dessutom på möjligheten för Hinsarbetsniimnder och berörda 

offentliga arbetsgivare att träffa långsiktiga överenskommelser som innebär 

att fler personer kan sysselsättas i verksamheten, men dä med lägre 

statsbidrag än 75 % av lönekostnaden. 

I moderata samlingspartiets kommittcmotion 1986/87:A26lJ framhålls att 

statsmakternas ansvar för individens sociala rehabilitering primärt {1vilar 

kommunerna som bör bära en större del av kostnaderna för dessa speciella 

beredskapsarbeten. I motionen föreslås att statsbidraget siinks till maximalt 

50 <'}(. Detta innebär att anslaget kan minska med 120 milj. kr. r motionen 

yrkas alltså att riksdagen till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 

arbetsgivare för budgetåret 1987 /88 anvisar ett reservationsanslag av 

243 000 000 kr. 

Utskottet vill erinra om att de personer det här gäller i omg<\ngar och under 

lång tid har varit sysselsatta i kommunala beredskapsarbeten. ren del fall har 

detta varit deras enda kontakt med arbetslivet sedan lång tid. I de fall 

rehabiliteringsinsatserna leder till framgäng är målsiittningcn att dessa 

arbetstagare s~1 snart som möjligt skall beredas anstiillning på den reguljära 

arbetsmarknaden. En sänkning av statsbidraget kan ri1edföra att verksamhe

ten äventyras. Utskottet tillstyrker diirför att den drivs vidare med i stort sett 

samma villkor som i dag. 

Av det anförda framgår att utskottet tillstyrker vad som anförs i 

propositionen under denna punkt. Anslaget bör därför föras upp med 363 

milj. kr. och motion 1986/87:A260 avslås i aktuell del. 
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Hemställan 

Utskottet hemstiiller 

Riktlinjer för arhetsmarknadspolitikcn 

I. beträffande förutsiiuningarna för arhetsmarknad.1politiken 

att riksdagen avslår motionerna 1986/87: A229 yrkande I i motsvaran

de del, 1986/87:A239 yrkandena I. 2 och 11. 1986/87:A259 yrkande l, 

1986/87:A267 yrkande I i motsvarande del och 1986/87:A 744 yrkande 
I, 

2. beträffande samspelet mellan utbildningssystemet och arbets

marknaden 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A261 yrkande I. 
3. beträffande wredning om sänkt pensionstl/der och förlängd 

föräldraledighet som medel för att minska arbetskraft.rntbudet 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A256, 

4. beträffande inriktningrn ai· arbetsmarknadspolitiken 1987/RS 
att riksdagen avslår motionerna I 986/87:A229 yrkande .l i motsvaran

de del, 1986/87:A239 yrkandena 3 och 4, 1986/87:A259 yrkandena 2 i 

motsvarande del, 3 och 9 och 1986/87:A267 yrkandena I i motsvaran

de del och 12, 

5. beträffande ett överji'irande av hul'lldansvaret för arhetsmark

nadspolitiken till kommunerna 

att riksdagen avslår motion 198fi/87:A209, 

6. beträffande ökade möjligheter för AMS att sjiilr omdisponera 

medel mellan olika anslag 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A261 yrkande 2. 

Arhet.1förmedlingslagen m. m. 

AU 19~6/87: 11 

n:s. I (m. fp. c) 

res. 2 (vpk) 

res. ~ (m) 

res. -l (fp) 

res. 5 (c) 

res. 6 (vpk) 

7. beträffande arbetsförmedling i alternativa former rc:s. 7 (m. fp. c) 

att riksdagen avslår motionerna 1986/87: A2 I 8, 1986/87: A229 yrkande 

15, 1986/87:A240, l 986/87:A259 yrkande 4. l 986/87:A267 yrkande 10, 

1986/87:A278. 198fi/87:A4fi3 yrkande 4 och 1985/86:Fi713 yrkande 5, 

. 8. beträffande ett upphä1·ande av lagen om allmän platsanmähm res. 8 ( 111) 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A259 yrkande 5. 

9. beträffande en ändring i lagen om allmän platsanmiilan res. 9 (m) 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A267 yrkande 11, res. ]I) (c) 

10. beträffande obligatorisk plat.1förmedling m. 111. res. 11 (vpk) 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A71 l. 

Ungd0111.1frågor 

l l. beträffande allmänna förutsättningar för en viixande arbets- res. 12 ( m) 

marknad för ungdomar 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A258 yrkande I. 

8 Riksdagrn 1986187. 18saml. Nr 11 

113 



12. beträffande uppfölj11i11gsa11Sl'ar för ungdomar m. 111. 
att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A258 yrkandena 3-5, 1986/ 
87:A261 yrkande 3 och 1986/87:A267 yrkande 5. 

13. beträffande särskild yrkesuthi/dning för lå11gtidsarbetslösa 1111g
domar 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A258 yrkande 6. 

AU 1986/87: 11 
res. U (rn) 

res. 14 (c) 

res. 15 (vpk) 

res. 16 (m) 

14. beträffande över.5y11 av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna n:s. 17 ( fp) 

för ungdomar 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A229 yrkande 20. 

15. beträffande insatser för fasta jobb åt ungdomar 
att riksdagen avslår motion 1986/87: A239 yrkande 7, 

16. beträffande ungdomar med fvsiska funktionshinder 
att riksdagen antar det inom arbetsmarknadsdepartementet uppriitta

dc förslaget till lag om ändring i lagen ( 1983: 1070) om arbete i 

ungdomslag hos offentliga arbetsgivare, 

17. beträffande utökad arbetstid i ungdoms/agen m. 111. 
att riksdagen avslår motion .1986/87:A261 yrkandena 4 och 5, 

18. beträffande 1·erksamheten med inskolningsplatser 
att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A207 och 1986/87:A260 

yrkande 9 i motsvarande del samt 1986/87:A267 yrkandena 3 och 4 i 

motsvarande delar, 

19. beträffande ungdomars ingångsl<>ner 
att riksdagen avsl{\r motionerna 1986/87: A229 yrkandena 18 och 19 

samt 1986/87:A258 yrkande 2, 

20. beträffande slopande av A TP-avgijier för ungdo111ar 
att riksdagen avsliir motion 1986/87:A261 yrkande 6. 

21. beträffande ungdomskooperativen 
att riksdagen avsliir motion 1986/87: A238. 

A rbe1sma rk nads 1 ·e rk ets förl'altn i ngsk ostnader 

22. beträffande arbets111arknadsrerkets organisation m. 111. 
att riksdagen avslår motionerna I 986/87:A255, l 986/87:A259 yrkande 

2 i motsvarande del och 1986/87:A267 yrkandena 6 och 9. 

23. beträffande sammansättningen m· AMS styrelse m. m. 
att riksdagen avslår motionerna l 986/87:A259 yrkande 2 i motsvaran

de del och 1986/87:A267 yrkande 8, 

24. beträffande en förstiirkning av färmedlingspersonalen 
att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår 

motionerna l 986/87:A229 yrkande 16. 1986/87: A260 yrkande 1 

motsvarande del och 1986/87:A267 yrkande 7 i motsvarande del, 

25. beträffande ko11taktpersoner för psykiskt utrecklingsstörda 
att riksdagen avslär motion l 986/87:A204 yrkande I, 

26. betr;iffande en utökning av dataserl"icen vid arbetsförmedling
arna 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A214. 

27. att riksdagen medger att regeringen far bemyndiga AMS att 

under budgetåret 1987/88 besluta om avskrivning av lånefordran 

rc:s. 18 (vpk) 

res. 19 (111). res. 20 (c) 

res. 21 (vpk) 

rc•s. 22 (m) 

rc:s. 23 (c) 

res. 24 (vpk) 

res. 25 (m) 

res. 26 (fp) 

rc:s. 27 (rn) 

res. 28 (c) 

res. 29 (111) 

res. JO (c) . 

rc:s. J I (rn. fp. c) 

res. :12 (fp) · 
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uppkommen inom arbetsmarknadsverket under de förutsättningar AU 1986/87: 11 
som gliller för budgetåret 1986/87, 

28. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del res. 33 (111. fp. cl 

samt med avslag på motionerna 1986/87:A229 yrkande 17, 1986/ 

87:A260 yrkande I i motsvarande del och 1986/87:A267 yrkande 7 i 

motsvarande del till Arbetsmarknad.n·erketsfiinwltningskostnadcr för 
budgetåret 1987/88 anvisar elt ramanslag av I 817 048 000 kr., 

29. alt riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Arbetsmarknadsverket: Anskaffning m· utrustning för budgetåret 

1987/88 anvisar ett reservationsanslag av 23 500 000 kr.. 

Arbetsmarknadsscrvice 

30. beträffande ett slopande av starthjiilpen m. m. res. 3-l (rn, fp) 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår res. 35 (c) 

motionerna .1986/87:A228. 1986/87:A229 yrkandena 6 och 8, 1986/ 

87:A236, 1986/87:A243. 1986/87:A259 yrkande 8 i motsvarande del 

och 1986/87:A260 yrkande 2 i motsvarande del. 

31. beträffande flyttning.~hidragen arseende sfl/derande och kulfllr- res. 3h (111) 

arbetare 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avsl{1r 

motion l 986/87:A259 yrkande 8 i motsvarande del, 

32. beträffande flyttningsbidrag i Öl'rigt 

att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om 

vissa flyttningsbidrag, 

33. beträffande ytterligare hegriinsningar a1· flyuningshidragen res. 37 (m, fp) 

m. m. res. 38 (c) 

att riksdagen avslftr motion 1986/87:A421 yrkandena 26 och 28. 

34. beträffande bidraget fiir anstiillning av medflytwnde res. J<J (111) 

att riksdagen med avslag p{1 motionerna l 986/87:A230, l 986/87:A260 res. -lll (cl 

yrkande 2 i motsvarande del och 1986/87:A421 yrkande 27 a) 

godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om bidrag till 

arbetsgivare för anställning av medflyttande, 

35. beträffande ändringar i återflyttning.~bidraget 
att riksdagen avslår motion l 986/87:A242, 

36. att riksdagen med bifall till propositionen samt med avslag på 

motionerna 1986/87:A229 yrkande 7, 1986/87:A260 yrkande 2 i 

motsvarande del och 1986/87:A421 yrkande 29 till Arbetsmarknads

sen·ice för budgetåret 1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 

123 920 000 kr., 

Arbetsmark11adsutbild11i11g 

37. beträffande arbetsmark11adsuthild11ingc11s i11rikmi11g 111. m. 

att riksdagen avslår motionerna 1986187: A229 yrkande 9, 1986/ 

87:A259 yrkande 6 och 1986/87:A239 yrkande 5, 

res. -ll (ml 

res. 42 (fp) 

res. 43 (c) 

res. 44 (ml 

res. 45 (fp) 

res. 4(1 (vpk) 
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38. heträffande oriemerande datauthildning 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A260 yrkande 3 i motsvarande 
del, 

39. heträffande en lllvidgning av kapaciteten inom arl1etsmark
nads111bildningen 

att riksdagen med hifall till propositionens förslag avslår motion 

1986/87: A229 yrkande 12 i motsvarande del. 

40. heträffande särskilda utbildningsinsatser inom dataområdet för 

kvinnor 

att riksdagen avslår motion I 986/87:A229 yrkande 2. 

41. heträffande sammanställning av behoven av allmiin datakun

skap 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A2 Il, 

42. heträffande körkort.mtbildning för hinnor i glesbygd 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A206 yrkande 13. 

43. hetriiffande körkort.rnthildning för 11/\'Cf'kiingsstiirda 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A265. 

44. heträffande kurser för arbetslös ungdom l'id folkhögskolor 
att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A221. 1986/87:A235, 1986/ 

87:A247 och 1986/87:A275 yrkande I i motsvarande del och yrkande 

2. 
45. heträffande särskilda informationsinsatser till arbetslösa ung

domar 
att riksdagen avslår motion l 986/87:A260 yrkande 3 i motsvarande 
del, 

46. beträffande uthildningshidrag för invandrares s1'cnsks111dier 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A26J, 

47. betriiffande arbetsmarknadswhildning fiir a1·bytare inom /ant

hruket 

att riksdagen avslär motionerna 1986/87:A233. 1986/87:A251 yrkande 

3, 1986/87:A252 och 1986/87:A7J2 yrkande I, 

48. heträffande industriinriktad högskoleutbildning som arbets
marknadsutbildning i Kopparl1erg.1· län 

att riksdagen avslår motion I 986/87:A2 IO, 

49. beträffande försöksrerksamhet med arbetsmarknadswhildning 

för lägwhildade hinnor inom landstingen 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A206 yrkande 3, 

50. beträffande utbildning m· värdbitriiden inom hemtjänsten 

att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A249 och 1986/87:Ub229, 

51. beträffande arbetsmarknadsutbildning i företag inom sen'ice

näringen 

att riksdagen avslår motion 1986/87:A216. 

52. beträffande yrkeswbildning inom tckoindustrin som arbets

marknad.rnthildning 

att riksdagen avslår motion l986/87:N376 yrkande I. 
53. beträffande ökad resurstilldelning för utbildning i företag 

att riksdagen avslilr motion 1986/87:A482 yrkande 4, 

AU 1986/87:11 

res. -17 (ml 

res. -18 (fp) 

res. -19 (fp) 

res. 50 (fp. c) 

res. 51 (vpk) 

res. 52 (m) 

res. 53 (vpk) 
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54. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

samt med avslag p<1 motionerna 1986/87 :A229 yrkande 12 i motsvaran

de del, 1986/87:A26fl yrkande 3 i motsvarande del och 1986/87:A275 

yrkande 1 i motsvarande del till Arbetsmarknadswhildning för budget

året 1987/88 anvisar ett rcservationsanslag av 2 350 000 000 kr.. 

A rbetslöshet.l"I' rsä 111i'i ng 

AU 1986/87: 11 

res. 5-l (m) 

res. 55 (fp) 

res. 56 (vpk) 

55. beträffande utredning om allmän arl>etslöshetsfiirsiikring res. 57 (m. fp. c) 

att riksdagen avsHir motionerna l986/87:A229 yrkande 21. 1986/ res. 58 (vpk) 

87:A241. 1986/87:A259 yrkandena I I och 12 samt 1986/87:A266, 

56. heträffandc ökad egenargifr.1j{nansiering ai· arherslöshe1.1för- res. 5'J (m. fp) 

siikringen res. 6'1 ( c) 

att riksdagen avslår motionerna I 986/87:A229 yrkandena 3 och 4. 

l 986/87:A260 yrkande 4 i motsvarande del och 1986/87:A267 yrkande 

16 i motsvarande del. 

57. beträffande dagpenningen ino111 arl1erslösher~försiikringrn res. 61 (111) 

att riksdagen med avslag på motionerna 198<i/87:A259 yrkandena 10 res. 62 (c) 

och 13 samt 1986/87:A267 yrkande 16 i motsvarande del antar det 

inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslaget till lag om 

iindring i lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförstikring, 

58. beträffande konrunt arbetsmarknadsstöd 
att riksdagen med avslag pa motion 1986/87:A418 yrkandena 2 och 4 i 

motsvarande del antar det inom arbetsmarknadsdepartementet upp

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

arhetsmarknadsstöd. 

n:s. 63 ( vpk) 

59. beträffande uthildningsbidragen res. 64 (vpk) 

att riksdagen avslär motion 1986187: A418 yrkandena I. 3 och 4 i res. 65 ( m) 

motsvarande del. res. 66 (c) 

60. betr:iffande ö1·ersyn m· utbildningshidragens konstruktion res. 67 (m) 

att riksdagen avslar motion 1986/87:A215. 
61. beträffande cn·skaffande av karensdagarna m. 111. res. 68 (vpk) 

att riksdagen avsltir motion 1986/87:A418 yrkandena 5-7. 

62. beträffande arbets11111rknads11tl>ildning och arbetsrillkorer 
att riksdagen avslår motion 1986/87: A418 yrkande 8. 

63. beträffande arbetslöshet som se11wsterlö11egrw1d11nde fråm·aro 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A717. 

64. beträffande periodindelning ai· ersiillningstiden i arbetslöshets

försäkringen 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A273, 

65. beträffande medlemskap i arbetslöslzetskassa utan facklig an- res. 69 (rn. fp. c) 

slwning 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A223, 

66. beträffande jämställande av vämpliktstjänstgöring med arbetad res. 70 (vpk) 

tid 1•icl ansökan om kontant arbet.rnzarknadsstöd 
att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A201 och 1986/87:A237,. 

67. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del res. 71 (m) 

samt med avslag på motionerna 1986/87:A229 yrkande 5 och 1986/ res. 72 (fp) 117 



87:A260 yrkande 4 i motsvarande del till Bidrag till arhetslöshetscrsä/1- AU 1986/87: 11 

ning och 111bildningsbidrag för budgetåret 1987 /88 anvisar ett förslags-

anslag av 3 632 824 000 kr., 

!-J~rsselsiitmingsskapandc å1gärder 111. 111. 

68. betriiffande ny a11.1·/ag1'1Cknik för amlaget Svssclsiillningsska- res. 73 ( m) 

pande tl1giirder 111. 111. 

att riksdagen avslår motionerna 1986/87: A259 yrkande 7 i motsvaran

de del och l 986/87:A272 i motsvarande del. 

69. beträffande å1erinföra11ile 111· projek1eringsbidrage1111. 111. 

att riksdagen avsli1r motion 1986/87:A217. 

70. betriiffande fi1cklig1y1trande11111 heredskapsarhete11 och rekry
teringsstiid 

att riksdagen avslär motion 1986/87: A2 l 2. 

71. bctriiffandc statshidraget 1·id bcredskapsarbc1e11 
att riksdagen med avslag pil motionerna 1986/87:A229 yrkande 10. 

1986/87:A259 vrkande 7 i motsvarande del och 1986/87:A272 i 

motsvarande del godkiinner vad som anförts i propositionen i fraga om 

iindrade regler för bidrag till beredskapsarbeten, 

72. beträffande l'O!ymrn bcredskap.rnrbc1en och rckryteringss1öd 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår 

motion 1986/87: i\260 yrkande 7, 

73. beträffande beredskapsarbeten i110111 natur- och k111!11r111i1111es-
vården 
att riksdagen avsl{1r motionerna l 986!87:A224, I 986/87:A253, 1986/ 

87:A277 och 1986/87:A474, 

res. 74 (m fp) 

res. 75 (m) 

res. 76 (vpk) 

74. bctriiffandc å1giirder fiir alt rekrytera tekniker 1il/ s1ödo111råde11a res. 77 ( fp. c) 

i 1·issa Norrlands/än 
att riksdagen avsliir mlltionerna 1986/87:/\225 och l 986/87:A248. 

75. betriiffande for111ema för rckryteri11gsstöde1 

att riksdagen avsliir motionerna 1986/87: i\246 och 1986/87:A272 

motsvarande ckl. 

76. bctr:iffande ö1-ersyn m· s1ar1a-cget-bidrage1s ko11s1ruk1io11 
att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A206 yrkande 11 och 1986/ 

87:A226, 

77. beträffande s1ar1a-eget-bidrag till jordbrukare 

att riksdagen avslår motion I 986/87:A25 l yrkande 2. 

res. 78 (c) 

res. 79 (m) 

res. KO (fp) 

78. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del res. 81 (111) 

samt med avslag p[1 motionerna 1986/87:/\229 yrkande 11. 1986/ res. 82 (fp) 

87:A239 yrkande 8 och I 986/87:A260 yrkande 6 till Sys.1·t.'lsii1111i11gsska- res. 8J (vpk) 

pant!c il1giirdcr for budget~1ret 1987/88 anvisar ett rcscrvationsanslag 

av 2 479 .'iOO 000 kr.. 

7'). att riksdagrn med bifall till propositionen i motsvarande del 

samt med avslag p<t mntionerna I 986/87: A239 yrkande 9. 1986/ 

87:A260 yrkande 8 octi l986/87:A267 yrkande 4 i motsvarande del till 

Statsbidrag fiir 11ngt!o111slag för budgetiiret 1987/88 anvisar ett förslags

anslag av I 140 000 I)(){) kr.. 

rc·s. R4 (111) 

res. S5 fe) 

re~. Kh (\-pk) 
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80. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del 

samt med avslag på motion~rna l 986/87:A239 yrkande JO, 1986/ 

87:A260 yrkandena 9 i motsvarande del och IIJ---11samt1986/87:A267 

yrkande 3 i motsvarande del till Statsbidrag till inskol11i11gsplatser för 

budgetåret 1987/88 anvisar ett reservationsanslag av 250 000 000 kr.. 

81. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

AM V-gruppen: Uppdrag.l'l'erksm11het för budgetåret 1987/88 anvisar 

ett förslagsanslag av 1 000 kr.. 

82. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifier för budgetåret 1987/88 

anvisar ett reservationsanslag av 25 300 000 kr., 

83. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

AMU-gruppen: lm·e.1·teri11gar för budgetfirct 1987/88 anvisar ett reser

vationsanslag av 15 000 000 kr .. 

84. att riksdagen dels med bifall till propositionen i motsvarande 

del samt med avslag pa motion 1986/87:A219 till Tillfälligt sysselsätt-
11ingsbidrag för textil- och konfektio11si11d11striema för budgeti1ret 

1987 /88 anvisar ett förslagsanslag av 95 000 000 kr .. dels som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört om förslag till ny 

stödform, 

85. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

Bidrag till vissa affärsiwksim·esteri11gar för budgetiiret 1987/88 anvisar 

ett förslagsanslag av l 000 kr., 

86. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del till 

U11•eckli11gsi11satser i östra Norrbotten för budgetåret 1987/88 anvisar 

ett reservationsanslag av 22 500 000 kr .. 

Sysselst111ni11gsskapande åtgiircler för handikappade 

AU 1986/87: 11 

rcs.87(m) 

res. 88 (c) 

res. ~l'J (vpk) 

87. beträffande allmä11na sy11p11nktcr om ätgiirder för arbetshandi- res. 90 ( 111) 

kappade res. 91 (c) 

att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A250. 1986/87:A267 yrkande n:s. 92 (vpk) 

13, 1986/87:A269 och 1986/87:A271 yrkande 1. 
88. betriiffande el/ överförande !il' resurser från socialförsäkrings- n:s. 93 (fp. vpk) 

sektorn till arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
att riksdagen avslår motionerna 1986/87:A204 yrkande 5 och 1986/ 

87:A27 l yrkande 2, 

89. beträffande försöksverksamhet med en ny modell för rehabilite

ring 
att riksdagen avslar motion 1986/87:A274. 

90. beträffande behovet av hii11syn till f1111ktionsnedsät111ing vid 
planeri11g av lokaler och produkter 
att riksdagen avslar motion 1986/87:270 yrkande 3, 

91. beträffande i11satser för långtidsarbetslösa i Stockholms län 

att riksdagen avslilr motion 1986/87:A254. 

92. att riksdagen till Yrkesi11riktad rehabilitering för budgetåret 

1987 /88 anvisar ett reservationsanslag av 554 464 000 kr., 

93. beträffande e11 ö1-ersyn lll' bidrage11 till arbctshjiilpmedel 
att riksdagen avslår motion 1986/87:A270 yrkandena I. 2. 4 och 5. 
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94. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om 

ändrade regler för fiidrag till arbetshjiilpmedel åt handikappade, 
95. beträffande bidrag till arbetstekniska hjiil1m1edel till egenfiireta

gare 
att riksdagen avslår motionerna l 986/87:A227 yrkande 2 och 1986/ 

87:A262. 

96. betriiffande bidrag till anskaffning m· tex11e/efon 
att riksdagen avslår motion 1986/87:So261 yrkande 2, 

AU 1986/87: 11 

97. beträffande bil som tekniskt hjiilp111eclel res. 9-1 (vpk) 

att riksdagen avslär motion l 986/87:A276 i motsvarande eld, 

98. beträffande den all111iinna 111fur111ningen ar lönebidraget res. '!5 (111. c) 

att riksdagen avsbr motionerna l 986/87:A222. 1986/87:A227 yrkande 

I. 11J86/87:A259 yrkande 14. l 986/87:A264 yrkamk I och 1986/ 

87:A267 yrkande 15. 

99. hL'tr:iffande det siirskilda !iin!'biclmget res.% (fp) 

att riksdagen avsliir motionerna 1986/87:A204 yrkande 4 och 1986/ 

87:A24.'i, 

100. beträffandehinebidmg i kombination med bidrag till arhl'/sbi- res. 47 (vpk) 

träd!' 
att riksdagen avsli1r motion 1986/87: A27 l yrkande 4 i motsvarande 

del. 

JO 1. hetrLiffande lönebidrag hos statliga 111y11digh!'t!'r rc-s. 9~ ( 111 ) 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande dd avsl{1r res. CJ<J (fp) 

motionerna 1986/87:A204 yrkande 3. 1986/87:A26fl yrkande 12 i rt's. 11111 (cl 

motsvarande del. l986!87:A268 yrkande 2 och 1986!87:A271 yrkande res. 101 (vpk) 

4 i motsvarande del. 

I 02. ht't r:i ffandc hinebiclmg till icke ar/Jetshandi kappade 1 ·icl all111ii11- res. I I 12 ( fp l 

11y1tig11 org1111isati1111cr 
att riksdagen avsl{tr mPtion ILJ8h/87:A204 yrkande 2. 

103. betriiffande dcn örre griinse11 för lllltlllet 11ytillko111111a11de res. lliJ (vpk) 

hi11e/>iclrc1g.rn11stii/l ni11gllr i i1//J11ii1111yttigll orga 11isatio11er 
att riksdagen med bifall till prnpllsitioneni motsvarande del avsl[ir 

motitm 1986/87 :A27 l vrkande 3. 
104. att riksdagen med bifall till propositi<lllL'II i motsvarande dd res. JO-I (111) 

samt med avslag p~t motionerna l 986/87:A260 yrkande I~ i motsvaran- res. IO~ (vpk) 

de del. 1986/87: A27 l yrkande 4 i motsvarande dd och 1986/87: A276 i 

motsvarande del till Siirskilcla litgiirder för arhetsa11pa.rn1i11g och 

sysselsii1111i11g för budget{1ret 1987 /88 anvisar ett förslagsanslag av 

3 423 694 ()()() kr.' 

Samhiillsföretag 111. 111. 

105. hetriiffande ökad utslussning lll' a11.1·tiillclafrtl11 Si1111hiill.1fiirelilg res. ]()6 (m) 

att riksdagen avsli\r motion I 986/87:A259 yrkande 15. 

I 06. bL't riiffanck inbrggda 1·erkstiider res. 1117 ( fp) 

att riksdagen avslår motionerna l 'J86/87: A202 och 1986/87: A264 

yrkande ::!, 
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I 07. betriiffande sysselsiitmingsmlymen i·id Sa111hiill.1förewg 
att riksdagen 

dels med avslag pf1 motion 1986/87: A260 yrkande 14 i motsvarande del 

medger att regeringen vid behov för besluta om ökat antal bidragsbe

riittigade arbetstimmar under hudgett1ret I 987/88. 

dels med avslag på motionerna 1986/87:A203. 1986i87:A260 yrkande 

14 i motsvarande del. 1986/87:A268 yrkande I och 1986/87:A271 

yrkande 5 i motsvarande del bifaller propositionen i motsvarande del. 

108. beträffande driftbidraget till Sa111hiill.1företagsgruppen 
att riksdagen bifaller propositionen i motsvarande del. 

109. betriiffande iigartillskott för inn'steringar 
att riksdagen med avslag pa motion 1986/87: A23 l bifaller propositio

nen i motsvarande dd. 

AU 1986/87: 11 
res. 1118 (m) 

res. 109 (e) 

res. l IO (vpk) 

110. betriiffande lffektirering tll" Sa111hiill.1ji)rctag.1gr11ppens orga- res. 111 (111) 

nisation och styrning 
att riksdagen avsl{ir motion IWW87:A259 yrkande 16. 

11 J. beträffande styrclsrns sa111111a11.1iitllling i de regionala stiftd- res. 112 (111) 

serna 
att riksdagen avsltir motion l 986i87:A244. 

112. att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del n:s. I IJ (ml 

samt avslag p{1 motionerna 1986/87:A260 yrkande 13 och 1986/ res. 11-1 (vpk) 

87:A271 yrkande 5 i motsvarande del till Ridrag till Stijidsen 
Swnhiills(örctag för budget{iret 1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 

3 216 onu ooo kr .. 

113. att riksdagen med bifall till propositiorwn i motsvarande del res. 115 (111) 

samt med avslag pi1 motion l986!87:A260 yrkande 15 till Stalshidrag 
till skytldm arbete hos offentliga arhetsgirnre för budgetåret l 987/88 

anvisar ett reservati\lnsanslag av 363 000 uon kr. 

Stockholm den 10 mars 1987 

Pa arbdsmarknadsutskottds \ iig:nar 

Lars Ulandcr 

'.\lärvarandc: Lars Ulander (s). Eln:r Jonsson (fp). Marianne St[tlberg (s). 
Lahja Exner (s). Börje Hörnlund (c). Gustav Persson (s). Bengt Wittbom 
(m ). Sten Östlund (s). Bo Nilsson (s). Charlotte Branting (fp). Sonja Rem bo 

(m), Inge Carlsson (s). Ingvar Karlsson i Bengtsförs (c). Lars-Ove Hagberg 
( vpk) och Anders G Högmark ( m). 

Reservationer 

1. Förutsättningar för arbctsmarknadspolitiken ( mom. 1) 

Elver Jonsson (fp). Börje Hörnlund (c). Bengt Wittbom (m). Charlotte 

Branting (fp). Sonja Rcmbo (m), Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) och 

Anders G Högmark ( m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pf1 s. 23 börjar med "Utskottet 

vill" och på s. 24 slutar med "av utskottet'· bort ha följande lydelse: 
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Utskottet delar uppfattningen i motionerna A259 (m). A229 ( fp) och A267 

(c) att det iir oroviickancle att arbetslösheten trots den positiva konjunkturut

vecklingen inte kunnat pressas ned till en lägre nivå. Det är viirt att notera att 

i januari månad i ar var ca .+fl() 000 personer i.ippet. latent eller partiellt 

arbetslösa samtidigt som ca 165 000 personer omfattades av arbetsmarknads

politiska Mgärcler. Det finns anledning att rikta kritik mot elen förda politiken 

när det i nuvarande läge kriivs sä omfattande arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder för att motverka öppen arbetslöshet. Vad som iir siirskilt oroande är 

tanken pt1 vad som mot bakgrund av dagens situation kan intriiffa p{1 

arbetsmarknaden när konjunkturen viinder nedät. I själva verket följer den 

aktuella situationen pä arbetsmarknaden den utveckling som varit giillande 

iinda sedan mitten av 1960-talet och som innebär att antalet personer utanför 

den reguljära arbetsmarknaden vid varje konjunkturtopp varit större än vid 

närmast föregt1ende konjunkturtopp. Problemen p[1 arbetsmarknaden är 

sålunda av en djupgående. Jängsiktig karaktiir. 

Som niirmare utvecklas i de nämnda motionerna fordras en omläggning av 

den förda politiken så att ekonomisk utveckling friimjas och därmed stigande 

välfärd och en mer positiv sysselsättningsutveckling. Detta är viktigt inte 

minst för att åstadkomma en regionalt balanserad utveckling inom landet. 

Tillväxten och utvecklingen måste komma hela landet till del. Målet skall 

vara en decentraliserad samhiillsstruktur där det råder balans såväl mellan 

som inom olika regioner. Uppnås inte detta skapas stora problem i 

storstadsområden liksom i glesbygder. 

De icke-socialistiska partierna har i finansutskottets betänkande FiU 

1986187: 10 redovisat hur den ekonomiska politiken bör utformas för att den 

ekonomiska utvecklingen skall främjas. 

De framhaller bl. a. betydelsen av att elen ekonomiska politiken inriktas på 

att undanröja tillväxthinder. Det giiller skattepolitiken. som hör bl. a. 

utformas så att de mindre företagen kan utvecklas pa ett positivt sätt. Det 

gäller vidare finanspolitiken. som biir bedrivas med stor stramhet genom en 

restriktiv utgiftspolitik. Den offentliga sektorn måste avmonopoliseras och 

möjligheterna till ökad konkurrens och ökad effektivitet inom denna sektor 

tas till vara. En ytterligare typ av tillväxthinder som måste avskaffas anser 

man utgörs av den byd1krati och regleringsapparat som byggts upp under 

efterkrigstiden, t. ex. prisregleringen. Slutligen framhålls betydelsen av att 

den ekonomiska politiken medverkar till att skapa incitament till en biittre 

fungerande lönebildning. Det är därvid nödviindigt att finna ett system där 

arbetsmarknadens parter ges incitament för att sluta löneavtal som inte 

skapar arbetslöshet. 

Arhetsmarknadsutskottct ansluter sig till riktlinjerna för elen ekonomiska 

politiken som sålunda förts fram av de icke-socialistiska partierna. Det är 

utskottets övertygelse att en sådan omhiggning av den ekonomiska politiken 

iir den absoluta förutsättningen för att en kraftig försiimring på arbetsmark

naden skall kunna undvikas när den internationella k,mjunkturen vänder. . 

De förutsättningar för arhetsmarknaclspolitikcn som förs fram i vpk

motionerna A239 och A 744 innebär att man slär in pil en politik som g1n stick 

i stäv mot vad utskottet ovan förordat, varför motionen avstyrks i här aktuell 

del. 

AU 1986/87: 11 
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dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I. betriiffande förlllsiillningama för arbctsmark11ad1pofitikcn 

att riksdagen med bifall till motionerna 1986/87:A229 yrkande I i 

motsvarande dd, I 986/87:A259 yrkande I nch I 986/87:A267 yrkande 

l i motsvarande del samt med avslag pil motionerna 1986/87:A2.W 

yrkandena I. 2 och 11 och l 986/87:A 744 yrkande I som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

2. Förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken (mom. 1) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att elen del av utskottets yttrande som pä s. 23 börjar med ··utskottet 

vill"" och på s. 24 slutar med ""av utskottet"" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i vpk:s partimotion A239 om den ekonomis

ka utvecklingen. Arbetslösheten är numera ett st<lende inslag i ekonomin. 

Full sysselsättning i klassisk mening iir inte liingre möjlig med rådande 

ekonomiska och sociala strukturer. Regeringens arbctslöshctspolitik är. som 

vpk framhåller. ett resultat av att allas rätt till arbete är underordnad 

budgetunderskottet. åtgiirder mot löneökningar och stimulans till storfinans 

och exportinriktning. Fortsatt hög strukturell arbetslöshet är uppenbarligen 

det pris vi får betala för den tredje vägens politik. 

Kampen mot arbetslösheten måste göras till politikens huvudfråga inför 

1990-talet. Det betyder att landets ekonomiska politik och statrns insatser 

måste inriktas på att bekämpa arbdslösheten. Statsföretag. löntagarfonder. 

regionalpolitik m. m. skall omvandlas till redskap för en arbetsskapande 

· politik. De viktigaste inslagen i en s{1dan politik kan - som vpk:s företrädare 

ocksa redovisat i finansutskottets betiinkande FiU 1986/87: 10- sammanfat

tas på följande siitt: 

- En utbyggnad av den gemensamma sektorns socialt och samhiillsekono

miskt viktiga delar m{1ste äga rum. samtidigt med en förnyelse av 

industriproduktionen. 

- Ett industrialiseringsprogram bör genomföras där de nötMindiga investe

ringarna finansieras genom indragning av medel från näringslivet. 

- Kraftiga insatser kriiVs för kvinnor och ungdom för deras rätt till arbete och 

försörjning. 

- Den regionala utarmningen mäste brytas genom en medveten styrning av 

investeringar. 

- Transnationaliscring på kapitalets villkor måste motarbetas. samtidigt som 

industrin utvecklas med inriktning mot hemmamarknaden. 

- I det kortare perspektivet krävs ätgiirdcr för att kraftigt minska undandra

ganclet av skatt och för att utjämna skillnaderna mellan utdebiteringen i 

landets kommuner och landsting. Progressionen i skattesystemet måste 

åter bli en realitet. 

- I det längre perspektivet bör skatten p[1 arbetsinkomster huvudsakligen 

ersiittas med en produktionsbeskattning. 

- Storfinansens makt och ägande m[iste brytas. 1 första hand genom 

nationalisering av affärsbanker. investmentbolag. kreditinstitut och de 

privatiigda försiikringsbolagen. 
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Endast en s{1dan politik har förutsiittningar att skapa arbete i1t alla. Därmed AU 1986/87: 11 
tillgodoses ocks<'1 synpunkterna i vpk-motion A 744 om riitten till fri tid för 

rekreation m. m. 

Den kritik som inledningsvis riktats mot den ekonomiska politik regering

en bedrivit kan i iinnu högre grad riktas mot den politik som förordas i de 

borgerliga partiernas motioner A259 (m), A229 (fp) och A267 (c). Dessa 

partier företräder andra intressen än arbetstagarna, nämligen företagarna 

och kapitalägarna. De tre motionerna avstyrks därför i aktuella delar. 

dels att utskottets hemställan under I bort ha följande lydelse: 

1. beträffande förll/säll11i11garna fiir 11rhet.rnwr/.:11ad11wliti/.:e11 

att riksdagen med bifall till motionerna 1986/87: J\239 yrkandena I, 2 

och 11 och 1986/87:A744 yrkande 1 samt med avslag p<"1 motionerna 

1986/87:A229 yrkande 1 i motsvarande del. l986/87:A259 yrkande I 
och 1986/87:A267 yrkande I i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

J. Inriktningen av arbetsmarknadspolitikcn 1987/88 (mom. 4) 

Bengt \Vitthorn, Sonja Rcmho och Anders G Högmark (alla rn) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pi"1 s. 23 b(irjar med "'Utskottet 

vill"' och på s. 24 slutar med ··aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Arbctsmarknadspolitiken skall som anförs i moderata samlingspartiets 

kommittemotion A259 i första hand vara ett hjiilpmcdel för enskilda 

individer. Dessa skall i varje situation ges bästa möjliga alternativ för att 

snabbt fö ett "'reguljärt"' arbete. Inom arbctsmarknadspolitiken måste de 

kontanta utbetalningarna över statskassan minska till förmån för andra 

åtgärder. Utbildning iir ett av de viktigaste instrumenten för att stiirka den 

arbctsliises ställning pa arbetsmarknaden. Vid sidan av en viil fungerande 

information om situationen pi1 arbetsmarknaden och en effektiv privat och 

offentlig arbetsförmedling miiste olika typer av utbildning alltid sättas före 

beredskapsarbeten. ungdomslag etc. Det iir oeksii angeliiget att flexibiliteten 

på arbetsmarknaden förbiittras genom att enskilda miinniskor stimuleras till 

ökad yrkcsmiissig och geografisk rörlighet. Hiir spelar faktorer som liigre 

marginalskatter och en fungerande bostadsrnarknad den avgörande rollen. 

men arbetsmarknadspolitiken har ocksii betydelse i sammanhanget. Utskot

tet avvisar därför senare i framstilllningen regeringens förslag om ett 

slopande av starthjiilpen. ett förslag som skulle fo den rakt motsatta effekten. 
Det synsätt utskottet här redovisat i fråga om den allmänna avvägningen 

mellan de arbetsmarknadspolitiska medlen biir också komma till uttryck vid 

anvisning av medel till de olika iindamtllen. Utskottet återkommer härtill i 

det följande men vill redan här fösta uppmiirksamheten p<t de problem som 

riksdagens nuvarande detaljstyrning av A\iS ger upphov till i samband med 

den nya målstyrningsstratcgi som iir under utveckling inom AMS. Ett första 

exempel pi1 detta iir den öppna konflikt i bediimningen av inriktningen pä de 

sysselsiittningsskapande atgärderna 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 AMS förändras. Det kan 124 



diirför finnas skäl att redan kommande budgetår genomföra försök med nya AU 1986/87: 11 
principer för anslagsgivning till AMS inom vissa anslagsomrf1den. Utskottet 

ilterkommer till frågan vid behandlingen av anslaget Sysselsättningsskapan-

de ät gärder. 

Utskottet delar vidare uppfattningen i den moderata motionen A259 att 

finansfullmakten i högre grad hör kunna inriktas pa insatser som långsiktigt 

förhiittrar infrastrukturen och tillviixtfiirutsättningarna i regioner som under 

lång tid drabbats av hög arbetsllishet. 

Sammanfattningsvis ansluter sig utskottet till den övergripande syn 

betriiffande arbetsmarknadspolitiken inför kommande budget:'ir som fram

förs i den moderata kommittemotionen A259. Detta bör ges regeringen till 

känna. Med utskottets ställningstagande bör övriga i sammanhanget behand

lade motioner lämnas utan i'itgärd. 

dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande i11rik111i11ge11 ar arbetsmarknadspolitiken 1987188 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A259 yrkandena 2 

motsvarande del, 3 och 9 samt med avslag p{1 motionerna 1986/ 

87:A229 yrkande I i motsvarande del, 1986/87:A239 yrkandena 3 och 

4 och 1986/87:A267 yrkandena l i motsvarande del och 12 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

4. Inriktningen av arbctsmarknadspolitiken 1987 /88 (mom. 4) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting ( fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pii s. 28 börjar med "Utskottet 

vill" och pt1 s. 29 slutar med "aktuella ·delar" bort ha foljande lydelse: 

Utskottet ansluter sig till uppfattningen i folkpartiets partimotion A229 att 

en aktiv arbetsmarknadspolitik måste ha till uppgift att underHitta nödvändi

ga omstiillningar på arbetsmarknaden och mildra effekterna för enskilda 

miinniskor. 

Som framhålls i mötionen var konsekvenserna av strukturföriindringar, 

teknisk utveckling och "kriser" svarare för medborgarna i slutet av 1970-talet 

när vi inte hade nt1gon tillväxt iin under I %0-talet niir tillväxten generellt var 

hög. 

Som ocksä framhålls i folkpartiets partimotion A229 .skapar inte den 

tekniska utvecklingen ökad arbetslöshet under förutsiittning att ekonomin 

och särskilt arbetsmarknaden har tillriicklig flexibilitet och anpassningsför

mäga. 

Inom arbetsmarknadspolitiken hör de kontanta utbetalningarna minska 

till förmån för främst arbetsmarknadsutbildningen, som hör ha en central 

roll. Den nu p{1gående tekniska utvecklingen kommer att ställa allt större 

krav på de anstiilldas kunskapsnivi1. Bristen pft kvalificerade yrkesarbetare 

och tjänstemän inom tekniska yrken tyder också p{t att kompetenskraven p{t 

arbetsmarknaden har ökat. En kraftfull satsning på arbetsmarknadsutbild

ning bör därför komma till stånd. 

Slutligen vill utskottet framhalla betydelsen av en flexibel arbetsmarknad 
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där enskilda människor stimuleras till ökad yrkesmiissig och geografisk AU 1986/87: 11 
rörlighet. Regeringens förslag om ett slopande av starthjiilpen - som 

utskottet ätcrkommer till senare i framställningen - motverkar dessa 

striivandcn. 

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet vad som anförs 

motion A229 (fp) om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. Övriga 

sammanhanget behandlade motioner avstyrks i tillämpliga delar. 

dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande i11rikt11i11ge11 m· arbets111arknad.1poli1iken /1)87188 
att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A229 yrkande 1 1 

motsvarande del samt med avslag på motionerna 1986/87: A239 

yrkandena 3 och 4, I 986/87:A259 yrkandena 2 i motsvarande del. 3 
och 9 och 1986/87: A26 7 yrkandena I i motsvarande del och 12 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

5. Inriktningen av arbetsmarknadspolitiken 1987/88 (mom. 4) 

Börje I lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som 'på s. 28 börjar med "Utskottet 

vill'' och på s. 29 slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i centerpartiets kommittemotion A267 att 

samhället måste ha en hög beredskap för att möta konjunkturnedgångar och 

de krav som strukturförändringar inom näringslivet ställer. Män och kvinnor 

hör vidare ha samma möjligheter och samma rätt till utveckling pä 
arbetsmarknaden. 

Som framht1lls i motion A267 måste kampen mot arbetslösheten föras mer 

aktivt och pa två fronter samtidigt. Det gLiller att driva en niirings-, rcgional

och glcshygdspolitik som ger tillriickligt mfö1ga arbetstillfällen utan behov av 

långsiktigt samhiillsstöd samt arbetstillfällen i alla delar av landet. Det gäller 

också att med utbildningsinsatser hjiilpa människor att ta de jobb som 

tillskapas. Särskilt måste dessa åtgiirdcr riktas till de nytillträdande på 

arbetsmarknaden och till långtidsarbetslösa. 

Kontantuthetalningarnas andel av de totala arbetsmarknadspolitiska 

utgifterna måste pressas till haka till förmån för andra ätgärder. Arbetslinjen 

måste hävdas liksom att möjligheterna till utbildning måste tillvaratas. 

Flyttkostnaderna hör kunna bäras a\.' dem som söker arbetskraft i de 

expansiva regionerna. 

Slutligen anser utskottet i likhet med de centerpartistiska motionärerna att 

det borde vara en självklarhet att AMS inte medverkar i kampanjer som har 

till syfte att förmå tekniker att liimna övriga riket för att flytta till 

Stockholmsregionen. Vad de eftersatta regionerna behöver för att kunna 

vända utvecklingen iir nämligen i hög grad kvalificerad personal med teknisk 

utbildning. 

Vad utskottet anfört om inriktningen pil arbetsmarknadspolitiken hör ges 

regeringen till känna. Övriga i sammanhanget behandlade motioner av

styrks. 
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dels att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande inriktningen Il\' arbersmark11adspolitike11 1987!88 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A267 yrkandena 1 1 

motsvarande del och 12 samt med avslag på motionerna l 986/87:A229 

yrkande 1 i motsvarande del, 1986/87:A239 yrkandena 3 och 4 och 

1986/87:A2S9 yrkandena 2 i motsvarande del. 3 och 9 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

6. Inriktningen av arbctsmarknadspolitiken 1987/88 (mom. 4) 

Lars-Ove Hagberg (\,pk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 28 börjar med "Utskottet 

vill" och på s. 29 slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Dagens svenska arbetsmarknadspolitik är som framhälls i vpk:s partimo

tion l986/87:A239 organiserad för att miita 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 svarighctsgrad - 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 arhctsmarknadspolitik 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 s{1 tydligt. 

AMS är förvaltaren av dagens arbctsmarknadspolitik. 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 ät de 

arbetslösa eller en {ttgärd för att skapa arbete ät alla. 

Nya riktlinjer för arbctsmarknadspolitiken måste därför formuleras i 

enlighet med följande: 

En särskild "syssclsättningshudgef" bör . upprättas vid sidan av det 

traditionella budgetarbetet. Den bör innefatta s:iväl den statliga som den 

kommunala sidan. Arbetsmarknadspolitiska f1tgiirder bör organiseras och 

budgeteras pa flerårsbasis för att möjliggöra biittre framförhallning och 

säkrare anställningsformer. Kommunerna bör erhålla ramanslag, som de 

friare kan disponera. Detta underlättar för dem att kombinera olika iitgiirder 

efter de behov som regionalt föreligger. 

Arbetsmarknadsåtgärdernas innehi1ll 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 arbetand.:s rättsliga 

ställning bör stärkas och tvångsmomenten avvecklas, RiHten till understöd 

vid arbetslöshet skall inte villkoras med ett tvitng att ta vilket arbete som 

hdst. Riittssituationen för arbetande inom arbctsmarknadspolitikens ram 

skall inte generellt vara sämre än i övriga arbetslivet. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall kopplas till en planerad 
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utbyggnad av industri och offentlig verksamhet samt till genomförandet av en AU 1986/87: 11 

arhctstidsförkortning. Inriktningen skall vara att genom arhetc och '1udicr 

på ett organiserat sätt leda över dem som i dag stilT utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden till fasta anställningsformer. Det anförda snm inncbiir att 

motion 1986/87:A239 tillstyrks i motsvarande del bör ges regeringen till 

känna. Övriga här behandlade motioner avstyrks. 

dels att utskottets hcmstiillan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande i11rikmingen av arbe1smark11adspo/i1iken 1987188 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A239 yrkandena 3 och 4 

samt med avslag på motionerna 1986/87:A229 yrkande I i motsvaran
de del. 1986/87:A259 yrkandena 2 i motsvarande del. 3 och 9 samt 

1986/87:A267 yrkandena I i motsvarande del och 12 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

7. Arbetsförmedling i alternativa former (mom. 7) 

Elver Jonsson (fp), Börje Hörnlund (c), Bengt Wittbom (m), Charlotte 

Branting (fp), Sonja Rembo (m). Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) och 

Anders G Högmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 31 börjar med "Utskottet 

står" och på s. 32 slutar med "utan hifall" hort ha fiiljande lydelse: 

Enligt utskottets mening är det angeläget med en förutsättningslös och 

genomgripande översyn av arhetsförmedlingslagen. Denna uppfattning 

framfördes också i en reservation till AMS-kommittens bctiinkande av 

företrädarna för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet. 

Arbetsmarknadsverket har i dag en faktisk monopolställning niir det gäller 

arbetsförmedling. Därmed finns alltid en risk för att effektivitet och service 

eftersätts. Det är mot denna bakgrund viktigt att det kan skapas alternativ 

och komplement till den offentliga förmedlingen. Detta giillcr i synnerhet på 

specialomräden med särskilda behov där den offentliga förmedlingen visat 

sig vara mindre effektiv. t. ex. artist- och knntorsserviceomrädena. Det finns 

anledning utgå från att servicen till si1väl arbetssökande som arbetsgivare 

med en sådan ordning skulle kunna förhiittras. 

Utskottet anser sålunda att den aviserade översynen av arbetsförmedlings

lagen hör vara förutsättningslös med sikte på att möjliggöra den av utskottet 

förordade utvecklingen. 

Vad utskottet anfört om en översyn av arhetsförmedlingslagen. som 

innebär att de i sammanhanget upptagna motionerna tillstyrks, hör ges 

regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 7 bort ha följande lydelse: 

7. beträffande arbet.1förmedli11g i alternativa former 
att riksdagen med bifall till motionerna 1986/87:A218. 1986/87:A229 

yrkande 15. 1986/87:A240, 1986/87:A259 yrkande 4. 1986/87:A267 

yrkande 10. 1986/87:A278. 1986/87:A463 yrkande 4 och l 985/86:Fi713 

yrkande 5 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet 
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8. Upphävande av lagen om allmän platsanmälan (mom. 8) 

Bengt Wittbom, Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pft s. 32 som börjar med "Utskottet 

vidhåller" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning har effekterna av lagen om allmiin platsan

mälan medfört olägenheter i form av merarbete b;1cle för företagen och för 

arbetsförmedlingarnas personal. Utskottet tillstyrker fiirslaget i moderata 

samlingspartiets kommittcmotion I 986/87:A259 i denna fri1ga. Riksdagen 

bör sålunda ansluta sig till ett principuttalande om lagens upphiivande, 

varefter det för ankomma pä regeringen att vidta härav föranledda <ttgärder. 

dels att utskottets hemstiillan under 8 bort ha följande lydelse: 

8. beträffande el/ 11pphii1·wule m· l11grn om 111/miin platsanmii/1111 
att riksdagen med bifall till rnotion I 986/87:A259 yrkande 5 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

9~ Ändring i lagen om allmän platsanmälan (mom. 9-
motiveringcn) 

under förutsättning av bifall till reservation 8 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande p<I s. 32 som hiirjar med "Enligt utsknttets·· och 

slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föreg{1ende föreslagit att lagen om allmiin platsanmiilan 

skall upphävas. Mot denna bakgrund saknas anledning att pn"lva elen i motion 

1986/87:A267 (c) aktualiserade fr{1gan om iindring i denna lag. Motionen 

avstyrks därför. 

10. Ändring i lagen om allmän platsanmälan (mom. 9) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 32 som börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med motion 1986/87:A267 att det inte är rimligt att 

lagen om allmän platsanmälan omfattar arbeten som varar kortare tid iin 30 

dagar. Den tid som åtgår i onödan både för arbetsgivarna och arbetsförmed

larna med den nuvarande ordningen borde kunna användas på ett mer 

konstruktivt sätt. Riksdagen bör sälunda återkomma till riksdagen med 

förslag till ändring av lagen i enlighet härmed. Detta bör ges regeringen till 

känna. 

9 Riksdu11e111986187. 18sam/. Nr 11 
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dels att utskottets hcmstiillan under 9 bort ha följande lydelse: 

9. beträffande en ilndring i lagen om al/miin platsanmiilan 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A267 yrkande 11 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

11. Obligatorisk platsförmedling m. m. (mom. 10) 
:•·· 

Lars-Ove llagbcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 32 som härjar med .. Utskottet 
har" och slutar med "aktuell del" hort ha följande lydelse: · 

Utskottet tillstyrker );rkandena i vpk:s motion l986/87:A71 l om att 

regeringen bör lägga fram förslag rörande obligatorisk arbetsförmedling och 

förbud av åsiktsregistrering m. m. Som bakgrund till sitt stiillningstagandc 

vill utskottet anföra följande. 

Det stii.r i dag arbetsgivare fritt att avgöra vem som skall anställas. Varken 

fackföreningar eller arbetsförmedlare har hiirvidlag n?1got som helst inflytan

de. Trots att arbetsförmedlingarna t. ex. under senare år prioriterat äldre och 

handikappade har det varit mycket svårt att placera dessa kategorier p<'1 de 

lediga arbetena. Utskottet delar vpk:s uppfattning att det bör vara arbetsför

medlingens och de fackliga organisationernas sak att avgöra vem som sk;ill få 

ett visst arbete. Den obligatoriska arbetsförmedling som utskottet förordar 

måste diirför utformas så att en arbetsgivare inte kan avvisa en sökande som 

arbetsförmedlingen anvisar. En sådan ordning skulle ocks{t motverka den typ 

av informella yrkesförbud och andra former av svartlistning som förekom

mer. Utskottet anser emellertid i likhet med vpk att den senare frågan ifr så 

allvarlig att en särskild lag som förbjuder åsiktsregistrering. personundersök

ning och svartlistning av arbete iir p[1kallad. Regeringen hör underriittas om 

vad utskottet hiir har anfört med anledning av motion 1986/87: A 711. 

dels att utskottets hcmstiillan under l!J bort ha följande lydelse: 

10. betriiffandc ohligatorisk platsförmcdling m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87: A 711 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

12. Allmänna förutsättningar för en växande arbetsmarknad 
för ungdomar (mom. 11) 

Bengt Wittbom. Sonja Rem bo och Anders G I lögmark (alla m) ar1ser 

dels att den del av utskottets yttrande p<'1 s. 34 som hörjar med "Utskottet 

kan" och slutar med "riksdagens sida" bort ha följande lydelse: 
För att skapa en arbetsmarknad diir unga miinniskor kan finna arbete kriivs 

det· i första hand ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska politik moderata 

samlingspartiet förespräkar kommer att leda till högre tillviixt. För att uppnii 

detta kriivs bl. a. att skattesystemet föriindras och att hindren för den pri\'ata 

tjiinstesektorn undanröjs. 

Ungdomar iir mer beroende av hiig e knnomisk tillviixt iin andra grupper pf1 

arbetsmarknaden. 
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Tillväxt inne här att fler nya jobb ska11as. Vissa bcriikningar tyder på att I AU 1986/87: 11 
procenknhets ökad tillviixt kan resultera i 20 noo fler arbetstillfällen p[1 den 

vanliga arbetsmarknaden. 

Vi1r förmåga att utnyttja den nya tekniken kommer att vara av avgörande 

betydelse för Sveriges förmäga att bevara ett högt välständ. Misslyckas vi 

med att följa den tekniska utvecklingen kommer vi likväl att pftverkas av 

förändrade konkurrens- och produktionsförhällanden som kommer att ge 

upphov till svåra stiirningar på arbetsmarknaden - med höjd arbetslöshet 

som resultat. 

Lyckas vi däremot tillvarata teknikens möjligheter skapas nya produkter 

och företag. Det ger ocbä möjlighet för ungdomar att fö jobb. 

Servicesektorn miiste fä möjlighet att viixa. Det kriiver en annan inställ

ning till de offentliga servicemonopolen - iivcn inom dessa omrftden måste 

det finnas konkurrens. Den hushållsinriktade servicesektorn måste också fä 
expandera. I dag hindras det bl. a. av skattesystemet och av olika slags 

regleringar. 

Utskottet föresUir att riksdagen uttalar sin anslutning till vad ovan och i 

motion 1986/87: A258 ( m) anförts om allmiinna förutsiittningar för en 

växande arbetsmarknad för ungdomar och ger regeringen detta till kiinna. 

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha följande lydelse: 

11. beträffande allmänna fiirutsiittningar för en 1·iixande arhets

marknad för ungclomar 

att riksdagen med bifall till motion l 986!87:A258 yrkande 1 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

13. Uppföljningsansvar för ungdomar m. m. (mom. 12) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G I lögmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p{1 s. 36 som börjar med "Vintern 

1986" och slutar med "behandlade delarna" bort ha följande lydelse: 

Det nuvarande systemet med ungdomslag bör ersättas med [1tgiirder som 

underlättar i stiillct för att försvära ungdomars övergimg från skola tili 

arbetsliv. Detta bör förberedas redan i grundskolan. I moderata samlingspar

tiets partimotion om utbildningspolitiken har föreslagits förändringar med 

detta syfte. Däri ingår skolstart vid sex iirs älder. fler valmöjligheter p~t 

högstadiet. förkunskapskrav till gymnasieskolans linjer i kombination med 

möjligheter att förbiittra eller komplettera behövliga förkunskaper. Dessa 

frågor behandlas av uthildningsutskottet. 

Det utvidgade uppföljningsansvar för 15-19-iiringar som förordas i 

motlerata samlingspartiets här föreliggande kommittemotion 1986/87:A258 

och som utskottet ställer sig bakom bör i enlighet med vad nyss sagts ges 

följande inslag: 

Möjligheter till komplettering av ett eller flera iimnen för elever som för 

sent upptiicker att de borde ha gjort ett annat tillval pil högstadiet. 

Möjligheter till betygskomplctteringar för elever med för li1gt betyg i 

förkunskapsämne eller för lagt bet.ygsgenomsnitt i samtliga iimnen. 
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Vägledning till eleverna inför valet av linje i gymnasieskolan. 
Hjälp till studietrötta elever att fä en plats i arbetslivet. 

För varje elev som omfattas av uppföljningsansvaret skall göras en 

individuell plan. i vilken skall ingå ett uppfiiljningsprogram. 

Utbildningsdclcn av uppfiiljningsansvaret har närmare överviigts i den 

ovanniimnda kommittemotioncn. till vilken hänvisas. Utskottet vill liksom 

motioniirerna understryka att de första Mgärdcrna för att hjälpa arbetslösa 

ungdomar skall vara att stimulera dem att skaffa sig utbildning som gör dem 

mera attraktiva pii arbetsmarknaden. Detta kan ske genom gymnasiestudier. 

liirlingsutbildning och andra utbildningsformer. Andra bör fä en intensi

fierad arbetsförmedlingshjälp. 

Ungdomar som har varit arbetslösa i tre månader bör erbjudas en 

arbetspraktikplats. Syftet med sådana platser skall vara att minska ungdo

marnas tid i arbetslöshet genom att kontakt skapas framför. allt med 

näringslivet. Normalt skall ungdomarna kunna ha en arbetspraktikplats upp 

till sex månader. men de skall stå till arbetsmarknadens förfogande och vara 

aktivt arbetssökande. 

Statsbidrag skall utgå till kommunerna och bör liiggas på en sådan niva att 

dagersättningen till 18-19-åringar blir högre än för 16-17-åringar. Avtal bör 

kunna träffas om ersättningen till ungdomar i arbetspraktik på ungefär 

samma villkor som gäller i nuvarande avtal för ungdomsplatser. Förnyad 

placering pa arbetspraktikplats bör i normalfallen föregås av en ny aktiv 

sökperiod efter arbete. 

Det bör uppdras iit regeringen att med ledning av nu angivna riktlinjer 

utforma förslag till den nya verksamhetens uppliiggning mer i detalj. Till 

detta hör statsbidrags- och övriga finansieringsfrågor samt prövning av den 

nuvarande regleringen av kommunernas uppföljningsansvar enligt skollagen 

(1985:1100). Det gäller hiir att bygga vidare på fleråriga erfarenheter av 

nuvarande ungdomsåtgärder. Det bör därför vara fullt möjligt för regeringen 

att vidta iitgärder för att successivt under hösten 1987 införa den nya 

ordningen samtidigt som förslag utarbetas i de delar i vilka ytterligare beslut 

om den nya verksamheten kräver riksdagens medverkan. Parallellt härmed 

påbörjas en avveckling av verksamheten med ungdomslag liksom med de nya 

inskolningsplatserna i den mån verksamheten hiirmed har kommit i gång. 

Denna avveckling bör kunna vara avslutad till den 1 januari 1988 då 

lagstiftningen om ungdomslag upphiivs - förslag härom läggs fram i 

hemställan - och verksamheten med inskolningsplatserna samtidigt upphör. 

Med det anförda tillgodoses yrkandena i kommittemotion !986/87:A267 

(c) nm ett sammanhallet uppföljningsansvar i kommunal regi för ungdomar 

liksom motsvarande yrkande i motion 1986/87:A261 av Alf Svensson (c). 

Dessa motioner bör sålunda inte föranleda någon riksdagens Mgärd. 

dels att utskottets hcmstLillan under 12 bort ha följande lydelse: 

12. beträffande uppfiiljningsansl'ar fiir ungdomar 
att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A258 yrkandena 3-5 samt 

med avslag pit motionerna !98Mn:A261yrkande3 och 1986/87:A267 

yrkande 5. 

dels godkiinner vad utskottet anfört om riktlinjer för ett utvidgat 

uppföljningsansvar för ungdomar i itldern 15-19 f1r. 
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dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om AU l 9~6/87: 11 
förslag till riksdagen om finansiering och författningsm~issig 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 ttr 1987. 

14. Uppföljningsansvar för ungdomar m. m. (mom. 12) 

Börje I lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (e) ansa 

dels att den del av utskottets yttrande på s." 36 som börjar med '"Vintern 

1986" och slutar med "behandlade delarna" bort ha följande lydelse: 

Utskottet ansluter sig till förslaget i centerpartiets kommittcmotion 

l 986/87:A267 att det ska.Il tillsättas en parlamentarisk utredning med 

uppdrag att arbeta fram förslag till ett sammanhållet uppföljningsansvar för 

ungdomar i åldern 16-24 år. 

Hiiri skall ingå att kommunerna har huvudansvaret för de praktiska 

insatserna mot ungdomsarbetslösheten. Dessa insatser bör utformas så att de 

utgör ett led i ungdomars gymnasiala utbildning, val av yrke och yrkesprak

tik. Statsbidraget till kommunerna bör utformas på sätt som motsvarar det 

bidrag som nu utgar i kommunernas uppföljningsverksamhet. Staten bör 

fastställa den ersiittning som utgår till ungdomarna under yrkespraktiken. 

Ersättningsnivan bör därvid vara hiigre ju äldre grupper av ungdomar som 

avses. Det biir också vara möjligt att träffa avtal om ersiittningarna pt1 samma 

villkor som gäller för ungdomar pi1 ungdomsplatserna. Den stödform 

motionärerna förespråkar som skall ge ungdomar arbete över hela arbets
marknaden skall ersätta ungdomslagen. I avvaktan p{1 att reformen genom

förs biir, s{1som understryks i motion A267. alla ungdomsplatser ge heltidsar

bete och platser i ungdomslag i ökad utsträckning förläggas till den privata 

sektorn. 

Vad utskottet ovan anfört bör delges regeringen. Med de nu redovisade 

ställningstagandena tillgodoses samtidigt motsvarande förslag i motionerna 

1986/87:A258 (m) och 1986/87:A261 av Alf Svensson (c). Dessa motioner 

behöver salunda inte leda till nagon särskild Mgärd. 

dels att utskottets hemställan under 12 bort ha följande lydelse: 

12. beträffande uppfiiljningsamTar för ungdomar m. 111. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A267 yrkande 5 samt med 

avslag pii motionerna 1986/87:A258 yrkandena 3-5 och l 986/87:A261 

yrkande 3 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet 

anfört. 
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15. Uppföljningsansvarför ungdomar m. m. (mom. 12-
motiveringcn) 

Lars-Ove I lagberg (vpk) anser att den del av utskottets yttrande p{1 s. 36 som. 

börjar med "Vintern 1986" och slutar med "behandlade delarna" bort ha 

följande lydL'ise: 

Moderata samlingspartiet i kommittemotion I 986!87:A258 och centerpar

tiet i kommittemotion I 98n/87:A267 vill ersiitta ungdomslagen och inskol

ningsplatserna med andra Mgärder. Vad som föreslås iir emellertid inte ntigra 

nya grepp utan det giiller lik.som tidigare att skapa nya siiranordningar. Dessa 

kommer p{t intet siitt att utgöra n[1gon reell lösning av ungdomarnas problem 

att få varaktig och trygg försörjning. UtskottL't i1terkommcr till den saken vid 

behandlingen av vpk-förslaget om insatser för att skapa fasta jobb {1t 

ungdnmar. Med hiinvisning hiirtill avstyrks förslagen i de nyssniimnda 

motionerna 1J111 uppföljningsansvar för ungdomar samt det liknande yrkan

det i motinn 1986!87:A261 av Alf Svensson (c). 

16. Siirskild yrkcsutbildning för långtidsarbetslösa ungdomar 
(mom. 13) · 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pa s. 36 börjar med "Inte heller"· 

och pft s. 37 slutar med "svarplaceradc ungdomar" bort ha följande lydelse: 

Ctskottct bitriider uppfattningen i 111\ltion 1986/87:A258 att det snarast bör 

inriittas en siirskild yrkesutbildning med lönebidrag för att ge stöd och hjiilp 

Ett l{mgticlsarbetsliisa ungdomar med svi1ra sociala problem och bristande 

yrkesutbildning. Systemet bör konstrueras sit att arbetsförmedlingen ges 

möjligheter att liimna lönekostnadsbidrag med 75. 50 resp. 25 r:; för första, 

andra resp. tredje utbildnings{trt't. Utbildningen skall skt' s;I att förutsätt

ningarna för en social och arbetsmarknaclsmi\ssig rehabilitering blir de bästa 

rniijliga. Detta fi:irutsiitter ett niira samarbete mellan företag. skola. ;trbets

förmedling och sociala myndigheter. 

Det biir uppdras {1t regeringen att snarast för riksdagen prt"sentera förslag 

till den nu förorcladt' siirskilda yrkesutbildningcn. 

dC'ls att utskottets hemställan unclt'r 13 bort ha följandt' lydelse: 

IJ. bt"triilfonde siirskild yrkesutbildning för långtidsarbl'lsliisa 1111g

do111ar 
att riksdagen mt"d bifall till motion 1986/87:A258 yrkande 6 som sin 

mening gL'r regeringen till kiinna vad u.tskottct anfört. 

17. Översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgiirderna för 
ungdomar (mom. 14) 

El\'t'r Jonsson ol'i1 CharlottL' Branting (fp) anser 

dels att dt'n dL'i av utskottets yttrandt" pf1 s. 37 som börjar med "De 111ika" och 

slutar med "utan iitgiird" bort ha följande lydt"lse: 
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Åtgiirderna för de olika åldersgrupperna ungdomar är utformade efter AU l 986/X7: 11 
olika principer. Hiilften av ungdomsplatserna för 16-17-{tringar finns på den 

privata arbetsmarknaden medan ungdomslagen är koncentrerade till den 
offentliga sektorn. Ungdomslagen ger syssds.ättning på halvtid medan övriga 

fögiirdcr inncbiir hcltidssyssclsiittning. 

De olika åtgiirderna handläggs olika ur organisatorisk synvinkel. Ersiitt

ningsvillkoren varierar kraftigt. Samordningen mellan de olika organisatio

nerna är dålig och det rt1der snarast en viss konkurrens. 

Även om miilet är att minskit de arbetsmarknadspolitiska <'Hgärderna för 

ungdomar kommer det även framöver att finnas ett behov av siidana. Det är 

diirför angeläget att fö till sthnd en utvärdering av de gjorda insatserna för 

olika åldersgrupper och en iiversyn av utformningen. 

Vid en sådan översyn bör bl. a. subventionsgraden ses iiver, fördelningen 

av insatser på olika arbetsgivare, arbetstider. crsättningsvillkor och den 
organisatoriska uppbyggnaden. 

Vid en utvärdering av ungdomslagen som bl. a. genomfördes av konsultfö- . 

retaget SINOV A kunde man konstatera vissa grundliiggandc problem: 

ungclomslagen iir alltför ofta en förstahandsåtgärd i stiillet för att sättas in 

först när den arbetssökande ungdomen och arbetsförmedlingen en tid prövat 

tänkbara alternativ. Ungdomslagen ger också sm{1 möjligheter att gå över till 

andra jobb. De iir helt köm:entrcrade till den offentliga sektorn diir 

miijlighetcrna att fä fast arbete är och kommer att vara sm~i under 

överskådlig framtid. 

En siinkning av arbetsgivaravgifterna minskar behovet a\.· de stödåtgiirder 

som i dag har inriittats för ungdomar. I första hand gäller detta ungdom slagen 

som under år 1986 sysselsatte inte fullt 24 000 ungdomar i genomsnitt per 

månad. Placering i ungdomslag kan behövas som en extra resurs i vissa fall. 

Sedan de hiir föreslagna förändringarna förver.kligats kan man emellertid 

överviiga att li1ta längre tid förflyta innan placering i ungdomslag sker. Det 

bör också skapa möjligheter för att inrätta flera ungdomslagsplatser inom 

den privata sektorn. 

Vad utskottet ovan anfört med anslutning till vad som anförts i folkpar

timotion 1986/87:A229 bör bringas till regeringens kännedom. 

dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse: 

14. betriiffande ö1·ersyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

för ungdomar 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A229 yrkande 20 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

18. Insatser för fasta jobb åt ungdomar (mom. 15) 

Lars-Ove Hagbcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 37 som börjar med ··utskottet 
behandlade"' uch slutar med "till regeringen"' bort ha följande lydelse: 

:Vted ungdomsplatser, ungdomslag och andra t1tgiircler varav inskolnings

platser är det senaste inslaget har för ungdomar tillskapats särlösningar som 

alla har det gemensamt att de p{i intet sätt skapar fler jobb eller ger de unga 



trygghet för framtiden. Till det problematiska med mfö1ga av dagens AU 1986/87: 11 
siirlösningar hör vidare att man i dem döljer en mycket oriittvis behandling av 

ungdomen, inte minst liincmiissigt. Det iir en oriittvisa mot de unga som 

också skiner igenom pä andra om raden. exempelvis stu9iestöd och studielån. 

I hela samhiillct märks en otiick tendens att ungdomar anses som "mindre 

drda". Det har inneburit att myndighctsMdern i vårt land snart bara i teorin 

är 18 ar. men på allt fler smilen i praktiken 20 år. Detta gäller inte minst på 

arbetsmarknaden. En siidan samhällsutvcckling hotar redan i dag ungdo-

mens rätt och värdighet. Denna tendens och farliga ungdomsfientliga 

utveckling m:lste bckiimpas med all kraft. Stora behov finns i samhället. 

Genom att tillfredsstiilla dessa behov skapas också fasta och nya jobb. Denna 

syn iir den verkligt optimistiska och offensiva. Ungdomskooperativ. rättvisa 

Hirlingssystcm och rejiila yrkesutbildningar kan spela en positiv roll för 

ungdomen. Men i grunden i"ir problemet med ungdomsarbctslöshct så 

mycket djupare och kräver en politik som syftar till fasta jobb med lön att 

leva p<'1. För att nf1 dit kriivs utöver att tillfredsställa en rad samhälleliga behov 

ocks~1 kraftfttgiirdcr mot storkapitalets penningspekulation. kapitalexport 

och för skiirpt beskattning av storbolagsvinsterna. 

Ett siitt att kombinera kampen för ungdomens riitt till fasta jobb med lön 

att leva på med åtgärder mot storkapitalet iir att införa en "beskattning mot 

ungdomsarbctsliishet". Skattemedlen kan sedan användas till iitgärder för 

att skapa fasta jobb inom samhiillsnödvändiga sektorer. 

I enlighet med vpk:s förslag bör uppdras {it regeringen att utarbeta en 

kraftfull t1tgärdsplan för att tillfredsställa den mängd av behov av värd. 

omsorg och utbildning/kultur som finns i vi1rt samhiille. Med en s;ldan massiv 

satsning skapas nya arbetstillfällen som ger arbetslösa ungdomar jobb med 

lön som de kan leva på. 

Med de nu förordade iitgiirderna bör det vara möjligt att under nästa 

budgetår avveckla ungdomslagen och de nya inskolningsplatserna. Vid 

behandlingen i det följande av mcdclsanvisningen till dessa verksamheter 

kommer följaktligen att föreslås en halvering av de medel regeringen begär 
för nästa budgetiir. Besparingarna bör anviindas för att delfinansiera det 

anslag som i ett tidigare avsnitt föreslagits till att inriitta fasta arbeten hos 

landsting och kommuner. 

elds att utskottets hcmstiillan under 15 bort ha följande lydelse: 

15. beträffande insatser för fasta jobb ät ungdomar 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:An9 yrkande 7 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

19. Utökad arbetstid i ungdomslagen m. m. (mom. 17-
moti veringen) 

under förutsättning av bifall till reservation 13 

Bengt Witthom. Sonja Rem bo och Anders G Högmark (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande pf1 s. 38 som börjar med "Liknande motionsyrkan

den" och slutar med "dessa delar" bort ha följande lydelse: 
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Med hiinvisning till vad som anförts i det föregitende om att ersiitta AU 1986/87: 11 

ungdomslagen med arhetspraktikplatser huvudsakligen i niiringslivct inom 

ramen för ett nytt och utvidgat uppföljningsansvar för ungdomar pf1kallar 

motion 1986i87:A261 i dessa delar inte n{igon iitgärd. 

20. Utökad arbetstid i ungdomslagen m. m. (mom. 17-
motivcringen) 

under fiirutsiittning av bifall till reservation 14 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser att den del av· 

utskottets yttrande pä s. 38 som hiirjar med ""Liknande motionsyrkanden·· 

och slutar med "dessa delar" bort ha följande lydelse: 

I det föreg{1ern.k har redan förordats att alla ungdomsplatser hör omvand

las till heltidsarhete och i ökad utstriickning förliiggas till det enskilda 

näringslivet i avvaktan på att verksamheten med ungdomslag kan avvecklas 

och ersättas med ett nytt sammanhiHlet ansvar för utbildning och yrkesprak

tik för ungdomar i iildern 16-24 ftr. :Vfed hiinsyn härtill iir Alf Svenssons (c) 

motion 1986/87:A261 tillgodosedd i berörda avseenden. 

21. Utökad arbetstid i ungdomslagen m. m. (mom. 17-
motiveringen) 

under förutsiittning av hifall till reservation 18 

Lars-Ove Hagherg (vpk) anser att den del av utskottets yttrande· pä s. 38 som 

hörjar med '"Liknande motionsyrkanden" och slutar med ··dessa delar" bort 

ha följande lydelse: 

Med hiinvisning till vad som anförts i det föregående om kraftfulla insatser 

för att skapa fasta jobb i1t ungdomar så att ungdomslagen liksom inskolnings

platserna kan avvecklas redan under niista budgeti1r påkallar motion 

1986/87:A261 av Alf Svensson (c) i dessa delar inte nägon ätgiird. 

22. Verksamheten med inskolningsplatser (mom. 18) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 39 som börjar med ··Beslutet om" 

och slutar med "enskilda niiringslivet" bort ha följande lydelse: 

De nya inskolningsplatserna har redan visat sig vara misslyckade i och med 

att de riktiga förutsättningarna i vad gäller introduktionslöner. anställnings

villkor m. m. inte föreligger. Pit de mest centrala omriidena har det inte ens 

visat sig vara möjligt för parterna att träffa förhundsvisa avtal om verksam

heten. 

Försöket att införa inskolningsplatser bör mot denna bakgrund överges 

och liksom ungdomslagen bör platserna ers;ittas med det utvidgade uppfolj

ningsansvar med arbetspraktik som förordats i det föregående. Regeringens 

förslag om en verksamhet niista [1r med 10 000 inskolningsplatser bör 
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följaktligen avvisas av riksdagen liksom förslaget i motion l 986/87:A267 (c) AU 1986/87: 11 

beträffande verksamhetens dimensionering. Motion 1986/87:A267 (vpk) for 

anses vara tillgodosedd i vad avser kravet på att inskolningsplatserna skall 

upphöra och p<lkallar diirmcd inte någon t1tgärd. 

dels att utskottets hemställan under 18 hort ha följande lydelse: 

18. beträffande 1·crks11mhcten med inskolningsplatser 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A260 yrkande 9 i 

motsvarande del avslär dels propositionen i motsvarande del. dels 

motionerna I 986/87:A207 och I 986/87:A267 yrkandena 3 och 4 i 

motsvarande delar. 

23. Verksamheten med inskolningsplatser (mom. 18) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yt_trandc pt1 s .. 39 som börjar med "Beslutet om·· 

och slutar med "motsvarande ·delar .. bort ha följande lydelse: 

Utskottet har stiillt sig bakom centerpartiets förslag att förslag tiör arbetas 

fram om ett sammanh[1llct ansvar för ungdomars utbildning och yrkesprak

tik. I avvaktan pf1 att den föreslagna nya ordningen kan genomföras bör 

verksamheten med de nya inskolningsplatscrna utökas i förhållande till 

regeringens förslag s{1 att verksamheten med ungdomslag i motsvarande m{m 

kan minskas. Utskottt:t bitriider alltsii p<I denna punkt förslaget i motion 

1986/87:A267 (c). Yrkandena i motionerna 1986/87:A260 (m) och 1986/ 

87:A207 (vpk)·om att inskolningsplatserna redan i dagsläget skall avvecklas 

avstyrks som en följd av de nu gjorda stiillningstagandena. 

dels att utskottets hemstiillan under 18 bort ha följande lydelse: 

18. betriiffande rakrnmheten med inskol11i11gspla1scr 

att riksdagen med bifall till motion 1986!87:A267°yrkandena 3 och 4 i 

motsvarande delar. med anledning av propositionen i motsvarande del· 

samt med avslag pä motionerna 1986/87:A207 och 1986/87:A260 

yrkande 9 i motsvarande del som sin mening ger regeringen till kiinna 

vad utskottet anfört. 

24. Verksamheten med inskolningsplatser (mom. 18) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 39 som börjar med "Beslutet Om" 

och slutar med "enskilda näringslivet" bort ha följande lydelse: 

De nya inskolningsplatserna är i själva verket statssubventioncrade 

provanstiillningar och kan också sägas vara ett hot mot den fackliga 

solidariteten. De resurser som regeringen vill avsätta till bidrag till näringsli

vet för dessa platser hör i stiillet satsas pa nya f;ista arbeten för ungdomar 

inom den offentliga sektorn. Regeringens förslag om en .verksamhet nästa 

budgetår med 10 000 inskolningsplatscr bör med hiinsyn till det ~mförda 

avvisas av riksdagen. säsom ocks{1 föreslås i motiL~n 1986/87: A207 ( vpk). 
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Likaså bör förslaget i motion 1986/87:A267 (c) om verksamhetens dimensio- AU J 986/87:11 
nering avslås av riksdagen. 

Yrkandet i motion 1986/87:A260 (m) om en avveckling av inskolningsplat

serna får anses vara tillgodosett med det ovan anförda och motionen p;lkallar 

diirmed i denna del inte någon åtgärd. 

dels att utskottets hemstiillan under 18 bort ha följande lydelse: 

18. beträffande verk.rnmhelt'll med i11sko/11i11gsp/a1ser 
att riksdagen med bifall till motion l 986i87:A207 avslår dels proposi

tionen i motsvarande dl'l, dels motionerna 1986/87:A260 yrkande 9 i 

motsvarande del och 1986/87:A267 yrkandena 3 och 4 i motsvarande 

delar. 

25. Ungdomars ingångslöner (mom. 19) 

Bengt Wittbom, Sonja Rembo och Anders G Ilögmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 40 som börjar med "Ungdomars 

ingångslöncr" ochslutar med "behandlade delarna·· bort ha följande lydelse: 

Den ungdomsarbetslöshet vi har är resultatet av en trendmässig utveckling 

alltsedan början av 1970-talet. Till en del kan detta förklaras av problemen pii 

arbetsmarknaden som följd av den djupgiiende strukturomvandlingen av det 

svenska näringslivet och att dessa problem aceentuerats av {1terkommande 

lågkonjunkturer under den period det här iir fdga om. Den minskade 

efterfrågan pi1 arbetskraft som blivit följden av denna utveckling drabbar 

särskilt ungdomen. 

Men ungdomarnas svarigheter pi1 arbetsmarknaden har ocksa sin grund i 

de många hinder som skapas genom löneavtalen och den arbctsmarknads

lagstiftning som har kommit till under samma tid. Brister i utbildningen kan 

vidare siigas vara en viktig orsak till ungdomarnas problem. 

När det gäller löncsiittningen visar erfarenheterna hade i Sverige och i 

utlandet att höga ing{mgslöner för ungdomar iir ett effektivt hinder för dem 

att fä anställning. Med den ordning vi har här i landet iir lönc- od1 
anställningsvillkorcn frågor för arbetsmarknadens parter. Detta bör inte 

hindra statsmakterna att ha en uppfattning i s;idana friigor, i all synne'rhet 

som statsmakterna obestritt har riitt och skyldighet att ingripa med korrektiv 

om effekterna av avtalsuppgörelserna iir skadliga för samhällsekonomin. 

I moderata samlingspartiets kommittcmotion 1986/87:A258 piltalas att dL' 

fackliga organisationerna inte vill acceptera verkligheten utan stiindigt 

förespråkar högre lönekostnadsniviier. De borde betänka att de har ett 

moraliskt ansvar även gentemot de ungdomar som ännu inte har fatt 

anstiillning - inte blivit faL·kmcdlemmar. Facket blir gennm sin attityd 

medansvarigt till de sociala problem som följer i ungdomsarbetslöshetens 

spär. 
Rege.ringen har inte visat något intresse av att forma arbetsmarknadens 

parter att anala om realistiska ing[mgslöner för ungdomar. I det liiget hör 

riksdagen ni<1rkera en standpunkt genom att ansluta sig till vad som anförts i 

motionen m:h i ett uttalande till regeringen delge sin uppfattning i fr{1gan. 

Vid bifall till det 1.l\'an anförda ~ir det inte p[1kallat för riksdagen att fiiresE1 139 



ett initiativ löndrågan av det slag som begiirs folkpartimotioncn AU 1986/87: 11 
1986/87 :A2:29. 

dels att utsKottets hemstiillan under 19 bort ha följande lydelse: 
19. beträffande ungdomars i11gä11gslö11er 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87: A258 yrkande 2 samt med 
avslag på motion 1986/87:A2:29 yrkandena 18 och 19 som sin mening 
ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

26. Ungdomars ingångslöncr (mom. 19) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att elen del av utskottets yttrande på s ... rn som börjar med "'Ungdomars 
ing[mgslöner"' och slutar med "'behandlade delarna"' bort ha följande lydelse: 

Den sedan limg tid tillbaka höga ungdomsarbetsliisheten har flera orsaker, 

varav de ökade lönekostnaderna för att anstiilla ungdomar iir en. Ungdomar
nas löner har successivt niirmat sig nivim för andra löntagare. 

I likhet med folkpartiet i motion I 986/87:A229 anser utskottet att 
konsekvenserna av denna inställning är att arbetsmarknadens parter mäste ta 
ett större ansvar för ungdomsarbetslöshetcn. För detta krävs avtal som bl. a. 

reglerar villkoren för företagen att anordna introduktionsutbildning i 
företagen för ungdomar som kommer ut pil arbetsmarknaden. I praktiken 

innebiir detta att de totala lönekostnaderna för ungdomar blir liigrc under 
introduktionsskedct på arbetsmarknaden. För att underlätta tillkomsten av 
sådana avtal bör arbetsgivaravgifterna för ungdomar siinkas under en 
överg[mgstid. P{1 så sätt får parterna elen tid pti sig som kriivs för att i 
avtalsförhandlingar ta hiinsyn till behovet av avtalsvillkor som gör det möjligt 
för ungdomar att etablera sig pii arbc:tsmarknaden utan att dessförinnan ha 
tillbringat Emg tid som arbetslösa. 

Den temporära avgiftsnedsiittning som här förordas kant. ex. innebiira att 
avgiftsrcduktionen första året iir lO <:·(·. andra året 7 .5 ~:;,. tredje äret 5 <.:; .• 

fjärde iiret 2.5 c;. och sedan ingen nedsiittning. Med nedtrappningen 
motverkas risken att avgiftsnedsättningen utnyttjas av parterna till lönehöj

ningar. 
De minskade offentliga intiikterna till följd av avgiftsnedsiittningen 

uppskattas till mellan I och 1.5 miljarder kronor. En partsövcrcnskommclse i 

angiven riktning bör dock leda till ett kraftigt minskat behov av andra 

sysselsättningsskapande {ttgärder för ungdomar. Totalt sett behöver det 

därför inte uppkomma ni\gon belastning pa statsbudgeten. De föreslagna 

åtgärderna medverkar tviirtom på sikt till en vidgad arbetsmarknad för 

ungdomar och för till följd att m{1nga ungdomar slipper fä sin första kontakt 

med vuxenvärlden i form av arbetslöshet. 
Utskottet ansluter sig alltsii till vad som förordats i den ovannämnda 

folkpartimotionen. Samtidigt tillgodoses begäran i moderata samlingspar

tiets kommittcmotion I 986/R.7: A258 om ett riksdagsuttalande om ungdomars 

ingtmgslöner. Denna motion p<lkallar därmed inte nägon särskild riksdagens 
åtgärd. 
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dels att utskottets hemstiillan under 19 hort ha följande lydelse: 
19. hctriiffandc ungclomars ingängslöner 

att riksdagen med bifall till motion I 986/87:A229 yrkandena 18 och 19 
samt med avslag p[1 motion i 986/87:A258 yrkande 2 som sin mening 
ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

27. Arbctsmarknadsvcrketsorganisation m. m. (mom. 22) 

Bengt Wittbom, Sonja Remho och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 43 som börjar med "Utskottet 
vill" och slutar med "aktuella delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i moderata samlingspartiets kommittemo
tion 1986/87: A259 att de onekligen positiva föriindringarna inom arhets
marknadsverkct bör kunna drivas vidare. Den centrala administrationen 
inom AMS bör ytterligare kunna minskas. för att skapa resurser för den 
platsförmedlande verksamheten. Denna hiir emellertid ges en frän A:VIS 
fristående ställning. Därmed skulle - som framh;ills i motion A259 (m) -
skapas ökade möjligheter för den offentliga förmedlingen att utveckla och 
anpassa sin service- och konkurrensfiirmf1ga. 

Slutligen vill utskottet ansluta sig till förslaget i motion A259 att 

länsarbetsnämndernas funktion bör förändras. Den viktigaste uppgiften för 
nämnderna bör vara att som AMS regionala organ svara för upphandling av 
tjänster fr[m offentliga och enskilda institutioner. 

Vad utskottet anfört om arbetsmarknadsverkets organisation m. m. kan 
sägas tillgodose kraven pä decentralisering i motionerna 1986/87:A255 och 
1986/87: A26 7. 

dels att utskottets hemställan under 22 bort ha följande lydelse: 
22. betriiffandc arbets111arknatf.51·erke1s organisation 111. m. 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A259 yrkande 2 i 
motsvarande del samt med anledning av motionerna 1986/87:A255 
och l 986/87:A267 yrkandena 6 och 9 som sin mening ger regeringen till 
kiinna vad utskottet anfört. 

28. Arbetsmarknadsverkcts organisation m. m. (mom. 22) 

Börje I lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 43 som börjar med .. Utskottet 
vill .. och slutar med "aktuella delar'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill i likhet med vad som anförs i motion 1986/87:A267 (c) 
framh~11la betydelsen av att man gi1r \'iclare p[1 den inslagna vägen inom 
arbetsmarknadsverket och tar ytterligare steg i decentraliserande riktning. 
Antalet anställda p:i centrala AMS och länsarhetsniimnderna hör s<ilunda 
kunna minskas för att resurser skall kunna tillföras den direkta arhetsförmed

lingen. 
Vad utskottet anfört om decentralisering hör kunna tillgodose kraven 

härpt1 i motionerna l lJ86/87:A255 och i 986/87:A259. Utskottet iir emellertid 

AU 1986/87: 11 
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inte berett bitriida förslaget i motion A259 om en frikoppling av arbetsför- AU 1986/87: 11 
medlingen frön arbetsmarknadsverket. 

Vad utskottet anfört om decentralisering inom arbctsmarknadsverket bör 

ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hcmstiillan under 22 bort ha följande lydelse: 

22. beträffande arhetsmarknad.1Tcrkets organisation 111. 111. 

att riksdagen med bifall till motionerna· 1986/87:A255 och 1986/ 

87:A267 yrkandena 6 och 9 samt med avslag pt1 motion 1986/87:A259 

yrkande 2 i motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna 

vad utskottet anfört. 

29. Sammansättningen av AMS styrelse m. m. (mom. 23) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pa s. 44 som börjar med "Utskottet 

vill" och slutar med "därför också" bort ha följande lydelse: 

Som anförs i motion 1986/87:A259 har parterna pi1 arbetsmarknaden en 

helt dominerande roll i AMS styrelse. vilket visat sig medföra problem i flera 

avseenden. Framför allt öppnas möjligheterna att skyla över arhctslöshets

konsekvenserna av för höga avtal med växande AMS-insatser. Parternas 

möjligheter att utöva inflytande och bidra med kunskaper och erfarenheter 

kan tryggas på annat siitt iin genom direkt styrelserepresentation. 

Styr~lscn bör enligt utskottets uppfattning rekryteras utanför den krets av 

arbctsmarknadsparter som nu dominerar styrelsen. Samtidigt bör styrelsen 

göras mindre. Sakkunskapen hos parterna bör i stiillet tillvaratas genom att . 

de ingår i referensgrupper. 

Utskottet vill slutligen framhi1lla att motsvarande förändringar som 

föreslagits betriiffande AMS styrelse också bör giilla för länsarbetsnämnder

nas styrelser. Utskottets stiillningstagande innebär att motion J 986/87:A267 

inte behöver föranleda nt1gon riksdagens åtgärd. 

Vad utskottet anfört om sammansiittningcnav AMS och länsarbetsnämn

dernas styrelser bör ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemstiillan under 23 bort ha följande lydelse: 

23. betr:iffande sammansiittningen at• AAIS sn-rdsC' 111. 111. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A259 yrkande 2 i 

motsvarande del samt med avslag på motion I 986!87:A267 yrkande 8 
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

30. Sammansättningen av AMS styrelse m. m. (mom. 23) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (e) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pt1 s. 44 som börjar med "Utskottet 

vill" och slutar med "\förför ocksö" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i centerpartiets kommitt0motion 1986/ 

87:A267 att styrelsen för en myndighet av AMS typ bör var parlamentariskt 

sammansatt. Rent principiellt m{1ste utgtmgspunktcn vara att korporativt 142 



sammansatta styrelser säsom den i AMS ej skall förekomma. Det iir vidare AU 1986/87: 11 

med tanke på den mycket omfattande verksamhet som AMS bedriver rimligt 

att styrelsen fär parlamentariska inslag. Verket iir ett av de största med sina 

ca 11 000 anstiillda och med stora kostnader för samhiilkt. Utskottet 

. förutsiitter att möjligheterna att ge styrelserna i AMS och d~·ss underorgan en 

ma renodlad parlamentarisk sammansiittning noggrant prövas i samband 

med behandlingen av verksledningspropositionen. I avvaktan härpå bör 

AMS och LAN-styrelserna få en sammansättning där paritet räder mellan 

arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter, vilket också överensstämmer 

med de principer Sverige ställt sig bakom i 11.0. Detta innebär att AMS 

styrelse bör ha sex representanter vardera för arbetsgivar- resp. arbetstagar

sidan. 

Utskottet delar även motionärernas principiella syn som innebär att också 

liinsarbetsniimnderna bör ha en majoritet som inte är partsföreträdare. 

Antalet representanter för arbetsmarknadens parter bör också på motsva

rande sätt som för AMS styrelse överensstämma med gällande ILO

konvention. Parlamentariskt sammansatta styre !ser kan genom bcrcdnings

organ där parterna ingår ge arbetsmarknadens parter inflytande och 

information. 

Med utskottets stiillningstägande beträffande motion A267 bör motion 

1986/87:A259 kunna lämnas utan åtgärd. 

<fris att utskottets hemställan under 23 bort ha följande lydelse: 

23. betriiffande swn111an.1·iittningen 111· ,•1A/S styrelse 111. 111. 

att riksdagen med bifall till motion I 986/87:A267 yrkande 8 samt med 

avslag pä motion 1986/87: A259 yrkande 2 i motsvarande del som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

31. Förstärkning av förmcdlingspersonalen (mom. 24) 

Elver Jonsson (fp}, Börje Hörnlund (c). Bengt Wittbom (m). Charlotte 

Branting (fp). Sonja Rembo (m). Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) och 

Anders G Högmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pt1 s. 45 som börjar med "Utskottet 

tillstyrker" och slutar med ··aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill ansluta sig till uppfattningen i motionerna 1986/87:A259 (m). 

I 986/87:A229 (fp) och I 986/87:A267 (e) att regeringens förslag om ytterliga

re 250 nya tjänster biir avvisas. Arbetsförmedlingen har under senare .år 

tillförts ökade resurser att ta hand om arbetssökande genom bl. a. en 

omfattande datorisering och personalförstärkning till följd av decentralise

ringen inom verket. Öppnas hiirutöver möjligheter till arbetsförmedling i 

alternativa former frigörs ytterligare resurser för annan arbetsförmedling. 

Med tillstyrkan av motionerna A229. A259 och A267 i motsvarande delar 

avstyrker utskottet regeringens förslag om personalförstärkning. 

dels att utskottets hemställan under 24 bort ha följande lydelse: 

24. betriiffande en förs1iirk11i11g m· jiJr111ed/ingspcrso11ale11 
att riksdagen med bifall till motionerna 1986/76:A229 yrkande 16. 

1986/87:A260 yrkande 1 i motsvarande del l)Ch 1986/87:A267 yrkande 

7 i motsvarande del avslår propositionen i mots\·arande del. 
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32. Kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda 
(mom. 25) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting ( fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pi1 s. -is börjar med .. Mntionsyr
kanden om" och pä s. 46 slutar med .. utan åtgiird .. hort ha följande lydelse: 

Som anförs i motion 1986/87:A204 (fp) iir sdrighetcrna att bereda 

handikappade sysselsättning mycket siora. Förmodligen iir psykiskt utveck

lingsstörda allra härdas! drabbade av utestängningen frt111 arbetsmarknaden. 

Alla människor är i behov av stimulans och aktivitet för sin utveckling. 

Detta gäller i särskilt hög grad for de utvecklingsstörda. I nitgra hin har det 

bedrivits försöksverksamhct bland unga handikappade. Resultatet av denna 

är mycket glädjande. Det visade sig t. ex. vara möjligt att ge sysselsättning till 

40 ·~·,;- av 136 unga utvecklingsstörda personer i undersökningen. Det goda 

resultatet visar att det inom denna grupp finns en reserv med resurser och 

förmäga att göra sig gällande pft arbetsmarknaden. 

Siirskilda kontaktpersoner för de psykiskt utvecklingsstörda hiir cliirfiir -

som framhålls i motion A204 - utses av liinsarbctsniimndcr och arbetsför

medlingar. Förutsättningen för att dessa skall kunna tillgodogöra sig 

arbetsförmedlingarnas service torde öka viiscntligt om det där finns personer 

som har kunskaper om psykiskt utvecklingsstörda. 

Vad utskottet i anslutning till motion A204 anfört om kontaktpersoner för 

psykiskt utvecklingsstörda hör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hcmstiillan under 25 bort ha följande lydelse: 

25. beträffande ko11taktpcrso11cr för psykiskt 1111·cckli11gsstörda 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A204 yrkande I som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

33. Medclsanvisningen till anslaget Arbctsmarknadsvcrkets 
förvaltningskostnader (mom. 28) 

under förutsättning av bifall till reservation 31 

Elver Jonsson (fp), Börje Hörnlund (c). Bengt Witthom (m). Charlotte 

Branting (fp), Sonja Rembo (m), Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) och 

Anders G Högmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pa s. 47 som hörjar med "Som en .. och 

slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Som en konsekvens av utskottets förslag att ;1\·visa regeringens förslag om 

personalförstärkning vid arbetsförmedlingarna bör anslaget räknas ned i 

förhållande till regeringens förslag med 4-L6 milj. kr.. vilket innefattar även 

vissa utbildningsknstnader för den begärda personalförstärkningen. Motion 

l 986/87:A260 tillstyrks därmed i denna del. Motionerna l 986/87:A229 och 

1986/87:A267 tillgodoses i huvudsaklig del. 

Till anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnadcr bör i enlighet 

härmed anvisas 1 772 448 000 kr. 
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dels att utskottets hemstiillan under 28 hort ha följande lydelse: AU 1986/87: 11 
28. att riksdagen med hifall till motion l 986/87:A260 yrkande 1 i 

motsvarande del samt med anledning av dels propositionen i motsva

rande deL dels motionerna l 986!87:A229 yrkande 17 och 1986/ 

87:A267 yrkande 7 i motsvarande del till Arhe1s11111rk11adffcrke1s 
förrn/111i11gskostn11der för budgetåret 1987 /88 anvisar ett ramanslag av 

I 772 4-18 000 kr. 

34. Ett slopande av starthjälpen m. m. (mom. 30) 

Elver Jonsson (fp), Bengt Witthom (m), Charlotte Brnnting (fp). Sonja 

Remho (m) och Anders G Högmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 49 börjar med "Utskottet 
tillstyrker" och på s. 50 slutar med "avstyrks därmed" bort ha följande 

lydelse: 
Utskottet delar uppfattningen i motionerna I LJ86/87:A25LJ ( m ). 1986/ 

87:A260 (m) och 1986/87:A229 (fp) att regeringens förslag att slopa 

starthjälpen hör avvisas. Förslaget rimmar dåligt med de arbetsmarknadspo

litiska ambitionerna att underlätta för arbetslösa att fä ett arbete. Den 

geografiska rörligheten både mellan och inom Hincn kommer att försvaras 

påtagligt. 

Det finns i sammanhanget anledning uttrycka förvåning över att regering

en enligt uppgift i denna pricipiellt viktiga friiga inte har samr:ltt med AMS. 

~ågra hedömningar av vilka effekter som kan uppstå har inte inhiimtats. 

Starthjälpen har ofta setts som ett medel som enbiirt varit till nackdel för 

skogsHinen och till fördel för storstadslänen. S{1 iir det emellertid inte. Enligt 

uppgifter frän AMS förhåller det sig i stiillet så att personer som med 

starthjälp flyttar in till skogsliincn och flyttar inom resp. liin iir betydligt fler 

än de som flyttar ut frtm länen. För skogsliincn innehiir föriindringcn diirför 

en risk att både fä ökade svtirigheter att klara rekryteringen till Wnets 

arbetsplatser och en risk för att några giir kvar längre tid i arbetslöshet. 

Starthjiilpen bör sålunda enligt utskottets uppfattning finnas kvar. Rege

ringen hör dock i enlighet med förslaget hiirom i motionerna A260 (m) och 

A229 (fp) vidta atgärder som syftar till en mer restriktiv handHiggning av 

starthjälpen. En uppstramning av villkoren bör komma till sti1nd. 

Med det anförda tillstyrker utskottet motionerna A229 och A260 i dessa 

delar. Propositionen avstyrks i motsvarande del. Övriga i sammanhanget 

upptagna motioner bör inte föranleda någon riksdagens atgärd. 

dels att utskottets hemställan under 30 .bort ha följande lydelse: 

30. heträffande etr slopande a1• srarthjälpen 
att riksdagen med bifall till motionerna! 986/87:A229 yrkande 6 och 8, 

1986/87:A259 yrkande 8 i motsvarande del och 1986/87:A260 yrkande 

2 i motsvarande del avslår dels propositionen i motsvarande del. dels 

motionerna 1986/87:A228. 1986/87:A236 och 1986/87:A2-13. 
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35. Ett slopande av starthjiilpen 111. m. (mo111. 30-moti
veringen) 

Bör.it' l-lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser att den del av 

utskottets yttrande som pi1 s. -19 börjar med ··utskottet tillstyrker·· och p(1 

s. SO slutar med ··avstyrks d;irmecr· bort ha följande lydelse: 

Som framh<llb i motion 19S6/87:A-121 (c) har flyttningsbidragen i sin 

nuvarande utformning varit en av de fr;imsta stimulanserna till den p~1gt1ende 

koneentrationsutvecklingen. A rbetskraftssökande arbetsgivare i koncentra

tionsorter biir sti1 för de i dag utg{1ende bidragen i samband med flyttning. 

Utskottet tillstyrker därför att starthjiilpen avskaffas. men anser i likhet med 

motion A-121 all regeringen i kompletteringspropositionen biir {1terkomma 

med ett komplett förslag i fr{1gan. Utskottet återkommer senare i framsti\11-

ningen till konstruktiva förslag i motion A-121 som syftar till en mer rällvis 

och balanserad regional utveckling. 

De i sammanhanget upptagna motionerna avstyrks. 

36. Flyttningshidragcn avseende stuclcranclc och 
kulturarhetare ( 111om. 31) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskollets yttrande på s. SO som börjar med "Utskottet 

tillstyrker·· och slutar med "motsvarande del" bort ha följande lydelse: 

Regeringens förslag till förändringar betriiffande flyttningsbidrag för 

studerande och kul!urarbetare bör - som framhalls i motion 1986/87:A2.'i9 

(m)- avvisas av riksdagen. Utskottet anser i likhet med motionärerna att de 

möjligheter som i dag finns inom nuvarande system bör kunna pii ett rimligt 

sätt tillgodose dessa gruppers behov. 

dt!ls all utskottets hemställan under 31 bort ha följande lydelse: 

31. betriiffande flyttningsbidragen m·see1ult! studerande och kultur
ar/lctare 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A2.'i9 yrkande 8 i 

motsvarande del avslar propositionen i motsvarande del. 

37. Ytterligare hegränsningar av flyttningsbidragcn m. 111. 
(mom. 33-motiveringen) 

under förub:ittning av bifall till reservation 3-1. 

Elver .Jonsspn (fp). Hengt Wi!!bom (m). Charlolle Branting (fp). Sonja 

Rembn (m) och Anders G Högmark (111) anser 

elds att den del av utskottets yttrande s1.im pa s. 50 börjar med "Utskottet 

kan" och p{1 s. SI slutar med "att ersättas" b11rt ha följande lydelse: 

Utskottet kan för sin del inte bitriida förslaget i motion 1986!87:A-121 (c) 

som bl. a. skulle innebiira att ersiil!ning för de reella flyttningskostnaderna 

inte f;ingre skulle kunna utg{1 vid arbetsmarknadspolitiskt motiverade 

flyttningar i andra delar av landet ;in avfolkningsbygder. En annan sak iir att 
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man inte för utesluta att arbetsgivarna kan k1.11nrna all fa ta ett tikat ansvar för A lJ J 9X6/X7:] ] . 

kostnaderna i samband med flyttning vid rekrytering. :'vloti1.1ncn bör med dc:t 

anförda avsUs. 
Utskottets ställningstagande betriiffandc flyttningsbidragcn och starthjiil

pen innebär att det även fortsiittningsvis kommer att finnas miijlighcter till 

tlyttningsbidrag som ersätter faktiska kostnader i form av bohagstransport. 

sökande-, tillträdes- och hemresor, åtcrtlyttningskostnadcr. trak tamcnte 

samt starthjälp. 

38. Ytterligare begränsningar av flyttningsbidragen m. m. 
(mom. 33) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c:) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 50 börjar med ··utskottet 

kan" och på s. 51 slutar med ··att ersättas·· bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i den centerpartistiska partimotio11cn 

1986/87:A421 betriiffandc tlyttningsbidragen. Dessa bidrag hiir utformas p{1 

dt sådant sätt att de b[1de frfo1jar en biittrc reginnal balans och ytterligare 

minskar belastningen pt1 statsbudgeten. De arhetskraftssiikande arbetsgivar

na i expansionsortcrna hör svara för kostnaderna vid rekrytering av 

arbetskraft från utflyttningsorter. Flyttningsbidrag bör diirför i framtiden 

endast utg<'1 vid flyttningar till avfolkningshygder. 

Utskottets stiillningstagande i denna fdga bygger pt1 övertygelsen l)m att 

det är en för riket felaktig politik att anviinda skattemedel för att stimulera en 

fortsatt expansion i storstadsregionerna pa bekostnad av övriga landet. 

Regeringen hör mot elen angivna bakgrunden i komplctteringspropositio

nen återkomma till riksdagen med förslag till riktlinjer och regler fi\r ett 

sådant system och därvid anvisa 25 milj. kr. för äterflyttningsbidrag m. m. 

Vad utskottet anfört med tillstyrkan av mntion A421 (c) bör ges regeringen 

till känna. 

dels att utskottets hcmsWllan under :n bort ha följande lydelse: 

33. beträffande ytterligare begrii11s11i11Kar 111· fly1111i11gshidragc11 m. 1i1. 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A42 I yrkandena 26 och 28 · 
som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

39. Bidraget för anställriing av med flyttande ( mom. 34) 

Bengt Wittbom, Sonja Rembo och Anders G Hiigmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 51 som börjar med ··Enligt 

utskottets" och slutar med ··avstyrks s~!lunda·· bort ha ·rn1jandc lydelse: 
Utskottet anser i likhet med moderata samlingspartiets kommittemotinn 

1986/87:A260 att medflyttandehidrag över huvud taget inte bör utga u.ndcr 

nästa budget[ir. De problem som kan föreligga \·id anslfillning a1· s. k. 

nyckelpersoner till syssels;ittningssvaga regioner till följd av sv;trighctcrna att 

finna anställning pf1 den nya orten fiir hustrur/m;in hör lösas pi1 annat s:itt iin 

genom det hiir aktuella bidraget. Propositionens förslag om att ytterligare 

utveckla villkoren för mcdtlyttandehidraget blir diirför inte aktuellt. Rcge-
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ringen bör underriittas om vad utskottet anfört med tillstyrkan av motion AU 1986/87: 11 
A260 ( m) i denna del. Motionerna 1986!87:A230 och l 986/87:A421 yrkande 
27 a) avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 34 bort ha följande lydelse: 

34. betriiffandc hidraget fiir a11s1iil/11i11g ar 111edf/yt1ande 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87: A260 yrkande ') . 

- I 

motsvarande del samt med avslag på dels propositionen i motsvarande 

del. dels motionerna l986/87:A230 och 1986/87:A421 yrkande 27 a) 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om en 

avveckling av bidraget för anställning av med flyttande. 

40. Bidraget för anställning av mcclflyttandc ( mom. 34) 

Börje llörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors ( c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande ptt s. 51 som börjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med '"avstyrks siilunda" bort ha följande lydelse: 

Det är förenat med stora sv{trigheter att rekrytl'ra s. k. nyckelpersoner till 

sysselsättningssvaga regioner eftersom deras hustrur/män ofta har sdrt att fä 
ett arbete p[t den nya orten. Mot bakgrund av betydelsen av rekrytering av 

tekniker m. m. för utvecklingen i dessa regioner iir det a1igeläget att 

samhället medverkar till att de ovanniimnda problemen kan fä en lösning. 

Hiir kan medflyttandehidraget spela en viktig roll. Bidraget miiste emellertid 

göras mer attraktivt iin i dag och även i förh<:illande till regeringens förslag till 

nya villkor. Utskottet biträder därför förslaget i centerpartiets partimotion 

l 986/87:A42 l att höja bidraget till 90 r;~ av den totala lönesumman för den 

anställde under det första året. Regeringen hiir !itcrkomma till riksdagen 

med ett förslag i denna riktning. Detta hör ges regeringen till känna. 

Utskottets ställningstagande bör innebära att motion l 986/87:A230 inte bör 

föranleda någon riksdagens åtgärd. Motion l 986/87:A260 bör avslas i denna 

del. 

dels att utskottets hcmstiillan under 34 bort ha följande lydelse: 

34. betr~iffande bidraget fiir anstiil/11i11g a1• 111edf/ytta11de 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A421 yrkande 27 a) samt 

med avslag pa dels motionerna 1986/87:A230 och I 986/87:A260 

yrkande 2 i motsvarande del, dels vad som förordats i propositionen i 

motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna. vad 

utskottet anfört. 

41. Mcclclsanvisningen till anslaget Arbctsmarknaclsservice 
(mom. 36) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 34. 36 och 39 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 52 som börjar med ""Utskottet 

har"" och slutar med ""denna del"" bort ha följande lydelse: 148 



Utskottet har tidigare i framställningen godtagit förslagen i moderata AU 1986/87: 11 

samlingspartiets kommittemotioncr I 986/87:A259 och I 986/87:A260 bctriif-

fande starthjälpen, flyttningsbidrag till studerande och kulturarbetare samt 

bidraget för anställning av medflyttande. Som en följd hiirav bör till anslaget 
Arbetsmarknadsservice för nästa budget är i enlighet med motion A260 ( 111) 

anvisas 331 520 000 kr. Övriga motioner avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 36 bort ha följande lydelse: 

36. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A260 yrkande 2 i 

motsvarande del och med avslag pii dels propositionen i motsvarande 

del. dels motionerna I 986/87:A229 yrkande 7 och I 986/87:A42 I 

yrkande 29 till Arbetsmarknadssen"ice för budgetåret 1987/88 anvisar 

ett förslagsanslag av 331 520 000 kr. 

42. Medclsanvisningen till anslaget Arbctsmarknadsservice 
(mom. 36) 

under förutsättning av bifall till reservation 34 

Elver Jonsson och Charlotte Branting ( fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 52 som börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "denna del" bort lw följande lydelse: 

Utskottet har tidigare i framställningen med tillstyrkan bl. a. av motion 

1986/87:A229 (fp) avvisat regeringens förslag om en avveckling av starthjiil

pen. Som en konsekvens härav bör till anslaget Arbetsmarknadsservice för 

budgetåret 1987188 anvisas 350 220 000 kr. Motionerna 1986/87:A260 och 

l 986/87:A421 avstyrks i motsvarande delar. 

dels att utskottets hemställan under 36 bort ha följande lydelse: 

36. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A229 yrkande 7 

samt med avslag pä dels propositionen i motsvarande del. dels 

motionerna l 986/87:A260 yrkande 2 i motsvarande del och 1986/ 

87 :A421 yrkande 29 till Arbetsmarknadsservice för budgetåret J 987/88 

anvisar ett förslagsanslag av 350 220 000 kr. 

43. Medelsanvisningen till anslaget Arbctsmarknadsservice 
(mom. 36) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 38 och 40 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 52 som börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har tidigare i framställningen stiillt sig bakom förslagen i 

centerpartiets partimotion 1986/87:A421 om bl. a. inskränkningar i de 

nuvarande flyttningsbidragen, innebiirande en inriktning av bidraget mot 

flyttningar från expansionsregionerna till avfolkningsbygdcr. Som en följd av 

utskottets ställningstaganden biir till anslaget Arhetsmarknadsservicc för 
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budgl:t~1ret l1J87/88 anvisas :n 920 OUO kr. Motionerna l1J86/87:A229 och AU 1986/87: 11 
l 986/87:A260 avstyrks i motsvarande delar. 

dels att utskotkts hL'msUllan under 36 bon ha följanclL' lydelse: 

3h. att riksdagen med bifall till motion 19H6/87:A421 yrkanck 29 
samt med avslag p<\ dL'ls propositionen i motsvarande dL'I. dels 
motionerna 1986/87: A229 yrkandt' 7 OL'h 1986/87: A261J yrkande 2 i 
motsvarande dL'I till 1\ rhet.rn111rk11adssen'ice för budgedrL't 1987 /8H 
anvisar ett förslagsanslag av 33 !J20 000 kr. 

44. Arbetsmarknadsutbildningens inriktning m. m. (rrn~m. 37) 

Bengt Wittbllm. Sonja Rembo oL'h Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottL'ts yttrandL' sllm pt1 s. :'i.S börjar med "Utskottet 
vill" och pii s. 56 slutar mL'd ··motsvarande dL'lar" bort ha följande lydL'lse: 

Utskottet anser i likhet med vad moderata samlingspartiet anför i 
kornmittemotion l1J86/87:A259 att utbildning mi1stL' vara ett av arbetsrnark
nadspolitikens friimsta medel. ty trots förb;ittrad arbetsförmedling kommer 
en del arbetssökande att ha sv{1righeter att finna arbL'te. Utbildning kan ofta 

radikalt föriindra dt>ras möjligheter. Det finns trots hög arbetslöshet en 
bL'tydande brist p<l utbildad arbetskraft innm vissa 0111r{1den. Diirutiiver iikar 
kraven p<'1 vidareutbildning för att redan anstiillda skall kunna behtdla sina 
arbL'tL'n. Tillg{111gen p(1 utbildad arbetskraft k11mmer att f<'1 iinnu störrL' 

betydelse för förl'tagL'ns förm{1ga att skapa fler arbetstillfälkn. 
ArhL'tsmarknadsuthildningens nya organisation öppnar enligt utskottl'ts 

mening delvis viigen för en fiirhiittrad arbetsmarknadsutbildning. Regering
ens siitt att genllmföra llrganisationsföriindringarna innm arbetsmarknadsut
bildningen har emt'lkrtid allvarligt fiirsv[irat den nya myndighetL'ns möj

ligheter att p<-ihi·irja sin \'t'rksamhL'I med full kraft. DL'tla kan komma att visa 
sig innebiira allvarliga men fiir arbetsmarknadsutbildningens framtida L'ffek
tivi It'!. 

ArhL'tsrnarknadsverkets nya frihet att upphandla utbildning 111t1ste anviin
das till att ge andra uthildningsanordnare möjligheter att verka inom 
arbctsmarknadspolitikens utbildningsverksamhet. Det finns utrymme för 
direkta privatiseringar pli detta 01111"<'\de i takt med att den återkommande 

utbildningens betydL'lst' viixer. Detta kan öppna nya vi1gar fiir finansiering av 
arbetsmarknadsutbildningens verksamhet. 

SlutligL'n vill utskottet framh<'1lla behovet av att arbetsmarknadsutbildning

en oeks{1 skall komma de lfö1gtidsarbetslösa till del. 

tvted det anförda har utskottet stlillt sig bakom den inriktning för 

arbL'tsmarknadsutbildningL'n som kommL'r till uttryl:k i modL'rata samlings

partiets motinn 198h!87:A259. Diirmt•d tillgodoses samtidigt motsvarande 
yrkande i folkpartil'ls partimotion 1986/87:A229. Viinsterpartiet kommunis
ternas partimotion I LJ86/87:A239 bör avsli1s i föreliggande del.· 
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dels att utskottets hc::mstiillan under 37 bort ha följande lydelse: 

37. bt:triiffande arhersmark11ads11rhild11i11ge11s i11rik111i11g 111.· 111: 

att riksdagc::n med bifall till motion l 986i87:A259 yrkande 6 samt med 

avslag på motionerna 1986/87:A229 yrkande 9 och ILJ86/87:A239 

yrkande 5 som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet 

anfört. 

45. Arbetsmarknadsutbildningens inriktning m. m. 
(mom. 37) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) ansa 

dels att den dd av utskottets yttrande som p{1 s. 55 börjar med '"Utskottet 

vill"' och p?i s. 56 slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lyddse: 

Utskott.::! anser i likhet med vad folkpartiet anför i sin partimotion 

1986/87:A229 att dc::n kanske största konkurrensfördelen som Sverige har 

ligger i en mycket kunnig och välutbildad arbetskraft. F?t Wnder har lika 

välutbildade:: löntagare och företagare. ,Mycket talar också för att kompeten

sen hos de:: enskilda människorna kommer att fä allt större betyddse 

framöver. 

Den nu pågående tekniska utvccklingc::n - vad som ofta kallas öwrgtmgen 

till informationssamhället- kommer att ställa allt större:: krav p<"t de:: anstiilldas 

kunskapsnivii. 

Även bristen på kvalificerade:: yrkL·sarbetare och tjiinstemän inom tekniska 

yrken tyder pa att kompetl'nskravcn pa arbetsmarknaden har ökat. Bristen 

på yrkesarbetare har tidigare alltid varit det säkraste tecknet pit högkonjunk

tur. Under senare ilr har emellertid bristen pa tekniska tjiinstcmiin varit 

större än bristen p:'i yrkesarbetare. Den p{tgåcndc utvecklingen gör det allt 

svårare att förutse hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden och 

därmed svärare att bedöma vilka krav på utbildning som kommL"r att stiillas. 

De tendenser som här berörts innebiir enligt utskottets uppfattning att en 

väsentligt större del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna 111{1ste satsas p{i 

förmedlingsarbete och framför allt pi1 utbildning i stället för p<i sedvanliga 

beredskapsarbeten. Utskottet förc::sl~tr att grundbidraget till beredskapsar

beten som regel för uppg[1 till högst 50 c~ av liinL·kostnaden utom i 

stödområdena A och B. Detta ger utrymme för en ökad satsning pa 

arbetsmarknads ut bi Id ni ng. 

Utskottet Merkommer till dessa rr;igor i det fiiljande. 

Utskottet föreslår att riksdagei1 ansluter sig till vad som siigs i motion A229 

om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken mot en större betoning av 

arbetsmarknadsutbildningen och ger detta regcringe_n till kiinna. Med det 

ställningstagandet påkallar motion l 986/87:A259 (m) inte n[igon ;ltgiird. 

Motion 1986/87:A239 (vpk) avstyrks. 

dels att utskottets hemstiillan under 37 bort ha följande lydelse: 

37. bl'triiffande arbcts111arknads111bild11i11ge11s i11rik111i11g 111. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A229 yrkande 9 samt med 

avslag pit motionerna l 986/87:A239 yrkande 5 och 1986i87: A259 

yrkande 6 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet 

anfört. 
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46. Arhctsmarknadsutbildningens inriktning m. m. 
(mom. 37) 

Lars-Ove !·lagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 55 börjar med "Utskottet 

vill" och pi1 s. 56 slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med vad viinsterpartiet kommunisterna anför i 

partimotion I LJ86/87:A239 att tillkomsten av arbc:tsmarknadsutbildningens 

nya organisation medförde en kvalitativ föriindring av AMU:s verksamhet 

och m~ilinriktning till ännu större företagsanpassning iin tidigare. vilket 

innebiir att AMU omvandlas till ett serviceorgan för niiringslivct. 

Arbetsmarknadsutbildningens högtidligt proklameracle fördelningspoli

tiska m{1L som innebär stöd till dem som har den svagaste ställningen p[1 

arbetsmarknaden. skjuts i bakgrunden till förmån för de tillväxtpolitiska 

målen. 

Utskottet finner att förlängningen av hela utbildningar eller delar av 

utbildningar till reguljära· arbetsplatser innebiir att man stegvis suddar ut 

griinscrna mellan arbetsgivarnas och samhiillets ansvar för fort- och vidareut

bildning av de anstiillda. Diirigenom överför man en större del av personalut

bildningskostnaderna pä samhället. 

Det betyder att arbetsmarknadsutbildningens primära mälsiittning blir 

;'1tgiirder som stimulerar. underliittar och pf1skyndar industrins strukturella 

omvandling i stiillet för ätgiirdcr som tillvaratar de arbetslösas och riskgrup

pernas intressen under denna omvandlingsprocess. 

Utskottet anser att arbetsmarknadsutbildningen iir en del av sarnhiillets 

vuxenutbildning och att den biir verka för· att stödja dem som har den 

svagaste stiillningcn pii arbetsmarknaden. Det bör ske genom åtgärder som 

syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och diirigenom verkar för ökad 

jiirnlikhet och social riittvisa. Oiirför bör utbildningen vara allsidig och bred. 

och den bör hållas pf1 sä hög nivä som möjligt. Den nuvarande inriktningen. 

med en kraftig fiiretagsanpassning. st?tr i direkt strid mot kraven p;i 

utbildningens kvalitet. 

Utskottet ser i likhet med \,:insterpartiet kommunisterna de nyligen 

beslutade föriindringarna av AMU:s verksamhet som ett led i raden av 

<"1tgiirder för intimare samarbete mellan staten och kapitalet. Det måste ocksa 

ses som ett led i en djupg{1ende accelererande och oroväckande korporativis

fok process. där sarnhiillet spelar en alltmer aktiv roll niir det gäller att stödja 

det privata näringslivets föriindringar. Oavsett vilka de sociala konsek ven

serna blir för det privata niiringslivets egna villkor och kalkyler vara 

bestlimmande för de förlindringar som sker inom detta näringsliv. Staten 

verkar numera som ett instrument som garanterar individens fullständiga och 

oreserverade anpassning till industrins lönsamhctskrav. Därför skjuts arbets

marknadsutbildningens fiirdelningspolitiska och sociala m{tl {it sidan. och 

arbetsmarknadsutbildningen omvandlas till ett serviceorgan för det privata 

niiringslivet. 
Utskottet anser att AMU blir frigöras fr<"in den markanta företagsanpass

ning den har i dag. Den bör som en del av vuxenutbildningen verka för 

uppfyllelsen av fördelningspolitiska och sociala mtd. genom en allsidig och 
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bred utbildning som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna. Enligt AU J 98<-i/87: J l 
utskottets mening bör följaktligen målgrupperna för vaksamheten i första 

hand vara de arbetslösa eller de som riskerar att bli det. 

Med det anförda har utskottet ställt sig bakom den inriktning av 

arbetsmarknadsutbildningen som kommer till uttryck i viinsterpartiet kom

munisternas partimotion 1986/87:239. Moderata samlingspartiets kommit

temotion 1986/87:A259 liksom folkpartiets partinwtion 1986!87:A229 bör 

avslås i hithörande delar. 

dels att utskottets hemställan under 37 bort ha följande lydelse: 

37. betriiffande arbetsmark11adswbild11i11ge11s i11rik111i11g m. 111. 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A23lJ yrkande S samt med 

avslag pä motionerna llJ86/87:A229 yrkande l) och llJ86/87:A25lJ 

yrkande 6 som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet 

anfört. 

47. Orienterande datautbildning (mom . .38) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 57 som börjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med "motsvarande del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar den mening. som framg{1r av moderata samlingspartiets 

motion 1986/87: A260 där man motsätter sig den föreslagna siirskilda 

satsningen på orienterande datautbildning. Utskottet anser i likhet med 

motionärerna att kunskaper om datorer iir viktiga och att sådana inslag bör 

finnas i de flesta av arhetsmarknadsutbildningens kurser. Speciella kurser för 

korttidsutbildade behöver därför inte anordnas inom ramen för AMU. 

Regeringen bör ges till känna vad utskottet anfört med tillstyrkan av motion 

1986/87:A260. 

dels att utskottets hcmstiillan under 38 bort ha följande lydelse: 

38. beträffande oriemera11de datautbildning 
att riksdagen med bifall till motion llJ86!87:A260 yrkande 3 i 

motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

48. En utvidgning av kapaciteten inom arbetsmarknadsutbild
ningen (mom. 39) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 57 som börjar med "Utskottet 

tillstyrker" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Som angivits redan i det föregäcnde anser utskL1ttct att arbetsmarknadsut

bildningens kapacitet bör vidgas pä bekostnad av beredskapsarbetena. 

Såsom föresl3s i nwtion l 9~6/H7:A229 (fp) bör ytterligare utbildningsplaber 

motsvarande 5 000 deltagare tillkomma. 

Det ovan anförda biir delges regeringen. 
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dels att utskottets hemstiillan under 39 hort ha följande lydelse: 

39. hetriiffamk l'll 1111·idg11i11g lll' kapaci1e1e11 inom arl,e1.mwrk11ads

l///1ild11i11ge11 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A229 yrkande 12 i 

motsvarande dcl samt med anledning av propositionen i motsvarande 

del som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

49. Särskilda utbildningsinsatser inom dataomr~tdet för 
·.kvinnor (mom. 40) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dt'ls att den del av utskottets yttrande som pi1 s. 57 börjar med "Utskottet 

har"· och pa s. 58 slutar med "'denna der· bort ha följande lydelse: 

Utskottet konstaterar i likhet med vad som siigs i folkpartiets partimotion 

1986!87:A229 att det inte siillan hävdas att den nya tekniken iir ett siirskilt hot 

mot kvinnornas syssebiittning. eftersom kvinnorna i dag i hög grad finns 

bland dem som har rutinbetonade arbetsuppgifter. Dawriseringen ser ut att 

sprida sig snahhast till traditionellt kvinnliga. yrkesomr[1den. och det iir 

samtidigt ett faktum att mf111ga av dessa kvinnor saknar högre yrkesutbild

ning. Under sfidana omstiindigheter skulle d{1 kvinnorna tvingas biira en stor 

del av bö.rdnrna med den anpassningsprocess som ö,:·erg~lngen till informa

tionssamhiillet innebiir. 

Utskottet delar emellertid motioniirernas {1sikt att datoriseringen lika väl 

kan ses som en möjlighet att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. 

Detta sker emellertid inte automatiskt utan det kräver kraftanstriingningar. 

inte minst p[1 utbildningssidan. Det är inte datoriseringen i sig utan dagens 

könssegregerade arbetsmarknad som utgör det största hotet mot kvinnornas 

sysselsiittning. Erfarenheterna av siirskilda utbildningsinsatser inom dataom

råden för kvinnor förefaller ocks~1 goda även om mycket iiterst:1r att göra. 

Det bör uppdras iit regeringen att överviiga ytterligare uthildningsinsatser av 

det slag det hiir giilkr och i1terkomma till riksdagen i frf1gan. 

dels att utskottets hemstiillan under. 41J bort 'ha följande lydelse: 

40. betriiffande siirskilda ul/>ild11i11g.\·i11s111.1cr inom. da1,11J111rtidt'1 j()r 

kl'itmor 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A229 yrkande 2 ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

50. Kurser för arbetslös ungdom vid folkhögskolor (mom. 44) 

Elver Jonsson (fp). Börje J-liirnlund (c). Charluttc Branting (fp) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dd1· att den dd av utskottet> yttrande pi1 s. 59 som biirjar med .. Ltsknttet 

vill .. och slutar med '"aktuella delar .. bort ha· följanck lydclse: 

lJtsknttL'l ,·il! först med instiimmande i vad som siigs i motionerna 

1986!87:A221 (e). 1986/87:A239 (fp). 1986/87:A247 (fp) samt [lJ86/87:A275 

(vpk) erinra om viirdet av de resurser som folkhögskolorna fick for att 
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anordna siirskilda kurser för arhetslös ungdom budgeti1ren 1979/80- 1985/86. 

Folkhögskolorna skaffade sig diirmed en stor kompetens och erfarenhet 

inom denna sektor. 

Av de utviirderingar som bl. a. gjorts av SÖ framgtir a!! kursdeltagarna i. 

mycket hög utstri1ckning stimulerats till fortsatta studier och/eller g<itt hättre 

rustade ut p;1 arhetsmarknaden och i m[mga fall sedan ocksii fött stadigvaran

de anstiillning. Under de sju :lren har inemot 50 av landets 125 folkhögskolor 

engagerat sig i verksamheten. Uppskattningsvis har ca 10 000 ungdomar 

genomgföt kurser av denna typ. Rekryteringen har skett i samverkan mellan 

syo-konsulenter. arbetsförmedlingar och fön:ningslin:t. Folkhögskolorna 

har pä skiftande sätt sjiilva format kursern;is innehäll i samarbete med 

eleverna och arbetsmarknadsorganisationerna. 

Utskottet delar motioniircrnas mening att det iir angeläget att folkhögsko

lan på nytt beviljas en siirskild ram för kurser för arbetslös ,ungdom 

budget;lret 1987/88 på 10 OOll bidragsveckor. Detta hiir finansieras genom 

ianspr{1ktagande av 6,3 milj. kr. av medlen· för siirskild arbetsmarknadsut

bildning. 

dels att utskottets hemstiillan under 44 hort ha följande lycklse: 

44. hetriiffande kursa ji'ir 11rhe1slös ungtlom 1·id ji1lkhiigskolor 

att riksdagen med bifall till nwtionerna 1986/87:A221. 198h/87:A235 

och l 98h/87:A247 samt mL·d anledning av nwtion l 986/87:A275 

yrkandena I i motsvarandL' del och yrkande 2 som sin mening gl'f 

regeringen till bnna vad utskottet anfört. 

5 I. Kurser för arbetslös ungdom vid folkhögskolor (mom. 44) 

Lars-Ove I IaghL·rg ( vpk) anser 

dels att den dd av utskottets yurande pii. s. 59 som börjar med "lJtsko!!L't 

vill" och slutar med "aktuella delar" bort ha följande lyddse: 

Utskouet vill med instiimmande i motion l 98t1!87:A275 frilll viinsterpartiet 

kommunisterna erinra om au de kurser som anordnas vid folkhiigskolnrna 

för arbetslös ungdom iir ett viirddullt im.lag i arbetet med att bekiimpa 

ungdomsarbctslösheten. \fanga ungdllmar saknar grundkunskaper för au 

kunna git vidare i sin yrkesutbildning. För s[1dana ungdomar och för 

ungdomar med avvisande instiillning till studier iir dessa kurser eu v:irdefullt 

komplement till andra arbetsmarknadspolitiska <'ttgiirdL'r. 

Utskouet hade redan förra i-trct anledning att uttala sig i frtigan (AU 

1985/86: 19) uch utgick da ifr;1n att folkhögcskolekurser :iven fortsiittningsvis 

skulle anordnas för de arbetslösa ungdomar som hehiivcr detta. Riksdagen 

biföll utskottets förslag. 

Uppenbarligen har dock verksamheten minskat under [1ret. LngdL>msar

betsliishcten är fortfarande hög. men A\1S har inte crh~tllit nagra nya 

resurser för folkhögskolan eller kmnvux-kurser för arbetslös ungdom. Det 

kan befaras att liinsarbetsniimnderna i alltför liten utstriickning kommer att 

utnyttja folkhögskolans kurser för arbetsli\s ungdom. 

Rörelsefolkhögskolans intresseorganisation (RIO) har förordat a!! folk

högskolan pit nytt beviljas en egen siirskild ram for kurser för arbetsliis 
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ungdom om förslagsvis 10 000 bidragsvcckor for hudgeti1ret 1987/88. Utskot- AU 1986/87: 11 
kt delar denna bedömning. Finansieringen bör enligt utskottets mening ske 

genom att 6.3 milj. kr. anvisas utöver vad regeringen föreslagit. Till sjiilva 

anslagsfriigan återkommer utskottet i det följanck. Utskottet anser vidare att 

statshidrag till denna verksamhet hiir utga utan hinder av bestiimmelserna i 

folkhögskoleförordningen och förordningen om folkhögskolans undcrvis-

ningsvolym. 

Med vad ovan anförts tillgodoses iiven motionerna 1986/87:A22 l ( c). A235 

(fp) och A247 (fp). 

dels att utskottets hemstiillan undcr 44 hort ha följande lydelse: 

44. bcträffande kurser fiir arhetshis 1111gclom l'id folkhögskolor 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A275 yrkande I 

motsvarande del och yrkande 2 samt med anledning av motionerna 

I 986/87:A22 l. 1986/87:A235 och 1986/87:A247 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

52. Särskilda informationsinsatscr till arbetslösa ungdomar 
(mom. 45) 

Bcngt Wittbom. Sonja Rembo och Andcrs G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pit s. 59 som börjar med '"Ut~kottet 

har"' och slutar med "'motsvarande del"' bort ha följande lydclse: 

Utskottet anslutcr sig till vad modcrata samlingspartiet anför i kommittc

motioncrna l 986/87:A258 och l 986/87:A260 om siirskilda informatiL)nsinsat

scr till arhetsliisa ungdomar. Trots dc senaste <"irens något förbättrade 

situation p<"i arhetsmarknaden iir de iildre ungdomarnas situation oförtindrat 

svår. Ungdomar i åldern 20-24 år drabbas i dag av arbetslöshet i alltför hög 

utsträckning. Liksom i ungdomslagen iir flickor med '"felaktig"' utbildning 

eller avbrutna studier överrepresenterade bland 20-24-{iringarna. Bland 

pojkarna iir ocksa inslaget högt av arbetsliishet som beror p;l otillräcklig 
utbildning eller avbrutna studier. 

Det finns stor risk för att de ungdomar som efter 20 <lrs :t1dcr liimnar 

ungdomslagen kan komma att utgöra ett växande arbetslöshetskollektiv 

under de närmaste f1ren. Det är ungdomar som genomgatt de siirskilda 

ungdoms{1tgärdernas terapikedja och som vid 20 års <'tider inte har annat att 
välja p{1 iin fortsatt arbetslöshet med kontantersiittning. srn.:ialbidrag·eller i 

b~ista fall beredskapsarbetc. Dcssa ungdomar löper risk för att under l[rnga 

perioder tvingas stå utanför arbctsmarknaden. 

Enligt utskottets mcning iir det diirför motivcrat att satsa på att hjälpa 

dessa långtidsarbetslösa 20-24-flfingar att finna en varaktig sysselsättning. 

Detta kan liimpligen ske via siirskilt riktade informations- och stimulansinsat

ser som ökar intresset bland dessa ungdomar för arbetsmarknadsuttiildning. 

Anslaget till arbetsmarknadsutbildning bör därför öka med 2 milj. kr. för 

detta iindami1l. Regeringcn hör omg<knde [1terkomma till riksdagen mcd 

riktlinjer om hur de förstiirkta resurserna för arbetsmarknadsutbildning 

undcr tvä är skall inriktas p{1 arbetslösa 20-24-äringar med otillriicklig eller 

ingen yrkesutbildning. 156 



dels att utskottets hemstiillan under -l5 bort ha följande lydelse: 

45. beträffande särskild11 i11jim1111tio11si11sarser till arbetshisa ung
domar 
att riksdagen med bifall till mntinn l 986/X7:A260 yrkande 3 i 

motsvarande del som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 

53. Utbildning av vårdbiträden inom hemtjänsten (mom. 50) 

Lars-Ove Hagberg ( vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pt1 s. 62 som börjar med "Utskottet 

avstyrker" och slutar med "kommunala omri1det" bort ha följande lydelse: 

I motionerna 1986/87:A249 av Margö lngvardsson m. fl. (vpk) och 

1986/87:Ub229 av Ingegerd Anderlund och Aina Westin (s) föreslås konkre

ta program för utbildning av den sociala hemtjänstens personal och statligt 

stöd till utbildningen genom liinsarbetsnämnderna. 

Utskottet konstaterar att en förutsätcning för att liicka det ökande behovet 

av hemtjänst är tillgång pf1 adekvat utbildad personal. I dag har endast cirka 

hälften av v{mlbiträdena inom hemtjänsten utbildning för arbetsuppgifterna. 

Men detta innebär inte att den andra hälften av personalen saknar kunskaper 

för sitt arbete. Mt111ga som saknar den formella utbildningen har en 

erfarenhetsbaserad kunskap som ibland underviirderas. 

Behovet av utbildning för hemtjiinstcns personal kommer att bli ännu 

större än i dag och diirmed behövs det konkreta program för i vilken tak! 

personalen kan utbildas. Med den ekonomiska situation som för niirvarande 

råder i m<li1ga kommuner finns en uppenbar risk för all en stor del av 

hemtjänstens personal inte kommer att fi:1 möjlighet till utbildning inom 

yrkesomddet. Utbildning för social hemtjiinst bör diirfor i ökad omfattning 

genomföras med statligt stöd genom liinsarbetsnämnderna nch i form av 

arbetsmarknadsutbildning. 

dels att utskottets hemställan under 50 bort ha följande lydelse: 

50. berriiffande utbildning m· nlrdbitriiden inom limctjänstm 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A2-l9 och med anledning 

av motion 1986/87: Ub229 som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 

54. Medelsanvisning till Arhctsmarknadsutbildning 
(mom. 54) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 47 och 52 

Bengt Wittbom, Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 63 som biirjar med "Utskottet 

har" och slutar med ''riksdagens bifall" bort ha följande lydelse: 

Tidigare i betänkandet har utskottet med anledning av förslag i morion 

1986/87:A260 frän moderata samlingspartiet avstyrkt regeringens förslag 

beträffande särskilda medel - 25 milj. kr. - för orienterande datautbildning. 
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Likas;\ har utskottet tillstyrkt förslag i samma motion nm ökade insatser till ·AU 1986/87: 11 
information som riktas till arbetsliisa ungdomar. 

Yrkandena om mcdelsanvisningen i motionerna 1986/87: A229 ( fp) och 
1986/87:A275 (vpk) avstyrks med hänvisning till stiillningstagandena i 
sakfdigorna i det föregående. 

Utskottet tillstyrker allts;l moderata samlingspartiets förslag om en 
medclstilldelning för budgetiirct 1987!88 om 2 327 milj. kr. 

dcls att utskottets hcmstiillan under 5-1 bort ha följande lydelse: 

5-1. att riksdagen med bifall till motion l 986!87:A2(10 yrkande 3 i 
motsvarande dcL med anledning av propositionen i motsvarande del 
samt med avslag på motionerna 1986/87 :A229 yrkande 12 i motsvaran
de del och l986/87:A275 yrkande I i motsvarande del för budgetäret 

1987188 till A rhe1s111ark11ad.rntbild11i11g anvisar ett reservat ionsanslag 
av 2 327 onn ()()() kr. 

55. Medclsanvisning till Arhetsmarknadsutbildning 
(mom. 54) 

under förutsättning av bifall till reservation -18 

Elver Jonsson och Charlotte 13ranting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 63 som börjar med "Utskottet 
har" och slutar med "riksdagens bifall" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har tidigare i betänkandet tillstyrkt förslaget i motion 1986/ 
87:A229 fr[m folkpartiet om en.utökning med 5 000 platser av kapaciteten 
inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Utskottet tillstyrker alltsä folkpartiets förslag om en medelstilldclning för 
budgct;het 1987/88 om 2 -175 milj. kr. samtidigt snm yrkandena om 
medelsanvisningen i motionerna 1986!87:A261l (m) och 1986/87:A275 (vpk) 
avstyrks med hi1nvisning till stiillningstagandena i sakfrågorna. 

dels att utskottets hems@lan under 5-1 bort ha följande lydelse: 
5-1. att riksdagen med bifall till motion 1986!87:A229 yrkande 12 i 

motsvarande del. med anledning av propositionen i motsvarande del 
samt med avslag på motionerna 1986/N7: A260 yrkande 3 i motsvaran
de del och 1986/87 :A275 yrkande 1 i motsvarande del för budgetåret 

1987 /88 till Arbc1.1·11111rknads111l>ildning anvisar ett rcscrvationsanslag 

av 2 -175 oon 000 kr. 

56. Medelsanvisning till Arbetsmarknadsuthildning 
(mom. 54) 

under föruts~ittning av bifall till reservation 51 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 63 som börjar med .. Utskottet 
vill .. och slutar med .. riksdagens bifall'" bort ha följande lydelse: 
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Utskottet har tidigare i betänkandet tilbtyrkt förslaget i motion 1986/ J\ U 1986/87: 11 
'11.7: A275 fr{rn viinsterpartiet knmmunisterna om en medelsuppräkning med 

6.3 milj. kr. avseende folkhögskolekurser för arbctsliis ungdom. 

Utskottet tillstyrker allts~1 viinsterpartiet kommunisternas förslag om en 

medelstilldelning för budget{iret llJ'K7!'K8 om 2 35h.3 milj. kr. samtidigt som 

yrkandena om meclclsanvisningen i motionerna 19'Kn!f.:7:A2ti0 (m) Lich 

19'K6/'K7:A229 (fp) avstyrks med hiinvisning till stiillningstagandena i sakfrii

gorna i det förcg;lcnde. 

dels att utskottets hemstiillan under 54 bort ha följande lydelse: 

54. att riksdagen med bifall till motion Jll86/87:A275 yrkande I i 

motsvarande del. med anledning av propositiorJL•n i motsvarande del 

samt med avslag p;\ motioncrna I 986!87:An9 yrkande 12 i nwtsvaran

de del och J 986/87:A261l yrkande 3 i mntsrnr;mde del för budget{1ret 

1987/88 till :1 rbc1s111ark11ads111/>ild11i11g anvisar ett resen·ationsanslag 

av 2 356,3 milj. kr. 

57. Utredning om all mön arbetslöshetsförsäkring ( mom. 55) 

Elver Jonsson (fp). Börje Hiirnlund (c). Bengt Wittbom (ml. Charlotte 

Branting (fp). Sonja Rembo (m). Jngvm Karlsson i Bengtsfors (c) och 

Anders G Högmark (111) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p[1 s. 65 börjar med .. Likartade 

motionsyrkanden" och p<I s. (16 slutar med .. aktuella delarn;1" bort ha 

följande lydelse: 

Dagens arbetslöshctsförsiikring fyller inte de kra\· som m~1ste stiillas. Den 

har alltmer förlorat sin karaktär av försiikring. Den andel av utb.:·talningarna 

som sker med offentliga medel har successi\'t iikat och uppgiu nu till ca 95 r:;. 
Diirav svarar arbctsmarknadsavgiften för 65 r:;-. Resterande del bekostas 

med budgetmedel. Egenavgifterna iir med fa undantag li1ga fiir kassornas 

medlemmar. 

En avseviird del av de arbetslösa iir Ö\'Cr huvud taget inte ersiittningsbcriit

tigade frirn n{1gon arbetslöshetskassa. En del av dessa för kontant arbets

marknacbstiid (KAS). för närvarande 120 kr. per dag. Andra far ingen 

ersiittning alls. 

Nuvarande system för ers;ittning vid arbetslöshet bygger p~1 principen att 

den arbetsliisc skall crsiittas för 90 r;;:. av inkornstbnrtfallet. Kostnadsutveck

lingen har medfört att denna ersiittningsnivii inte kan h;lllas. Den :1terkom

mande kritiken mot arbctslöshetsförsiikringen och urholkningen av det 

ekonomiska skyddet visar på det nuvarande systemets brister. 

Staten får inte och kan inte frånsäga sig det sociala ansvarL't för dem som 

utan L'gen förskyllan drabbas av arbetslöshet. Samtidigt kan staten inte heller 

ensidigt biira kostnaderna för ett st;indigt växande förs;ikringsskydd som till 

en del förorsakas av för höga löncanal. 

Det iir angeliiget att skapa dl niira samband mellan parternas förhand

lingsbord och utgiftana för att bekiimpa arbetslösheten. En genomgripande 

reformering av arbctsliishl'tscrsiittningen i"ir diirför nödviindig. 

Fiir närvarande p{1gt1r ett utredningsarbete om arbetslöshetsersiittningar- 159 



na. Direktiven inncNir dock att regeringen htiller fast vid det nuvarande AU 1986/87:]] 
systemet för ersättningarna med en uppdelning pil en frivillig försiikring och 

ett kompletterande stöd, KAS. pii en \'iiscntligt liigre nivii för de icke 

försiikradc. 

Utskottet ansluter sig till den gemensamma uppfattning som företräds av 

moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet. nämligen att det på 

sikt hör införas en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Som redan 

sagts är det mimga som helt saknar ekonomiskt stöd vid arbetslöshet och 

si1lunda är hänvisade till socialhjiilp eller endast har det hcgriinsade skydd 

som KAS kan ge. Detta gäller särskilt hinnor och ungdomar. Det är 

otillfredsställande att en socialförsäkring som i stort sett i sin helhet 

finansieras över statsbudgeten inte kommer alla till del pa likviirdiga villkor. 

I det nya utredningsarhctet bör alltsä tanken pi1 en allmiin arbetsliishets

försiikring aktualiseras pt1 nytt. En s{1dan försiikring skulle ge ett grundskydd 

på en rimlig niva med miijlighct att bygga p{1 med avtalsenliga eller enskilt 

tecknade försäkringar. I sammanhanget hör erinras om den möjlighet till 

frivillig pahyggnad av den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen som tempo

riirt gällde under år 1982. 

I sammanhanget skulle iiven nagra av de fri1gor som i regeringens direktiv 

hchandlas knapphiindigt eller inte alls kunna lösas. Detta gäller bl. a. 

crsiittningsrätten för företagare och fri1gan om huruvida v;'\rd av egna barn i 

hemmet skall vara kvalificcrande för c.rsättning. Vidare kan aktualiseras 

jämstiilldhetsaspekter pii hithörande frågor. 

Med den föreslagna vidgningen av utrcdningsdirektiven hör iivcn formen 

för utredningsarbctct breddas. Arbetet lir 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 l 986/87:A229 ( fp ), 

1986/87:A241 (m), 1986/87:A259 (rn) och 1986/87:A266 (c) i de aktuella 

delarna bör bringas till regeringens kännedom. 

dels att utsknttets hernstiillan under 55 bort ha följande lydelse: 

55. beträffande Il/redning 0111 allmiin arhe1sliislzer.1försiikring 
att riksdagen med hifall till motionerna 1986/87:A22LJ yrkande 21. 

1986/87:A24 l, I LJ86/87:A259 yrkandena 11 och 12 samt l 986/87:A266 

som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

58. Utredning om allm~in arbetslöshetsförsäkring (mom. 55-
motiveringen) 

Lars-Ove I-lagberg (vpk) anser att den del av utskottets yttrande som pa s. 65 

börjar med "Likartade motionsyrkanden" och på s. 66 slutar med ··aktuella 

delarna" bort ha följande lydelse: 

Det allmiinna krav som kan stiillas pii en arbetslöshetsförsiikring iir att den 

bör ha en utformning som i1r s{1 rätt\'is och gynn5am som möjligt för dem som 

drabbas av arbetslöshet. Som den biista lösningen framst{1r att alla typer a\' 

inkomstbortfall och oförm;\ga att skaffa inkomst täcks a\' en enda socialför

säkring med en enhetlig administration. Kraven på en ny utredning om en 
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allmän eller obligatorisk försiikring mot arbetslöshet i motionerna fr[ln 

moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet har inte denna 

principiella inriktning. Vad som förefaller mest angeliiget fiir rnotinniirerna 

är deras gemensamma strävan att viiltra över kostnaderna för försiikringen 

pi\ medlemskollektivet. De aktuella motionerna avstyrks. 

59. Ökad cgcnavgiftsfinansiering av arbetslöshetsförsäk
ringen (mom. 56) 

Elver Jonsson (fp), Bengt Wittbom (m). Charlotte Branting (fp), Sonja 

Remho (m) och Anders G I fögmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pii s. 6fi som börjar med "Den 

pågående" och pi1 s. 67 slutar med "redovisade delarna" bort ha följande 

lydelse: 

Utvecklingen på arbetsmarknaden under senare iir med en ökad arbetslös

het och allt liingre ersiittningstider har inneburit att kostnaderna för 

kontantstiidet vid arbetslöshet har kommit att utgöra en allt större andel av 

utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Budgetilret 1975176 uppgick andelen 

till JO <'/r, tio år senare hade den tredubblats. 

Jämsides med denna utveckling har de försäkrades andel av kostnaderna 

blivit allt liigre. Nfa den senaste stora reformen av ersiittningarna vid 

arbetslöshet genomfördes, är 1974. faststiilldes att XO <;;.. av kassornas 

kostnader skulle bestridas av det allmiinna medan Merstoden skulle tiickas av 

de försäkrades egenavgiftt:r och avkastningen av kassornas fonder. Statens 

andel har nu stigit till 95 r.'.·( medan kassorna med fo undantag kan fortsätta att 

ta ut låga avgifter. 

Utskottet delar uppfattningen i de föreliggande motionerna att det Lir 

nödviindigt att i ersättningssystemet bygga in incitament för parterna att 

triiffa löncavtal som inte orsakar onödiga kostnader för de egna kassorna 

genom ökande arbetslöshet. En iitgärd i det syftet är att siinka den del av 

försäkringen som finansieras med statsbidrag och arbetsgivaravgifter till 1974 

i"1rs niv:'\. Regeringen bör fä i uppdrag att lägga fram förslag till en p[1 detta siitt 

ändrad finansiering. 

Vad utskottet anfört med anledning av motionerna 1986/87:A229. l98fi/ 

X7:A2fi0 och 1986/87:A267 i aktuella delar hör regeringen underrätta~ om. 

dels att utskottets hcmstiillan under 56 bort ha följande lydclst>: 

56. hctriiffande ökad cgrnm·gijisfinansicring ar arhetsliishct~fiirsäk

ringcn 

att riksdagen med bifall till motionerna 19X6/87:A229 yrkandena 3 och 

4 och I986/87:A260 yrkande 4 i motsvarande del samt med anledning 

av motion I 986/87:A267 yrkande 16 i motsvarande del som sin mt:ning 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

11 Riksdage11 /'Nl6ili7. 18saml. Nr 11 
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60. Ökad cgcnavgiftsfinansicring av arbetslöshetsförsäk
ringen (mom. 56) 

Börje I lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c)" anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pti s. 66 börjar med '"Den 

p{1gt1ende·· och p;i s. 67 slutar lllL'd '"redovisade delarna·· bort ha följande 

lvdelse: 

Enligt de ändrade statsbidragsregler som ribdagen enhiilligt fattade bblut · 

om p{l hösten 1976 skulle staten svara för 90 c;. av kostnaderna för 

ersiittningarna vid arbetslöshet. Statens andel har dock stigit till 95 ''i·. DL't är 

diirfor knappast liingre rimligt att kalla systemet fiir försäkring. Den stat_liga 

kostnadsandclen bör iiterställas till den nivii som tidigare har förutsatts, dvs. 

90 ~}-. Regeringen bör fä i uppdrag att ta upp överlägg:r1ingar med de facklig'<1 

organisationerna och Arbetslöshetskassornas samorganisation härom. 

Vad utskottet med anledning a\' motionerna 1986!87:A267 (c) samt 

1986/87:A229 (fp) och 1986/87:A260 (ni) anfört bör regcringen.imderrättas 

0111. 

dels att utskottets hemstiillan under 56 bort ha följande lydelse: 

56. betriiffande iikad ege11111·gift.1fi11a11sicri11g ar arbetsliishctsf<'irsäk

ri11gc11 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A267 yrkande 16 i 

motsvarande del samt med anledning av motionerna 198(1/87:A229 

yrkandena 3 och..\ och J98o/87:A260 yrkande..\ i motsvarande del snm 

sin mening ger .regeringen till kiinna \'ad utskottet anfört. 

61. Dagpenningen inom arbetslöshetsförs~ikringen (mom. 57) 

13cngt Witthom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 67 börjar med "I de·· och pfi 

s. 68 slutar med "'följande avsnitt" bort ha följande lydelse: 

I ett foreg~1ende avsnitt redovisas behovet av en genomgripande reforme

ring av ersi"ittningssystcmet med sikte på införande av en. allmiin arhetsliis-· 

hetsförsiikring. \kel anledning hiirav hör ersiittningsnivtm anpassas s{1 att en 

smidig överg{rng kan ske till en allmiin försäkring med möjlighet till frivilliga 

tilliiggsförsiikringar. En konsekvens av detta synsiitt iir att nuvarar1de' 

dagpenning om 360 kr. bör beh<lllas som högsta belopp. Regeringens förslag 

till lagiindring med hiijning av dagpenningen till -100 kr: bör sidunda avsli1s.av 

riksdagen. 

Såsom före~läs av moderata samlingspartiet i motion ! 986/87:A259 biir det 

redan nu bli möjligt för parterna p[1 arbetsmarknaden att ta ett större ansvar . 

för arbetslöshetsförsiikringen genom att de kommer överens _om en frivillig 

arwrdning i form av tilliiggsförsäkring ovanp[1 grundskyddet frfin arhetslös

hl'tskassorna. DL'! biir pii denna viig vara möjligt att fft ett förbättrat skydd vid 

arbetslöshet under tir 1988. Detta kan finansieras antingen p<1 sätt parterna 

kommer överens om eller genom medlemsavgifter. 

Den föreslagna ordningen innebiir att nuvarande högsta dagpenning. 3o0 

kr.. i fortsiittningen blir högsta statsbidragsgrundande belopp. \led hiinsyn 
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hiirtill hör 17 ~ lagen om arbetsliishetsförsiikring ändras. Regl·ringen bör AU l!Jl'6/1'7: 11 

Higga fram förslag hiirom liksom om erforderliga tindringar i statsbidragsreg-

lcrna. 

~kd det anförda tillgodoses i det viisentliga förslaget 0111 en avgiftsfinan

sierad höjning av dagpenningen i motion 1986!87:A2<i7 (c). 

dels att utskottets hcmstiillan under 57 bort ha följande lydelse: 

. 57. hctrMfande dagpe1111i11ge11 inom arbetslöshctsförsiikri11ge11 
att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A259 yrkandena 10 och 13 

samt med anledning av motion l 98<i/87:A267 yrkande 16 i motsvaran

de del 

dels avsl{ir det till propositionen fogade förslaget till lag om fodring i 

lagen ( 1973:370) om arbctsliishetsfiirsäkring. 

dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

nytt förslag till iinclring i lagen 0111 arbetslöshctsförsiikring och till 

Lindrade bestiimmelscr om statsbidrag till arbctsliishctskassorna. 

62. Dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen (mom. 57) 

Börje I lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att elen del av utskottets yttrande ·som pt1 s. 67 hiirjar med "I de" och p{1 

s. 68 slutar med "följande avsnitt" bort ha följande lydelse: 

I de partsöverliiggningar som centerpartiet har förordat skall ing~1 att 

dagpenningen biir höjas med hiinsyn till pris- och löneutvecklingen under 

den senaste tolvm{111adcrsperiodcn. Med beaktande hiirav bör beloppet 

bestiimmas till 380 kr. Det förutsätts vidare att hiijningcn helt skall 

finansieras med egenavgifter frt1n medlemmarna. 

Ställningstagandet innebiir att regeringens förslag till iindring i lagen om 

arbetsliishctsfiirsiikring innefattande höjning av dagpenningen bör avsl[ts av 

riksdagen. Samtidigt tillgodoses till en del motsvarande förslag i motion 

l 986/87:A259 ( m ). 

dels att utskottets hemstiillan under 57 hor! ha följande lydelse: 

57. betriiffande d11gpc1111i11gc11 i110111 arhet.1fö.1hctsfiirsiikringe11 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A267 yrkan.de 16 1 

motsvarande del samt med anledning av motion 1986/87:A259 yrkan

dena 10 och 13 

dels avslår det till propositionen fogade förslaget till lag om iindring i 

lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. 

dels som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört om 

en höjd dagpenning och dess finansiering. 

63. Kontant arbetsmarknadsstöd (mom. 58) 

Lars-Ove I lagberg (vpk) anser 

dels att elen del av ut:;kottets yttrande pti s. 68 som hörjar med "Utskottet 

biträder" och slutar med "redovisade delarna" bort ha följande lydelse: 

Med regeringens förslag höjs KAS frtrn 120 till 140 kr. Det beloppet kan de 163 



arbetslösa inte leva och försörja sig pi1. Det blir 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 hlilften av den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Om denna dagpenning i enlighet med regeringens. av utskottet tillstyrkta. 

förslag höjs till .tOO kr. kommer KAS att <iutornatiskt höjas till 200 kr. fr[111 

den I juli i år. vilket är det belopp som vpk anser vara rimligt. 

dels att utskottets hemställan under 58 bort ha följande lydelse: 

58. hetriiffande kontant arhl'ls11wrk11adsstiid 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A.t18 yrkandena 2 och ..i i 

motsvarande del antar 18 *i det inom arhetsmarknadsdepartementet 

utarbetade förslaget till lag om lindring i lagen (I 973:371) om kontant 

arbetsmarknadsstöd i följande som l?escn·a11tens flirslag hetecknade 

lydelse: 

Regeringens förslag Rescn·1111tcns förslag 

18 -~ 
Kontant arhetsmarknadsstiid ges 

med 140 kronor per dag. 
Kontant arbetsmarknadsstöd lll

gcs med hclopp som wgör hälf1e11 111· 

högsta dagpcn11ing enligt lagrn 
( 1973:370) 0111 arhc1slöshct.1fiirsäk
ring. 

Till den - - - - - - faststiilld omräkningstahell. 
Arhete som - - - - - - på heltid. 

64. Uthildningsbidragcn (mom. 59) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p{1 s. 68 som börjar med '"Med erinran'" 

och slutar med '"motion A-l18'" bort ha följande lydelse: 

Utbildningsbidragct till AMU-elever med rätt till ersiittning frän arbetslös-. 

hetsförsäkringcn utg<lr med samma helopp som dagpenningen friin arhetsliis

hetskassan. Övriga elever har ett avseviirt lägre bidrag. Det kan inte 

accepteras att de skall tvingas leva 1{111gt under existensminimum niir de 

gcnomg:lr sin utbildning. Regcringsförslaget till förbiHtring- frt111 220 till 2.tO 

kr. per dag - iir otillriickligt. Bidraget bör. såsom föresl{1s i vpk-motion 

1986187:A.tl8. utgöra tre fjärdedelar av den högsta dagpenningen inom 

arhetslöshetsförsiikringen. :vted en dagpenning om .tOO kr.. såsom förordats i 

det förcg[1ende. blir utbildningshidraget liigst 300 kr. per dag fran den I juli 

1987. Det bör ankomma på regeringen att i samband med tilliiggsbudget för 

niista budget[1r lägga fram förslag till finansieringen av ytterligare höjningar 

av utbildningsbidragen liksom av det kontanta arbetsmarknadsstödet. Vad 

som anförs i propositionen om uthildningsbidragen avstyrks. 

AU 1986/87: 11 

164 



dels att utskottets hemstiillan under 59 hort ha följande lydelse: 

59. heträffandc 111bi/d11i11gsbidmgc11 
att riksdagen med bifall till motion l 986/87 :A4 l 8 yrkandena I, 3 rn:h 4 
i motsvarande del samt med avslag på propositionen i motsvarande del 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

höjning av utbildningshidragcn samt om finansieringsfrt1gan. 

65. Utbildningsbidragen (mom. 59-motiveringen) 

under förutsättning av hifall till reservation 6 l 

Bengt Wittbom. Sonja Rem ho och Anders G Högmark (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande på s, 68 som hörjar med "l\kd erinran .. och slutar 

med "motion A418" bort ha följande lydelse: 

Utskottet godtar att utbildningshidragcn s:'isom regeringen har föreslagit 

för vuxna. icke-försäkrade deltagare i arbetsmarknadsutbildningen hiijs till 

240 kr. per dag och för ungdomar under 20 år till 170 kr. per dag i 

normalfallen. Högsta bidrag för deltagare med riitt till kassaersättning hör 

dock bli oförändrat 360 kr. per dag i enlighet med den st[mdpunkt .som 

utskottet har intagit i det föregående beträffande ersättningen från arhetslös

hetskas'.;orna. 

Yrkandena om utbildningsbidragen i motion I 986/87:A4J8 (vpk) avstyrks. 

66. Utbildningsbidragcn (mom: 59-motivcringen) 

under förutsättning av bifall till reservation 62 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser att den del av 

utskottets yttrande på s. 68 som börjar med "Med erinran" och slutar med 

"motion A4 l 8" bort ha följande lydelse: 

Utskottet godtar de förhiittringar av uthildningshidragcn som har förui

skickats i propositionen. dock att högsta dagpenningen för deltagare i 

arbetsmarknadsutbildningen med rätt till kassaersiittning hör höjas till 380 

kr. - detta under förutsiittning att dagpenningen inom arbetsliishetsförsiik

ringen höjs till samma belopp i den ordning som utskottet har förordat i det 

föregående. Yrkandena om utbildningsbidragen i motion l986/87:A418 

avstyrks. 

67. Översyn av utbildningsbidragcns konstruktion (mom. 60-
motiveringcn) 

Bengt Wittbom, Sonja Rem bo och Anders G 1 lögmark (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande som på s. 68 börjar med "Utredningen om" och p<'1 

s. 69 slutar med "A215 avstyrks" bort ha följande lydelse: 

I motion 1986/87:A215 (s) begärs en översyn av uthildningshidragens 

konstruktion med hiinsyn ·till att dcssa bidrag enligt motionerna inte går att 

försörja sig pii utan kompletterande socialhidrag. Utskottet har i det 

föregående uttalat sig för en parlamentarisk utredning om en framtida allmän 

arhetslöshetsförsäkring. Utskottet utgår frim att frägan om utbildningsbidra-
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gens konstruktion kommer att samordnas med den nya arbetsliishetsförs;ik- AU 19~6/87: 11 

ringen. Motionen föranleder därfiir inte ni1gon siirskild i1tgiird. 

68. Avskaffandeavkarensdagarnam. m. (mom~ 61) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 71 som börjar med .. Det ingiir .. 

och slutar med .. motion A.:118'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet tillstyrker yrkandet i motion 1986/87::\418 om att karensdagar

na irwm arbetsliishetsförsiikringen skall slopas. Utgångspunkten biir vara att 

skapa ett si1 gott fiirsiikringsskydd mot inkomstbortfall vid arbetslibhL'l som 

miijligt. Redan ni1gra dagars fullstiindigt inkomstbortfall kan innebiira en 

avseviird ekonomisk pt1frestning för den som iir helt beroende av arhL'tsin

komsten för ~in forsiirjning. vilket kan leda till att andra former av 

samhiillcligt stöd m;iste utnyttjas. De sbl som har angivits mot att slop;.1 

karensdagarna allhL'dan den nuvarande arhetslöshctsförsiikringen infördes 

f1r 1973 (prop. JlJ73:56. lnL: 1973:23). friimst hudgctmibsiga och administra

tiva. iir enligt utskottL'ts menipg inte giltiga. Det ing~ir visserligL'n i uppdraget 

för den pi1g;.iende utredningen om kontantstiidet vid arbetslibhet att 

överviiga karensdagarna. men med hiinsyn till de kllstnadsmiissiga rL'striktio

ner soin utredaren har att iaktta enligt direktiven kan man inte \'iinta sig 

n(1gon tillfredsstiillande liisning p{1 problemet. Om den politiska viljan finns 

att getlllmfiira denna riittvisereform kan detta ske utan siirskilt utredningsar

bete. Rent lagtekniskt iir saken av enkel beskaffenhet. Regeringen biir mot 

denna bakgrund ff1 i uppdrag att snarast iiterkomma till riksdagen med de 

förslag till lagiindringar och budgetanvisningar som behövs för att avskaffa 

karensdagarna i bitde arbetslöshetsförsiikringen och KAS. 
I samma vpk-nllltion tar man tleksit upp dL't stnra probkmet med 

utfiirsiikringar. riir att liisa det problemet krii\'s i första hand att det komnK'r 

till nya jobb. Detta fiirutsiitter i sin tur planerade t11giirder för att bygga ut 

bi'1de industrin och den offentliga sektorn. En politik av det slaget har 

behandlats i det fiireg:knde i anslutning·till \'pk :s partimotion l 98t,/87:A23LJ 

om allas riitt till arbete .. 

I avvaktan l'<i att en si·1dan politik genomförs m[1stL' villkoren för dem Stllll 

hotas av utförsiikring förbiittras. Det iir diirvid att miirka att enligt den 

nuvarande ordningen m~1ste dL'n arbetstagare som riskerar utfiirsi.ikring sjiil\' 

begiira att bli anvisad beredskapsarbL'le. En rimligare ordning vore. som 

fiiresläs i motion A.:11 X. att arbetsförmedlingen tar initiativet och erbjuder 

<1dant arbete för att fiirL'bygga utförsiikring. Om det i L'tt enskilt fall skulle 

intriiffa att \'arkL'n bnedskapsarbcte eller arbetsmarknadsutbildning kan 

anvisas biir arhL'tstagarL'll tillcrbnnas arbetslöshetsersiittning under för

Wngd tid. Fi.ir den ersiittning som utges i s{1dana fall bör kassorna fi1 full 

kompensation fr[1n staten. Regeringen bör utarbL'la fiirslag till L'rforderliga 

författningsiindringar betriiffande erslittningsriitten i nu bL'rörda hiiföe

emkn. 

V;1d O\'an anförts bör ges regeringen till bnna. 
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dels att utskotkts hemstiillan undt:r 61 bort ha följandt: lyddse: 
61. bt:triiffandt: m·skalfiuule 111· k11rc11.1dagama 111. 111. 

att riksdagt:n mt:d bifall till motion 1986/87: A..\ 18 yrkandena 5- 7 som 
sin mening gt:r regeringen till känna vad ubkottL't anfiirt dels om 
avskaffande av karensdagarna. dels om riktlinjer för att garantera 
beredskapsarbete <'it dem som lwtas av utfor<ikring. 

69. Medlemskap i arbctslöshctskassa utan facklig anslutning 
(mom. 65) · 

Elver Jonsson (fp). 13iirje I !örnlund (c). Bengt Wittbom (m). Charlotte 

Branting (fp). Sonja Rembo (m). Ingvar Karlsson i Ber1gtsfors (c) oeh 
Anders G Högmark ( m) anser 

dels att dt:n dt:I av utskottets yttrandt: som pa s. 72 börjar mt:d "Liknande 
motionsyrkanden" och p{rs. 73 slutar med "motion A22:r' bort ha följande 
lydelse: 

Av bestiimmelserna i lagen om arbetsliishetsförsiikring (55 *l följer att 
envar som arbetar inom en arbetslöshetskassas verksamhetsomr~1de har riitt 

att bli medlem utan att samtidigt vara fa~·kligt an~luten. Det h;ir emellertid i 
·praktiken visat sig att arbetstagare som inte är ri1edlemmar i en facklig 
organisation kan fä avsevärda svfirighcter att vinna medlemskap i kassan. 
Likasi1 iir servicen till dessa medlemmar m;)nga gänger otillriieklig. Eftersom 
kassornas verksamhet i stort sett helt finansieras genom allmiinna medel 

borde det vara ett oavvisligt krav att alla arbetstagare behandlas p[1 ett 
likviirdigt sätt. :vted hiinsyn hiirtill hör det ankomma pa regeringen att uppdra 

åt AMS att göra sadana·iindringar i anvisningarna för kassornas verksamhet 
att ansökningsförfarandct underliittas för sf1dana sökande som endast önskar 
medlemskap i arbetslöshetskassa. t. ex. genom att arbL'tsförmedlingen 
tillhandahi11ler en blankett för iindam;llet. Vad utskottet här anfört med 

anledning av motion A2n bör ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemsWllan under 65 bort ha följande lydelse: 
65. betriiff ande 111ed/c111.1 katJ i arbets/iishetskassa 11ta11 facklig a11slw-

11i11g 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87: A223 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

70. fämställande av värnpliktstjänstgöring med arbetad tid vid 
ansökan om KAS (mom. 66) 

Lars-Ove I lagberg ( vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 73 som börjar med ··syftet med'" 

och slutar med "utan <ltgiird'" bort ha följande lydelse: 
För KAS liksom för kassaersättningarna gäller som arbetsvillkor att den 

som bt:giir ersättning skall ha arbetat minst fem mänadcr före <trbetslösheten. 
Värnpliktstjiinstgöring riiknas som tva m{111aclers arbete. Dctt;i inneb:ir att 
värnpliktiga. som inte den närimfste tiden· före tjiinstgöringen förv:irvsarbi':-
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tat minst tre mt111ader. vid utryckningen inte kan beviljas KAS om han dä blir 

arbctsliis. Riitt till ersiittning intr:ider först om han pi1 nytt blir arbetsliis efter 

att ha haft en anstiillning som gör att arbetsvillkoret blivit uppfyllt. Miinga 

utryckande v:irnpliktiga kommer med de nuvarande reglerna i en svår 

ekonomisk situation. Med hänsyn hiirtill och till viirnpliktstj:ir1stgöringens 

art biir reglerna lindras si1 att KAS kan utg~i direkt efter avslutad tjiinstgöring 
till utryckande som söker men inte för arbete. Detta kan uppnås genom att 

man si1som fiircsE1s i motionerna l986/87:A20l (c) och 1986/87:A237 (vpk) 

liiter v:irnpliktstjiinstgiiringen motsvara fem m{1naders förviirvsarbete. Rege

ringen hör liigga fram förslag till :indring av lagen om kontant arbetsmark

nadsstiid med clenna innehiird. 

dels att utskottets hemst:illan under 66 bort ha följande lydelse: 

66. betriiffande jii111sriilla11d!' a1· 1·iirnplikrsrjiinstgiiri11g med arherad 
tid 1·id a11.1iikan 0111 konrwu arbe1.1·11wrk11ad1sröd 
att rik~dagen med bifall till motionerna l986/87:A20l och 1986/ 

87:A237 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

71. Medelsanvisning till anslaget Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag ( 1110111. 67) 

under förutsiittning av bifall till reservationerna 59 och 61 

Bengt Wittbom. Sonja Remlw nch Anders G Högmark (alla m) anser 

dc/.1· att den del av utskottets yttrande p~i s. 70 som börjar med "Regeringens 

beriikning" och slutar med ··dagpenningens storlek" bort ha följande lydelse: 

"Vad beträffar medelsbchovet under förevarande anslag tillstyrks yrkandet 

i motion 1986/87:A260 (m) om ett med 239 milj. kr. minskat anslag i 

förhållande till regeringens förslag. Som grund hiirför hiinvisas till behand

lingen i det föregi1cnde av fritgorna om egenavgifterna och dagpenningens 

storlek. Medelsberiikningen i folkpartimotionen I 986/87:A229 avstyrks. 

dels att utskottets hemstiillan under 67 bort ha följande lydelse: 

67. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A260 yrkande 4 i 

motsvarande del samt med avslag på dels propositionen i motsvarande 

del. dels motion I 986/87:A229 yrkande .'i till Bidrag rill arbetsliislier.1w

siitt11i11g och w/Jild11ingshidrag för budgetiirct 1987/88 anvisar ett 

förslagsanslag av 3 393 824 000 kr. 

72. Medclsanvisning till anslaget Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag ( morn. 67) 

under förutsiittning av bifall till reservation 59 

Elver Jonsson och Charlotte Branting ( fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pf1 s. 70 som biirjar med .. Regeringens 

beriikning" orh slutar med "dagpenningens storlek .. bort ha följande lydelse: 

Med den ökade egenavgiftsfinansiering av kassacrsiittningarna som föror

dats i det förcgi1cnde kan förevarande anslag. säsom föresli1s i folkpartimo-
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tio1kn 1986/87:A229, uppföras med 2 -132 82-1 llOO kr. Den '~inkning av AU 1986/87:11 

anslagsbcloppet som förordas i motion !986/87:A260 (m) tillgodoses 

diirmed. 

dels att utskottets hemstiillan 1111der 67 bort ha följande lydelse: 

67. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A229 yrkande 5 

samt med anledning av propositionen i motsvarande del och motion 

l 986/87: A26fl yrkande -l i motsvarande dCI till Bidrag till arbe1sliishets
ersii1111i11g och urbildningshidrag för budgetiiret 1987 /88 anvisar ett 

förslagsanslag av 2 -132 82..t oon kr. 

73. Ny anslagsteknik för anslaget Sysselsättningsskapandc 
åtgärder (mom. 68) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo lJCh Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den lkl a\' utskottets yttrande snm pi1 s. 75 börjar med ""[ bud

getpropositionen"' och p:1 s. 76 slutar med "'behandlade delen"' bort ha 

följande lydelse: 
Beredskapsarbeten iir den traditionella formen för syssclsiittningsskapan

de fitgiirder. Även i {Irets budgetproposition iir beredskapsarbetena den 

kostnadsmiissigt dominerande posten under förevarande anslag. Bered

skapsarbetena är dock inte nilgot kraftfullt arbetsmarknadspnlitiskt instru

ment. De offentliga arbetena som är de vanligast förekommande leder siillan 

till varaktiga anstiillningar. Likviil iir beredskapsarbetena viktiga för en del 

arbetsliisa, men de bör begränsas till fi\rmän för andra mctnder som 

underUittar för de arbetsliisa att fii arbete fiiretriidcsvis i niiringslivct. 
För att iika effektiviteten i de sysselsiittningspolitiska [llg~irdcrna och 

diirutöver ge Al\lS-lcdningcn möjligheter att fullfölja föriindringsarbetet 

inom verket mot mindre detaljreglering och mer mi\lstyrning och resultat

kontroll bör förutsiittningarna för anslaget för syssclsättningsskapandc 

iitgiirder föriindras inför niista budgct:ir. Som framhtdls i motion 1986/ 

87:A25<J ( m) bör anslaget vara sammanhMlet och ge A'.'vlS möjligheter att 

inom ramen fiir av riksdagen formulerade m;IJ och generella regler disponera 

de faktiska insatserna p:1 ett mer flexibelt sätt iin i dag. 

Som motioniirerna föresl:Ir bör medlen disponeras pi1 ett st1Jant sätt att 

den av riksdagen angivna sysselsättningsvolymen uppn~1s. Åtgiirdcr bör i 

första hand inriktas mot niiringslivct och ge resultat i form av faktiska 

anstiillningar som överskrider 5U r::;.. a\' det totala antalet anvisningar. I ngcn 

enskild ätgiird bör vidare ha en längre varaktighctstid iin sex mi1nader. Det 

förutsätts att den maximala bidragsniv5n inte hör överstiga 50 ~:;. av 

lönekostnaden. Till bidragsfr{1ga11 äterkommcr utskottet i det följande. 

Utskottet anser slutligen i likhet med motioniircrna att prcliminiira resultat 

i form av kostnader och placeringar i varaktiga anstiillningar skall redovisas 

för riksdagen i samband med arhctsmarknadsvcrkets anslagsframstiillning 

för budget<irl't 1989/90. Diirmed for riksdagen en möjlighet att utviirdcra 

f i:irsiiksverksamhcten. 

Med denna uppliiggning ankommer det p[1 AMS att ta stiillning till den 

öptimala avvägningen mellan olika insatser (beredskapsarbeten. rekrytcc 169 



ringsstiid. försöksverksamhet med sysselstittningsskapande i'ttg:irder m. m.) AU 1986/87: 11 

för att n{1 de uppställda målen. Det for vidare ankomma pit verket att fördela 

insatserna pa offentlig eller privat sektor. M;'tkittningen bör emellertid vara. 

som ovan sagts. att huvuddelen av atg:irderna skall inriktas på det privat.a 

näringslivet. Placering av långtidsarbetslösa bör siirskilt uppmiirksammas. 

Med den flexibilitet i anslagsanviindningen som ovan förordats tillgodoses 

önskem:ikt i motion. l98h/87:A272 (s) om en gemensam anslagspost för 

beredskapsarbeten och rL:krytcringsstöd som fritt s.kall kunna disponeras av 

liinsarbl'tsniimnderna. Med hiinsyn h:irtill pftkallar motionen inte ni1gon 

<ttgiird. 

dels att utskottets hemstiillan under 68 bort ha följande lydelse: 

68. bl'triiffandc ny amlagstcknikför anslaget Syssc/.1iitt11i11g1skapa11-
de ä1giirder 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A2."i9 yrkande 7 i 

motsvarande del samt med <1vslag pii motion l 986/K7:A272 i motsva

rande del som sin mrning ger regeringen till kiinna vad utskottet 

anfiirt. 

74. Statsbidraget vid beredskapsarbeten ( mom. 71) 

Elvcr Jonsson (fp). Bengt Wittbom (m). Charlotte Branting (fp). Sonja 

Rembo (m) och Anders G Högmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 78 som börjar med "Vid en" och 

slutar med "för beredskapsarbetena·· bort ha följande lydelse: 

Regeringen föresl~H i :1rcts budgetproposition att det s. k. grundbidraget. 

vid beredskapsarbeten, som utgi.ir ett· bidrag till 1öi1ekostnaderna för den 

anvisade arbl'tskraftcn, i normalfallen skall siinkas fr~111 70 till 60 c;;. av dessa 

kostnader. Moclera ta samlingspartiet i kommit !emotion l 986i87: A259 och 

folkpartiet i partimotion l 986!87:A229 uttalar sig för att bidragsandelen bör 

sänkas till ."O ('{ .. Utskottet har vid sina överviiganden bedömt det vara 

möjligt att minska statens bidragsandcl utöver vad regeringen föreslagit och 

biträder för sin dl'l motionsförslagen om ett grundbidrag av högst ."O % . i 
normalfallen. 

Ett yrkande i motion l 986/87:A272 (s) om undantag från bidragssiinkning

en avstyrks. 

del1· att utskottets hemställan under 71 bort ha följande lydelse: 

71. betriiffande s1a1sbidraget 1·id beredskapsarbctl'll · 
att riksdagen med bifall till moticinerna 1986/87:A229 yrkande 10 och 

19X6/87:A2."9 yrkande 7 i motsvarande del samt med avslag p<'t 

propositionen i motsvarande del och motion 198h/87:A272 i motsva

rande del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 
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75. Volymen beredskapsarbeten och rekrytcringsstöd 
(mom. 72) 

Bengt Wittbom. Sonja Rcmbo och Anders G Hiigmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pft s. 78 hörjar med "Ut

skottet biträder" och p{1 s. 79 slutar med "motion A261.l'" hort ha följande 

lydelse: 

Med hiinvisning till vad som anförts om ny anslagsteknik vid dispositionen 

av anslaget Sysselsiittningsskapande tilgärder förcsli1r utskottet att det skall 

<lliiggas AMS att anordna 5 miljoner syssclsiittningsdagar enligt de regler som 

tidigare angivits. Dennn volym iir oeksi1 vad som föreslagits motion 

1986/87:/\260 (m). 

dels att utskottets hemstiillan under 72 bort ha följande lydelse: 

72. betriiffande Folyme11 ber('(/skapsarbcte11 oclr rdryreri11gssröd 
att riksdagen med hifall till motion 1986/87:A260 yrkande 7 samt med 

avslag p[1 propositionen i motsvarande '~lel som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

76. Volymen beredskapsarbeten och rekryteringsstöd 
(mom. 72) 

Lars-Ove Hagbcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 78 hiirjar med "Utskotkt 

bitriider" och pi1 s. 79 slutar med "motion A260" bon ha följande lydelse: 

Som kommer att redovisas i det följande avsnittet om medclsanvisningen 

anser vänsterpartiet kommunisterna att de av regeringen för nästa budget{ir 

begärda medlen till rekrytcringsstödet bör halveras. Utskottet anser- liksom 

regeringen gjorde förra aret- att denna stödform bör avvecklas. eftersom det 

iir en direkt subvention till näringslivet med endast hegränsad betydelse för 

nyanstiillningarna. 

Av de totalt 5. 7 miljoner sysselsättningsdagar som regeringen beräknat för 

nästa budgetar faller I. 7 miljoner pä rekryteringsstödet. Med utskottets 

ställningstagande bör beräknas en sysselsättningsrnlym som omfattar ,i 

miljoner dagar i beredskapsarbeten. sasom regeringen föreslagit. medan 

antalet syssclsiittningsdagar genom rekryteringssti.id hör beriiknas till hälften 

av vad regeringen har angivit. 

Den syssclsiittningsvolym som anges i motion l 986/87:A260 (m) bygger p{1 

en anslagsteknik som utskottet har avstyrkt i det förcgaende. varför den i 

motionen föreslagna volymen saknar aktualitet. 

dels att utskottets hemställan under 72 bort ha följande lydelse: 

72. beträffande rnlymen beredskapsarbeten ()Ch rdryteringsstöd 

att riksd<igen med :mledning av propositionen i mots\'arandc del samt 

·med avslag p:i motion 1986!87:A2611 yrkande 7 som sin mening ger 

regeringen till kiinna \'ad utskottet anfört. 
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77. Åtgärder för att rekrytera tekniker till stödområclcna i 
vissa Norrlanclsliin (mom. 74) 

Elver Jonsstm ( fp). Hör je lliirnlund ( c). Charlotte Branting ( fp) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som ptt s. 8 I hi.irjar med "Den 

särskilda" och pt1 s. 82 slutar med "riksdagens i1tgärd" bort ha följande 

lydelse: 

I Norrbottens Hin har det varit möjligt för liinsarbetsnämnden att bidra till 

lönekostnaderna fiir studerande vid Tekniska högskolan i Luldt vid praktik 

hos företag i Hinet. Denna anordning har visat sig vara positiv niir det gäller 

möjligheterna för företagen· att rekrytera högutbildade tekniker till de 

berörda Norrbottensföretagcn. Si'1som föreslas i nwtionerna 1986/87:/\225 

och 1986/87:/\248 bör motsvarande möjlighet att stimulera rekryteringen av 

tekniker införas iiven för stiidomrtideskommunerna i Viisterbottens. famt

lands och Västernorrlands liln. Kostnaden för verksamheten bör tills vidare 

fa bestridas fr[m förevarande anslag. Det hiir ankomma p<i regeringen att 

meddela närmare anvisningar för bidragsgivningen. varvid den ordning som 

redan tillämpas i Norrbottens liln hiir kunna tjiina som förebild. 

dels att utskottets hemstiillan under 74 bort ha följande lydelse: 

74. bc:triiffande å1giirder ftir alt rckry1era 111/>ildade teknika till 
srädomrildena i l'issa Norrlands/än 

att riksdagen med bifall till motionerna 198n/87:A225 och 11186/ 

87: A248 som sin mening ger regering.:n till kiinna vad utskottet anfört. 

78. Formerna för rekrytcringsstödct (mom. 75) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (e) anser 

dels att den del av utskottc:ts yttrande pii s. 82 som börjar med "Den 

fr. o. m." och slutar med "diirmed avstyrks·· bort ha följande lydelse: 

Fr. o. 111. den I juli 1986 har infiirts en uppdelning av rekryteringsstiidet i 

två former. Den ena som iir avs.:dd för limgtidsarhetsliisa och utförsiikrings

hotade innebiir att stödet kan utg{1 i s.:x m<'tnader. Den andra formen ~ir 

avsedd för andra svårplacerad.: arb.:tssi.ikande oc:h for utg[1 i tre 111{111ader. 

Med långtidsarbetsliisa menas personer sprn har varit arbetsliisa· i minst sex 

mänader (ungdomar i minst fyra m[mader). 

S:isom pf1talats av flera Hinsarbetsniimnder medför den sn1iva definitionen 

av begreppet limgtidsarbctslöshet att det iir sdrt att utnyttj<i ~tödet för d.:nna 

grupp arbetslösa. Stöcln:glcrna bör ge arbetsförmedlingen större utrymme 

för bedömningar i de enskilda fallen. Detta inneblir att de bi1da formerna för 

rekryteringsstöd bör sl<is samman i likhet med vad som förordats i motioner

na 1986/87:/\246 (c) och 1986/87:A272 (s). 

dels att utskuttets hemstlillan under 75 bort ha följande lydelse: 

75. betr:iffande j(mncma för rekryreri11gsstöde1 
att riksdagen med bifall till motion 1980!87:A246 och med anledning 

av motitm 1986187: A272 i motsvarande del som sin mening ger 

regeringL·n till kiinna vad utskottet anfört. 
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79. Formerna förre kryteringsstödet ( mom. 75- moti
veringen) 

under förutsiittning av hifall till reservation 73 

Bengt Wittbom, Sonja Rem ho och Anders G Högmark (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande på s. 82 som börjar med '"Den fr. o. m. ··och slutar 

med '"diirmed avstyrks·· bort ha följande lydelse: 

Det ingår i den nya anslagsteknik för de sysselsiHtningsskapande åtgiirder 

som utskottet har ställt sig bakom att den detaljreglering som p5talas i 

motionerna 1986/87:A246 (c) och 1986/87:A272 (s) kommer att upphöra. 

Motionerna pf1kallar cHirigenom inte nf1gon riksdagens <'itgiird. 

80. Översyn av starta-eget-bidragets konstruktion ( mom. 76) 

Elvcr Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pii s. 83 börjar med "Starta-eget

bidraget'" och pti s. 84 slutar med '"redovisad del"" bort ha följande lydelse: 

Starta-eget-bidraget kan för niirvarande utg{1 under sex mi1nader. Vid den 

utviirdcring av bidragsverksamhetcn som har gjorts av hiigskolan i Viixjö har 

förordats att dl't skall vara möjligt att förlänga tiden till tolv m<inader. Detta 

är också vad som föreslås i motionerna 1986/87:A206 (s) och 1986!87:A226 

(fp ). Utskottet dL'lar uppfattningen att det iir önshiirt att ha en möjlighet alt 

förliinga bidragstiden eftersom det kan vara svi"1rt att pii s;\ kort tid som sex 

månader fä ett företag lönsamt si'1 att det kan biira sina egna omkostnader och 

dessutom ge lön till företagarens eget uppehiillc. 

Eftesom den förliingning som föreslagits iir en viisentlig utvidgning a\· 

suhventionsnivi'111 hör det först klaras ut i vad miin bidragsvillkoren behöver 

ytterligare preciseras när en förlängning blir aktuell. A ven samordningen 

med det reguljiira kontantstiidet vid arbetslöshet hör beaktas i sammanhang

et. Det hör uppdras i1t regeringen att övcrviiga dessa fri'1gor och illcrkomma 

med synpunkter och förslag i niista örs hudgetprnposition. 

dels att utskottets hemställan under 76 bort ha följande lydelse: 

76. betriiffande Ön'rsyn ai· s111rra-egc1-hiclragets ko11str11ktio11 ·· 
att riksdagen med anledning av motionerna l986/87:A206 yrkande il 

och l 986/87:A226 som sin mening ger regeringen till bnna vad 

utskottet anfört. 

81. Mcdelsanvisningen till anslaget Sysselsättningsskapande 
åtgärder (mom. 78) 

under förutsiHtning av bifall till rcse1Yationcrna 73. 74 och 75 

Bengt Witthom. Sonja Rem ho och Anders G I liigmark (alla m) anser 

dels att elen del av utskottets yttrande p{1 s. 85 som börjar med ""Utskottet 

har" och slutar med "'har bcgiin·· bort ha följande lydelse: 

Med hiinvisning till de tidigare stiillningstagandena om anslagsclispositio

nen, :itgärdsvolymen och hidragsnivån för beredskapsarbeten biträder 
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utskottet förslaget i motion 1986/87:A260 (m) om ett i förhållande till AU 1986/87:11 

regeringens förslag med 520 milj. kr. siinkt anslag. Motionerna 1986/87:A22lJ 

(fp) och 1986/87:A239 (vpk) avstyrks i motsvarande del. Anslaget hiir alltsit 

för nästa budgetår föras upp med 1 959 500 000 kr. 

dels att utskottets hemställan under 78 hort ha följande lydelse: 

78. att riksdagen dels med bifall till motion 1986i87:A2(10 yrkande 

6. dcls med avslag pii propositionen i motsvarande del samt motioner

na l 986/87:A229 yrkande 11 och 1986!87:A239 yrkande 8 för budgetå

ret 1987188 till Sysselsiitt11i11gsskapa11de åtgärder. anvisar ett resen·a

tionsanslag av 1 959 500 000 kr. 

82. Medelsanvisningen till anslaget Sysselsättningsskapandc 
åtgärder (mom. 78) 

under förutsättning av bifall till reservation 7-l 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 85 börjar med ""Utskottet 

har" och slutar med ""har begärt"" bort- ha följande lydelse:. 

Utskottet har i det föregående hitriitt förslaget om att grundhidraget till 

beredskapsarbeten skall siinkas till 50 r,;. av lönekostnaderna. Detta hör leda 

till ett med 300 milj. kr. minskat anslagshehov i förhållande till regeringens 

förslag. Det förevarande anslaget hör alltså siinkas med motsvarande belopp 

säsom föreslås i folkpartimotionen 1986/87:A229. Motionerna 1986/87:A239 

(vpk) och. 1986/87:A260 (m) avstyrks i motsvarande del. 

dels att utskottets hemställan under 78 bort ha följande lydelse: 

78. att riksdagen dels med bifall till motion 1986/87:A229. yrkande 

11. dels med avslag p[1 propositionen i motsvarande del samt 

motionerna 1986/87:A239 yrkande 8 och 1986/87:A260 yrkande 6 till 

.S~rssclsii1t11i11gsskapa11de åtgärder för budgetåret 1987/88 · am~isar ett 

reservationsanslag av 2 179 500 000 kr. 

83. Medelsanvisningen till anslaget Sysselsättningsskap·ande 
åtgärder (mom. 78) 

under förutsiittning av bifall till reservation 76 

Lars-Ove llagherg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 85 som börjar med ""Utskottet 

har"" och slutar med '"har begärt'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föreg<lcnde biträtt vänsterpartiet kommunisternas 

förslag om att avveckla rekryteringsstödet. Som en följd härav bör medlen 

för detta ändam(il halveras i fiirhitllande till regeringens förslag. Därigenom 

kan anslaget reduceras med 225 milj. kr. De anslagsminskningar som föresl{1s 

i motionerna 1986/87:A229 (fp) och 1986/87:A:::!60 (m) ilr betingade av 

förslag som utskottet har avvisat i det föregående. och motionernas förslag i. 

anslagsdelen avstyrks i enlighet härmed. 17-l 



dels att utskottets hemstiillan under 7H bort ha följande lydelse: 

78. att riksdagen med hifall till motion 1986/87: A239 yrkande 8. 

med anledning av propositionen i motsvarande del samt med avslag pit 

motionerna 1986/87: A229 yrkande 11 och 1986/87: A261J yrkande 6 till 

\rsse/siittningsskapandc åtgiirdcr för budgetåret 1987 !88 anvisar ett 

reservationsanslag av 2 254 500 nno kr. 

84. Medclsanvisningen till anslaget Statsbidrag för 
ungdom slag ( mom. 79) 

under fiirutsiittning av hifall till reservation 13 

Bengt Wittbom. Sonja Rem bo och Anders G Högmark ( m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 86 som börjar med "'Med 

hiinvisning" och slutar med "av riksdagen" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föregi1ende ställt sig bakom moderata samlingspartiets 

förslag om L'tt nytt och utvidgat uppföljningsansvar för ungdomar. Därmed 

kan verksamheten med ungdomslag avvecklas från årsskiftet 1987-1988, och 

anslag fiir denna verksamhet bör med hiinsyn hiirtill beriiknas ·endast för 

budgetiirL'ls första hälft. Det erforderliga beloppet hör beräknas i enlighet 

med vad som förordas i motion 1986/87:A260 (m) eller till 520 milj. kr. De 

anslagshelopp som föresl[1s i motionerna l 986/87:A239 (vpk) och 1986/ 

87:A267 (c) har andra utg[mgspunkter som avstyrkts av utskottet i den 

föregående framstiillningen. Även dessa belopp avstyrks. 

dels att utskottets hcmstiillan under 79 bort ha följande lydelse: 

79. att riksdagen med bifall till motion 198(i/H7:A260 yrkande 8 

samt med avslag på dels propositionen i motsvarande del. dels 

motionerna 1986/87:A239 yrkande 9 och 1986f87:A267 yrkande 4 i 

motsvarande del 'till Statsbidrag för ungdoms/ag för hudget[\ret 

1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 520 OOll 000 kr. 

85. Medclsanvisningen till anslaget Statsbidrag för 
ungdomslag (mom. 79) 

under förutsättning av bifall till reservation 23 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pti s. 86 som börjar med ""\-!ed 

hänvisning"' och slutar med '"av riksdagen·· bort ha följande lydelse: 

Utskottet har ·i det förc~<'tende biträtt centerpartiets uppfattning att 

verksamheten med inskolningsplatser bör byggas ut i förh;\llande till vad 

regeringen har förutsatt. Härigenom bör det vara möjligt ·att minska 

platserna i ungdomslagen och mcdclsbehovet för ändam{1lct. Som förcsläs i 

motion 1986/87:A267 (c) hör anslaget till ungdomslagcn heriiknas till· 840 

milj. kr. Afölagsminskningarna i motionerna 1986/87:A239 (vpk) och 

198(1/87: A260 ( m) har andra utgångspunkter som utskottet i det föreg{1ende 

inte har kunnat ansluta sig till. Motillllerni1 avstyrks sälumfä. 
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dels att utskottets hemstiillan under n bort ha följande lydelse: AU 1986/87:11 
79. att riksdagen med bifall till motion l 986/87:A267 yrkande 4 i 

motsvarande del samt med avslag p{t dels propositiono;:n i motsvarande 
del och motionerna l 986/87:A239 yrkande 9 och 1986/87: A260 
yrkande 8 till Statsbidrag för 1111gdomslag för budgetåret 1987/88 
anvisar ett förslagsanslag av 840 000 oon kr. 

86. Medelsanvisningen till anslaget Statsbidrag för 
ungclomslag (mom. 79) 

under förutsättning av bifall till reservation 18 

Lars-Ove Hagbcrg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p{t s. 86 börjar med "\kd 

hänvisning till" nch slutar med "av riksdagen" bort ha följande lydt'lst·: 
Utskottet har i det fiire.i;;1ende bitriitt viinsterpartiet kommunisternas 

förslag om åtglirder för att skapa fasta jobb ät ungdomar och har vidare 
anslutit till vpk:s uppfattning att det hiirigcnom bör vara möjligt att avveckla 
verksamheten med ungdomslag från den 1 januari 1988. Det av regeringen 
begärda anslaget för lindamålet bör hiirigenom kunna minskas till hiilften 
eller till 570 milj. kr. Anslagsminskningarna enligt motionerna l 986/87:A260 
(m) och 1986/87:A267 (e) har andra utgångspunkter som utskottet i det 
föregående inte har kunnat ansluta sig till. varför de hiir aktuella yrkandena i 
de sistnämnda motionerna avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 79 bort ha följande lydelse: 
79. att riksdagen med bifall till motion 198fi/87:A239 yrkande 9 

samt med avslag pi\ dels propositionen i motsvarande del. dels 
motionerna 1986/87:A260 yrkande 8 och 1986187:/\267 yrkande 4 i 
motsvarande del till Statsbidrag fiir 1111gdo111slag för budgetåret 
1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 570 000 000 kr. 

87. Meclclsanvisning till anslaget Statsbidrag för 
inskolningsplatser (mom. 80) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 13 och 22 

Bengt Wittbom, Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p{t s. 86 som biirjar med "I enlighet'" 
och slutar med "redovisade motionsyrkanden'" bort ha följande lydelse: 

Som redan sagts i närmast föreg[1cnde avsnitt har utskottet i den tidigare 

framställningen anslutit sig till moderata samlingspartiets förslag att ett nytt 
och utvidgat uppföljningsansvar för ungdomar införs under nästa budgt:tär. 

kompletterat med en ny form av särskild yrkesutbildning för ungdomar med 
svåra sociala problem. I enlighet hiirmed bör fr. o. m. nästa hudget[1r anvisas 
särskilda anslag för de nya verksamheterna. Sitsom föres1<-1s i knmmitkmo
tion 1986/87:A260 bör uppföras dels ett anslag till statsbidrag till arbetsprak
tikplatser med 500 milj. kr .. dels ett anslag till den särskilda yrkesutbildning- 176 



med 50 milj.-kr. Det av regeringen begiirda anslaget till inskolningsplatserna 

som avvecklas under det nästkommande budget;'tret bör som föresläs i 

samma motion sättas ned till ((I() milj. kr. 

Förslagen till medclsanvisningar i motionerna 1986/87:A239 (vpk) och 

l 986/87:A267 ( c) avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 80 bort ha följande lydelse: 

80. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A260 yrkandena 9 i 

motsvarande del och 10---11 samt med avslag på dels propositionen i 

motsvarande del, dels motionerna 1986/87:A239 yrkande 10 och 

1986/87:A267 yrkande 3 i motsvarande del för budgetåret 1987/88 

dels till Statsbidrag för inskolningsplatser anvisar ett rescrvationsan

slag av 100 000 000 kr.. 

dels till Swtshidrag till arbetspraktikplatser anvisar ett förslagsanslag av 

500 000 000 kr. . 

dels till Särskild yrke.rnthildning anvisar ett rcservationsanslag av 

50 oon ooo kr. 

88. Mcdelsanvisning till Statsbidrag till inskolningsplatscr 
(mom. 80) 

under förutsättning av bifall till reservation 23 

Börje 1 lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (e) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 86 som börjar med "I enlighet" 

och slutar med "redovisade motionsyrkanden" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föregående tillstyrkt en utökning av verksamheten med 

inskolningsplatser i förhållande till regeringens förslag. Härför bör i överens

stämmelse med vad som föreslagits i motion l 986/87:A267 ( c) anslaget 

riiknas upp med ytterligare 125 milj. kr. och uppföras med 375 milj. kr. 

Förslagen till medelsanvisning i motionerna 1986/87:A239 (vpk) och 1986/ 

87:A260 (m) avstyrks. 

dt'fs att utskottets hemställan under 80 bort ha följande lydelse: 

80. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A267 yrkande 3 i 

motsvarande del, med anledning av propositionen i motsvarande del 

samt med avslag på motionerna l 986/87:A239 yrkande 10 och 

J986/87:A260 yrkandena 9 i motsvarande del och 10--11 till Statsbidrag 

till inskolningsplatser för budgetäret 1987 /88 anvisar ett rcservations

anslag av 375 000 000 kr. 

89. Medelsanvisning till anslaget Statsbidrag till 
inskolningsplatser (mom. 80) 

under förutsiittning av bifall till reservationerna 18 och 24 

Lars-Ove llagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 86 som börjar med "I enlighet" 

och slutar med "redovisade motionsyrkandcn" bort ha följande lydelse: 

I:! Riksdagrn J9861H7. 18suml. Nr Il 
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Utskottet .har i det föregt1ende biträtt vänsterpartiet kommunisternas AV 1986/87: 11 

förslag att inskolningsplatserna bör kunna avvecklas under nästa budget!ir 
samtidigt som åtgiirder vidtas för att skapa nya fasta arbeten åt ungdomarna. 

Anslaget till inskolningsplatser bör därför kunna skiiras ned till 12.5 milj. kr. 

sf1som föreslås i motion I 986/87:A2.W (vpk). Yrkandena om storleken på det: 

aktuella anslaget i motionerna 1986/87:A260 (m) och 1986/87:A267 (c) 

avstyrks med hänvisning till ställningstagandena i sakfrågorna i det förcgil-

ende. 

dels att utskottets hemställan under 80 bort ha följande lydelse: 

80. att riksdagen med bifall till motion I 986/87:A239 yrkande 10 

samt med avslag på dels propositionen i motsvarande del. dels 

motionerna 1986/87:A260 yrkandena 9 i motsvarande del Och J0--11 

och 1986/87:A267 yrkande 3 i mötsvarande till Statsbidrag till i11skol-
11ingsplatscr för budgetåret 1987 /88 anvisar ett reservationsanslag av 

125 000 000 kr. 

90. Allmänna synpunkter om åtgärder för 
arbetshandikappade ( mom. 87 - motiveringen) 

Bengt Wittbom. Sonja Remho och Anders G Högmark (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande som på s. 91 börjar med "Utskottet vill" och på 

s. 92 slutar med "tillämpliga delar" bort ha följande lydelse: . 

De arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden är -- som framhålls 

i motion 1986/87:A259 (ml -- speciell av flera anledningar. De påverkas 

kraftigare än andra grupper ·av skiftningar i konjunkturerna. En hög och 

varaktig efterfrågan på arbetskraft ger dem däremot större möjligheter att 

göra sig gällande pli arbetsmarknaden. 

1 landikapp av olika slag är manga gånger av sådan karaktär att arbete pa .· 

den öppna arbetsmarknaden inte iir möjligt. I s[1dana fall skall de handikap

pade erhtilla ett viil avpassat stöd. Mälet måste vara att ge de arbetshandikap- · 

pade möjligheter till arbetsvillkor som sä nära som möjligt ansluter till de 

som gäller pil den reguljiira arbetsmarknaden. Offentliga medel är nödviindi

ga för att detta mål skall kunna nas. ' 

Trots stora statliga insatser st<°1r i dag manga miinniskor med handikapp 

utanför arbetsmarknaden. De statliga insatserna består av. i huvudsak 

arbetshjälpmedel. lönebidrag och skyddad anställning. Härtill kommer de 

kommunala åtgi1rderna. Utöver detta satsar statsmakterna avsevärda resur

ser på bl. a. förtidspensioner. 

Det hör -- som framhålls i motion A259 -- vara möjligt att genom en 

annorlunda fördelning av resurserna ge ökat utrymme att erbjuda arbete till 

handikappade som nu står utanför arbetsmarknaden. Insatserna måste d{1 

differentieras med hänsyn till arten och svårighetsgraden av olika handikapp. 

De allmänna försäkringskassorna bör ges en central roll då det giiller att 

[1stadkomma en effektiv och väl samordnad rehabilitering. Varje handikap-· 

pad bör erbjudas en kontaktperson. Hithörande frågor bereds för niirvaran

de inom rehahiliteringsbcredningen. 

Med hiinvisning till de synpunkter uiskottet anfört -- och som anslull'r till' 

; . 
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de allmiinna överväganden som återfinns i motion A259 (m)- bör motioner- AU 1986/87:11 
na A250. A267. A269 och A271 avslås i tillämpliga delar. 

91. Allmänna synpu'nkter om åtgärder för 
arbetshandikappade (mom. 87) 

Börje llörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors ( c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 91 börjar med "Vidare vill" 

och på s. 92 slutar med "tillänipl_iga delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill hiirutöver stryka under vad som anförs i motion 1986/ 

87:A267 (e) om betydelsen av att de arbetshandikappade får en anställning 

på den reguljära arbetsmarknaden. En förutsättning härför är emellertid att 

det förs en politik som stimulerar bl. a. småföretagen att expandera. För de 

arbetshandikappade är det också särskilt angeläget att det skapas en regional 
balans i riket. Utarmas stora delar av landet minskar nämligen denna grupps 

möjligheter drastiskt att få ett jobb. Hithörande frågor har utskottet 

behandlat tidigare i framställningen. Vad utskottet anfört i anslutning till 

motion A267 bör regeringen underrättas om. Utskottets ställningstagande 
hör vidare ligga väl i linje med vad som anförs i motion 1986/87:A250, varför 

den inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Övriga motioner avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 87 bort ha följande lydelse: 

87. beträffande a/fmänni1 synpunkter om åtgärder för arbetshandi

kappade 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A267 yrkande 13 samt med 

avslag på motionerna 1986/87:A250, 1986/87:A269 och 1986/87:A271 

yrkande I som sin mening bör ge regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

92. Allmänna synpunkter om åtgärder för 
arbetshandikappade (mom. 87) 

Lars-Ove Hagherg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 91 börjar med "Utskottet 
vill" och p:°t s. 92 slutar med "tillämpliga delar" bort ha följande lydelse': · 

Trots att ganska många olika slag av åtgärder har vidtagits genom åren för 

att stärka handikappades ställning på arbetsmarknaden, har-som framhålls i 

vpk-motinn 1986/87:A271 - något egentligt genombrott i frågan ännu inte 

åstadkommits. Arbetsmarknadsstyrelsens arbetssökandestatistik visar att 

antalet handikappade sökande ligger ganska konstant kring 30 000 och att 

det hara iir ett par procent som får arbete. Arbetslösheten bland handikappa
de är mycket stor. och alltjämt förtidspensioneras unga människor. 

Det krävs betydande insatser för att ändra på nuvarande förhållanden. För 

det första måste politiska organs och myndigheters inställning till funktions

hindrades riitt till ett arbete fiiriindras. Det betraktas alltjämt som mer 

acceptabel! om en person med funktionshindcr är arbetslös än en person utan 

funktionshinder. Det är liittare att ställa en handikappad människa utanför 179 



denna centrala del av samhiillslivet. Paralleller kan dras till andra delar av 
samhiillelig verksamhet, och sammantaget har vi att göra med en kvarlevan

de diskriminering. 

Utskottet instiimmer med bedömningen i vpk-motion A271 att {1tgiirderna 

för att stärka handikappades stiillning pi1 arbetsmarknaden inte har utveck

lats pi1 flera {1r. Regeringen har glimt sig hakom hudgetunderskottet och 

viigrat göra n;lgot. För handikappade handlar det vanligtvis om arbete eller 

pension. Oet hiir sambandet innebiir att det inte kostar samhiillet särskilt 

mycket om ens ni'tgot att skapa arbetstillfällen för denna grupp. Reg~ringen 

bör utarbeta en arhetsmarknadsplan för handikappade. Ett viktigt inslag är 

hiirvid anviindningcn av socialförsäkringsmedcl. en fråga som utskottet 

i1tcrkommer till senare i framställningen. 

Vad utskottet anfört betriiffande allmiinna synpunkter om ätgärdcr för 

arbetshandikappade ligger i linje med vad som förs fram i vpk-motion A27 l, 
vilken cHirfiir bör bifallas i denna del. Övriga i sammanhanget upptagna 

motioner avstyrks i. tilliimpliga delar. 

dels att utskottets hemstiillan under X7 bort ha följande lydelse: 

X7. betriiffande al/111ii111111 synpunkter 0111 åtgärder fiir arhctsha11di

k11ppade 

att riksdagen med bifall till motion 1986/X7:A271 yrkande I samt med 

avslag pt1 motionerna l 986/87:A2.'i0, l 986/87:A267 yrkande 13 och 

1986/87:A269 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet 

anfört. 

93. Överförande av resurser från socialförsäkringssektorn till 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ( mom. 88) 

Elver Jonsson (fp). Charlotte Branting (fp) och Lars-Ove Hagberg (vpk) 

anser 

dels att den del av utskottets yttrande pit s. 92 som börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "tilliimpliga delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i motionerna 1986/87:A204 (fp) och 1986/ 

87:/\271 (vpk) att medel från socialfiirsiikringssektorn biir kunna foras iiver 

till arbetsmarknadspolitiska insatser för bl. a. n:habiliteringsinsatser bland 

arbetshandikappade. En s(1dan omfördelning skulle ha samhiillsekonomiska 

fördelar och dessutom förbättra möjligheterna för de handikappade att fo 
utföra ett arbete. Regeringen bör aterkomma till riksdagen med förslag 

härom. Detta hör ges regeringen till kiinna. 

dl'ls att utskottets hcmst:illan under 88 bort ha följande lydelse: 

88. betriiffande ett ö1·erfiira11dl' a1· resurser från socialjiir.1iikri11g.1-

scktom till arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

att riksdagen med bifall till motionerna J l)X6!87:A2lJ4 yrkande .'i och 

1 1!~6/87:A271yrkande2 som sin mening ger regeringen till kiinna \'ad 

utskottet anfört. 

AU 1986/87:11 

180 



94. Bil som tekniskt hjälpmedel (mom. 97) 

Lars-Ove Hagherg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 98 som börjar med "Utskottet 

vill" och slutar med "gjorda medelsheriikningar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet ansluter sig till uppfattningen i vpk-motion 1986/87:A276 att 

bilen bör kunna betraktas som ett tekniskt hjiilpmedcl. dvs. den ställs 

kostnadsfritt till den enskildes förfogande p{1 samma sätt som en pcrmohil. en 

rullstol. kryckkäppar eller liknande. 

Som skäl för varför bilen inte kan medges som tekniskt hjiilpmcdel har 

anförts att det skulle bli alltför dyrt. Två officiella utredningar om hilstöd har 

genomförts. utan att någon av dem ens har försiikt att beriikna kostnaderna 

för en st1dan reform. Utskottet anser nu att det iir hiig tid att fragan far en 

liisning. Ett förslagsanslag om l 00 milj. kr. bör därför anvisas för ändamhlL't. 

dels att utskottets hemstiillan under 97 bort ha följande lydelse: 

97. beträffande bil som tekniskt hjiilpmC'tlc! 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A276 i motsvarande ·del 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

95. Den allmänna utformningen av lönebidragct (mom. 98) 

Biirje Hörn lund (c), Bengt Wittbom (m), Sonja Rem bo (m). Ingvar Karlsson 

i Bengtsfors (c) och Anders G. Högmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 101 biirjar med "Utskottet 

vill" och på s. 102 slutar med "tillämpliga delar .. bort ha följande lydelse: 

Utsknttet deiar uppfattningen som förs fram i motionerna att löncbidragen 

mi1ste giiras nexibla i mycket högre grad än vad som iir fallet. Bidraget m{1ste. 

oberoende av vem som iir arbetsgivare, kunna anpassas till individen och 

varieras efter hand som arbetsförmågan utvecklas. Det kan innebära att 

löncbidragct i vissa fall t. o. m. skall kunna utg<1 på en högre nivå än vad som i 

dag är möjligt. Det hör vidare finnas en målmedveten striivan att fä en större 

a1)del lönebidragsanställda på reguljiira arbetsmarknaden än i dag. 

Utskottet anser mot den angivna bakgrunden att regeringen bör ta initiativ 

till en genomgripande förändring av löncbidragssystemet enligt de riktlinjer 

som förs fram i motionerna. Utskottet hänvisade förra ~lret till en i 

budgetpropositionen aviserad översyn av liinebidragen. Enligt vad utsknttet 

inhiimtat har denna - ett är senare - ännu ink p<'thörjats. Utskottet vill mot 

denna bakgrund stryka under betydelsen av att ett övcrsynsarbete enligt 

ovan angivna riktlinjer kommer i gång snarast. Detta bör ges regeringen till 

kiinna. 

dels att utskottets hemställan under 98 bort ha följandL' lydelse: 

98. bctriiffandc den alimiinna wformningm m· liinehidraget 

att riksdagen med bifall till motionerna 1986/87:A222. 1986/87:A227 

yrkande I. 1986/87: A259 yrkande 14. 1986/87: A2C1.+ yrkande I 1H:h 

11J86/87: A267 yrkande 15 :om sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 

13 Riksdugc11/\186!87.18suml. Nr 11 
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96. Det särskilda lönebidraget (mom. 99) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels all den del av utskottets yttrande pä s. 103 som börjar med "Utskol!et 

vill" och slutar med "motsvarande del"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet ansluter sig till uppfattningen i motion 1986/87:A204 (fp) att 

man bör överväga om det si\rskilda löm~bidraget kan utgf1 permanent pä en 

hiigre nivå i\n vad som i dag är möjligt. Lönebidragets nedtrappning medför 

nämligen - som anförs i motionen -sdrigheter för vissa grupper med mycket 

svära handikapp att fä arbete trots att särskilt lönebiclrag utg<'1r. 

Vad utskottet anfört i denna del bör regeringen underrättas om. Motion 

1986/87: A245 avstyrks. 

dels att utskottets hemsti\llan under 99 bort ha följande lydelse: 

99. betri\ffande det särskilda lönehidraget 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A204 yrkande 4 samt med 

avslag pä motion l 986/87:A245 som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet <infört. 

97. Löncbidrag i kombination med bidrag till arbetsbiträde 
(mom. 100) 

Lars-Ove Hagherg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 104 som bi:irjar med "Utskottet 

har" och slutar med ··aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med vpk-motion l 986/87:A27 I att AMS förslag att 

löncbidrag med hela lönekostnaden skall kunna utgt1 till företag i kombina

tion med bidrag till arbetsbiträde bör förverkligas. Bidraget skulle avse en 

synnerligen utsatt grupp pä arbetsmarknaden .. nämligen de svårt handikap

pade ungdomarna. Det borde vara en sji\lvklarhet att alla konstruktiva 

förslag prövas när det gäller att skapa sysselsättning {it dessa ungdomar. 

Detta hör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under !()() bort ha följande lydelse: 

HlO. beträffande löncl>idrag i komhination med bidrag till arhetsbi

triide 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A27J' yrkande 4 i 

motsvarande del som sin mening ger. regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

98. Lönebidrag hos statliga myndigheter (mom. 101) 

Bengt Wittbom. Sonja Rem bo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 104 som börjar med ··utskottet 

kan·· och slutar med ··motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i motionerna 1986/87:A259 (m) och 1986/ 

87:A260 ( m) att löncbidragsanställningarna inom elen statliga sektl)rn sedan 
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många år har varit alltför fo i jämförelse med andra omri\clen pä arbetsmark- AU 1986/87: 11 
naden. Staten som arbetsgivare bör föregå med gott cxcmpel och p[1ta sig sitt 

ansvar att friimja möjlighcterna till arbete för handikappadc. :vtot den 

bakgrunden kan inte den nu föreslagna neddragningen aeccpteras. 

Anslaget bör följaktligen riiknas upp med 55 milj. kr. Utskottet kommer 

senare i framställningcn att med anledning av ett förslag i motion A260 

föreslå en motsvarande reducering.av anslaget till Samhällsföretag. Detta 

bör ges regeringen till kiinna. Övriga:motioner avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 101 bort ha följande lydelse: 

101. beträffande lönebidrag hos s/al!iga my11dighe1er 

att riksdagcn med bifall till motion 1986/87:A26ll yrkande 12 i 

motsvarandc del samt med avslag på dels propositionen i motsvarande 

del, dels motionerna l 986/87:A20-I yrkande 3. 1986/87:A268 yrkande 

2 och l 986/87:A27 l yrkande -I i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 

99. Lönebidrag hos statliga myndigheter (mom. 101) 

under förutsättning av bifall till reservation 91 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 10-1 som börjar med "Utskottet 

kan" och slutar med "motsvarande delar'' bort ha följande lydelse: 

Resurserna för att bereda handikappade arbetc iir starkt bcgriinsadc. 

Samma begränsning finns dock inte när det giiller resurser för förtidspensio

nering. Det iir nödviindigt att också beakta den minskade förtidspensione

ringen som ökade sysselsättningsmöjlighcter för handikappade medför. 

Utskottet har därför tidigan~ i framställningcn anslutit sig till förslaget i 

bl. a. motion l986/87:A20-I att .föra över rcsurscr från socialförsiikringssek

torn till a~l~ctsmarknadspolitiska åtgärder. E_n sådan omfördelning kan 

många gånger innebiira en ~esparing för samhället samtidigt som individen 

får tillfälle att utföra ett arbete till glädje och nytta för henne men ocks[1 för 

den för vilket arbetet utförs. 

Resurserna för att bereda handikappade arbete med hjälp av löncbidrag 

bör därmed kunna öka. varför den minskning med 300 liinebidragsplatser 

inom de statliga myndigheterna som föreslt1s i budgeten bör avslås. 

Detta bör ges regeringen till kiinna. Övriga i sammanhanget behandlade 

motioner avstyrks. 

dels att utskottets hemstiillan under llll bort ha följande lydelse: 

Ull. betriiffande löncbiclrag hos srarliga 111y11dighc1er 
att riksdagen med bifall till motion l986/87:A20-I yrkandc 3 samt med 

avslag på dels propositionen i motsvarande del. dels motionerna 

1986/87:A260 yrkande 12 i motsvarande del. l986!87:A268 yrkande 2 
och 1986/87:A271 yrkande -I i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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lOO. Lönebidrag hos statliga myndigheter (mom. IOI) 

Biirjc l-liirnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pii s. 104 som börjar med "Utskottet 

kan" och slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i motion 1986/87:A268 (c) att arbetslinjen 

mi1stc föredras framför arbctslöshetsstöd och onödig pensionering. Mot 

bakgrund av den bnga arbctsliishctskön för arbetshandikappade bör därför 

förslaget att reducera antalet liincbidragsplatser vid statliga myndigheter 

avvisas. Regeringen bör - som framhälls i motion A268- senast i komplcttc

ringspropositionen återkomma med förslag till finansiering inom ramen för 

de samlade resurserna för att möjliggöra rn ökad satsning för arbetshandi

kappade. 

Detta bör ges regeringen till kiinna. Övriga i sammanhanget upptagna 

motioner avstyrks. 

dels att utskottets hemstiillan under 101 bort ha följande lydelse: 

[() l. bctdffande lönebidrug hos statliga 111y11dighetN 
·att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A268 yrkande 2 samt med 

a\·slag pt1 dels propositionen i motsvarande del, dels motionerna 

1986/87:A204 yrkande 3. 1986!87:A260 yrkande 12 i motsvarande del 

och 1986/87:A271 yrkande 4 i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

101. Lönebidrag hos statliga myndigheter (mom. 101) 

Lars-Ove I-lagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 104 som börjar med "Utskottet 

kan" och slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

!vint bakgrund av den omfattande arbetslösheten bland funktionshindrade 

a\'visar utskottet förslaget om en reducering av antalet Iöncbidragspl<itser vid 

statliga myndighell'r. I likhet med motion 1986!87:A271 (vpk) förordar i 

stiillct utskottet att antalet platser biir öka med 500. Detta ställningstagande 

biir ges regeringen till känna. Övriga i sammanhanget behandlade motioner 

avstyrks. 

dels att utskottets hemstiillan under 101 bort ha följande lydelse: 

101. betriiffande liinebidrag hos statliga myndigheter 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A271 yrkande 4 i 

motsvarande del samt med avslag pi1 dels propositionen i motsvarande 

del. dels motionerna 1986/87:A204 yrkande 3. 1986/87:A260 yrkande 

12 i motsvarande dd och I 986/87:A268 yrkande 2 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 
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I 02. Lönebidrag till icke arbetshandikappade vid 
allmännyttiga organisationer (mom. 102) 

Elver Jonsson och Charlotte Branling (fp) anser 

dl:'ls att den del av utskottets yttrande på s. 105 som hörjar med "Utskottet 

vidh<1ller" och slutar med "motion A204 avstyrks" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med motion I 9X6/X7:A204 (fp) alt :iven icke 

arbetshandikappade hör kunna beredas arbete i allmiinnyttiga organisatio

ner varvid lönebidrag utg[tr. För m~tnga personer. snm inte :ir arbetshandi

kappade, men lfär anställning med lönebid.rag iind{t blir aktuell bör dessa 

organisationer utgöra liimpliga arbetsplatser. Vad i denna frftga utskottet 

anfiirt hör ges regeringen till k:inna. 

dels att utskottets hemställan under 102 bort ha följande lydelse: 

102. betriiffande f<:inebidrag tifl ick<' arbet.1/11111dikappade i·id af/111ii11-

11yfliga organisationer 

att riksdagen med bifall till motion 19X6/X7:A204 yrkande 2 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfiirt. 

103. Den övre gränsen för antalet nytillkommande 
lönebidragsanställningar i allmännyttiga organisationer 
(mom. 103) 

Lars-Ove !·lagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 105 som börjar med "Antalet 

personer" och slutar med "aktuell del'' bort ha följande lydelse: 

Syssclsiittningsläget för arbetshandikappade :ir oberoende av konjukturlä

get svårartat. Det iir diirför angcliiget att alla vägar prövas att hereda dem 

sysselsättning. V{1ren 1984 (AU 1983/84: 19) heslutade riksdagen därfiir att 

slopa det tak för tillväxten av antalet anstiillda med liinehidrag hos 

allmiinnyttiga organisationer som regeringen hade föreslagit. Utskottet 

päpekade diirvid att den statsfinansiella vinsten av ett s;·1dant tak var 

begriinsat. Regeringen ~lterkommer nu imyo med förslag om ett tak för 

ökningen av sftdana lönehidragsanstiillningar med 500 under niista hudget{1r. 

Skiilen hiirfiir är lika litet nu som tidigare övertygande. Regeringens fiirsl:ig i 

denna del bör därför-som också yrk.as i vpk-motion l 986/87:A271 - avslas av 

riksdagen. Detta bör med tillstyrkan av motion A271 i aktuell del ges 

regeringen till känna. 

dels att utskottets hemstiillan under 103 hort ha följande lydelse: 

lll3. betriiffande drn ö1·re gränsen för antalet 11ytillko111111a11de 
lönebidragsa11stiil/11i11gar i al/111ii1111yttiga urga11is11tio11er 
att riksdagen med hifall till motion 1986/87:A271yrkande3 samt med 

avslag p:i propositionen i motsvarande del som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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104. Medelsanvisningen till anslaget Särskilda åtgärder för 
arbetsanpassning och sysselsättning (mom. 104) 

under förutsättning av bifall till reservation 98 

Bengt Wittbom, Sonja Rcmbo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 105 som börjar med "I 

propositionen" och slutar 1ned "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föregående tillstyrkt förslaget i motionerna 1986/ 

87:A259 (m) och 1986/87:A260 (m) om ett bibehållande av antalet lönebi

dragsplatser vid statliga myndigheter. Som en konsekvens härav bör anslaget 
ri'tknas upp till 3 478 694 000 kr. Motionerna 1986/87:A271 och 1986/ 

87:A276 avstyrks därmed. 

dels att utskottets hemstiillan under 104 bort ha följande lydelse: 

104. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A260 yrkande 12 i 

motsvarande del samt med avslag pä dels propositionen i motsvarande 

del. dels motionerna l986/87:A27l yrkande 4 i motsvarande del och 

I 986/87:A276 i motsvarande del till Särskilda åtgärda f6r arhetsa11-
pass11i11g och sysselsä1111i11g för budgetåret 1987/88 anvisar eu förslags

anslag av 3 478 694 000 kr. 

105. Medelsanvisningen till anslaget Särskilda åtgärder för 
arbetsanpassning och sysselsättning (mom. 104) 

under förutsättning av bifall till reservationerna 94. 97 och !Ol. 

Lars-Ove I lagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 105 som börjar med "I 

propositionen" och slutar med "motsvarande delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har· i det föregående tillstyrkt förslagen i vpk-motionerna 

l 986/87:A27 l och l 986/87:A276 om ett öbt antal lönebidragsplatser vid 
statliga myndighcll'r: lönebidrag i kombination med bidrag till arbetsbiträde· 

och ett ökat bilstöd. I konsekvens hlirmed bör till anslaget anvisas ett belopp 

som med 180 milj. kr. överstiger regeririgens förslag till medclsanvisning. 

dels all utskollets hemstiillan under 104 bort ha följande lydelse: 

104. all riksdagen med bifall till motionerna l 986/87:A27 l yrkande 

4 i motsvarande del och 1986/87:A276 i motsvarande del samt med 

avslag p<t dels propositionen i motsvarande del. dels motion 1986/ 

87:A260 yrkande 12 i motsvarande del till Särskilda åtgärder för 
arbetsa11pass11i11g och sysselsättning för budgetåret 1987/88 anvisar cl! . 

förslagsanslag av 3 603 694 000 kr. 
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106. Ökad utslussning av anställda från Samhällsföretag 
(mom. 105) 

Bengt Wittbom, Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets· yttrande på s. 108 som börjar med· "Utskottet 

har" och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Som· framhålls i motion A259 (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 hehov 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 Samhlillsföretag vid sin 

rekrytering inte prioriterar gravt handikappade i den utstriickning som vore 
önskvärd. · 

För att understödja en" utslussning från Samhällsföretag till den öppna 

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 rcguljiira arbetsmarknaden. Ett speciellt pronlem vid utsluss

ningen är dock att det nuvarande riksavtalct för löner inte tar hänsyn till den 

lönespiinnvidd 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 iin pt1 andra företag. Detta försdrar 

utslussningen till den öppna arbetsmarknaden. Avtalet hör diirför revideras. 

Genom en ökad genomströmning kan fler gravt handikappade beredas plats 

inom Samhällsföretag. 

Samtidigt som ansträngningar görs för att-slussa ut fler frän Samhällsföre

tag hör den centrala admini.strationen kunna minska. För den. kvarvarande 

verksamheten vid Samhällsföretagsgruppen iir det viisentligt att man prövar 

nya driftsformer för verkstäderna, t. ex. ett ökat antal inbyggda verkstäder, 

dvs. verkstäder som tillhör Samhällsföretag men som är lokaliserade hos ett 

vanligt företag. Detta förbättrar de handikappades kontakter med vanliga 
arbetsplat.ser. 

Utskottet tillstyrker motion A259 i denna del. Det anförda bör ges 

regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under 105 bort ha följande lydelse: 

105. bctriiffande ökad utslussning m· anställda från Samhälhfiiretag 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A259 yrkande 15 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

107. Inbyggda verkstäder (mom. 106) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anser 

dels att den del av utskottets ·yttrande pä s. 109 som börjar med "Utskottet 

ser" och slutar med "motsV<irande del" bort ha följande lydelse: 

Utskottets positiva instiillning till de inbyggda verkstäderna leder naturli

gen till den slutsats som dras i motion A202 (fp) om att sådana verkstäder bör 

AU 1986/~7:11 

187 



kunna etableras iiven 0111 de lllnfattar färre iin fem personer. Det horde AU 1986/87: 11 
niimligen vara möjligt för Samhiillsfiiretagsgruppen att kompkttera den 
arhetsledning som i s;i fall miiste kiipas av värdföretaget med siirskilda 
kurativa insatser si1 att de sociala miilcn för det skyddade arbetet kan 
fullföljas. Regeringen hör mot denna bakgrund uppdra i1t Stiftelsen Sam-
hällsföretag att bedriva försöksverksa111het med inbyggda verkstiickr som iir . 

mindre iin de som drivs för niirvarande. Motion A202 tillstyrks av utskottet. 
Utskottets ställningstagande ligger iiven i linje med vad som anförs i frägan i 
motion 1986/87:A2M. Det anförda bör bringas till regeringens kiinnedom. 

dels att utskottets hemstiillan under 106 bort ha följande lydelse: 
106. betriiffande inbyggda 1·crkstiider 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A202 samt med anledning 
av motion l 986/87:A26-I yrkande 2 som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskottet anfört. 

108. Sysselsättningsvolymen vid Samhällsföretag (mom. I 07) 

Bengt Witthom, Sonja Remho och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 110 som börjar med ··utskottet 
har" och slutar med ··motsvarande delar"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet avvisar i likhet med motion 1986/87:A261l (111) förslaget om en 
utökad verksamhet vid Samhiillsfiiretag. Siiviil ur social som kostnadsmiissig 
synvinkel iir det i stiillet angeliiget att fler handikappade med hjiilp av 
lönebidrag kan placeras vid reguljiira arbetsplatser. Utskottet avstyrker det 
begiirda bemyndigandet för regeringen att vid behov fa besluta om ökat antal 
bidragsheriittigade arbetstimmar utan riksdagens hörande. Detta ställnings
tagande hiir med tillstyrkan av motion 1986/87:A261l ges regeringen till 

känna. Övriga i sammanhanget behandlade motioner avstyrks. 

dels att utskottets hermtällan under 107 bort ha följande lydelse: 
107. beträffande .1yssclsii1111i11gsl'Ol_1·111e11 1·id Sa111hiillsförewg 

att riksdagen dels med bifall till motion 1986/87:A260 yrkande 1-1 i 
motsvarande del avsl{1r regeringens begiiran att vid behov fä besluta 

om ökat antal hidragsheriittigade arhetstimmar under budgetiiret 
1987188. dels med bifall till motion 1986!1\7:A261l yrkande 1-1 i 

motsvarande del avsl;'ir propositionen i motsvarande del samt motio
nerna 1986/87:A203, 1986/87:A268 yrkande 1 och Jl.J86/87:A271 

yrkande 5 i motsvarande del. 

109. Sysselsättningsvolymen vid Samhällsföretag (mom. 107) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karbson i Bengtsfors (c) anser 

dels att dl'n del av utskottets yttrande som p;I s. l lll börjar ml'd ··utskottet 
har·· och slutar med ··motsvarande dcl;tr'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet tillstyrker förslagl't i motion l l.J86!87:A268 (c) om en ytterligare 
utvidgning av verksamheten vid Samhällsfiiretag i enlighet med företagets. 

anslagsframstiillning, dvs. med I ;2 miljoner timmar till totalt 31.5 miljoner 188 



timmar. En sådan satsning framst{ir som synnt?rligen motivc::rad med hiinsyn AU 19't'.6/87: 11 

till det stora antalet arhetshandikappade som söker ett arbete. Den iir ocksii 

samhällsekonomiskt motiverad. Regeringen bör återkomma till riksdagen i 
kompletteringspropositionen med förslag till finansiering inom ramen för de 

samlade resurserna. Detta bör ges regeringen till kiinna. Övriga i samman-

hanget behandlade motioner avstyrks. 

Det begärda bemyndigandet för regeringen att vid behov fä iika antalet 

arbetstimmar tillstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 107 bort ha följande lydelse: 

107. hetriiffandc sysselsätt11i11gs1·olymen 1·id Samhäll.1föret11g 
att riksdagen dels med avslag på motion J986!87:A260 yrkande 14 i 

motsvarande dd medger att regeringen vid behov för besluta om ökat 

antal bidragsberiittigade arhetstimrnar under hudgctaret I 987/88. dels 

med bifall till motion 1986/87:A268 yrkande I avsl~ir propositionen i 

motsvarande del och motionerna 1986/87:A203. 1986!87:A2<i0 yrkan

de 14 i motsvarande del och 1986/87: J\.271 yrkande 5 i motsvarande del 

som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

110. Sysselsättningsvolymen vid Samhiillsföretag (mom. 107) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 110 börjar med .. Utskottet 

har .. och slutar med "motsvarande delar .. bort ha följande lydelse: 

Som framhälls i vpk-motionen har Sarnhiillsfiiretag c::n kapacitet som 

möjliggör ca 6 000 fler anstiillda än i dag. Man anser sig ocksä kunna ta till 

vara denna kapacitet till relativt bg kostnad. Samhiillsföretag vill för den 

skull öka antalet handikappade anstiillda med ett drygt tusental det 

kommande budgetåret. Utskottet anser i likhet med vpk att denna ökning 

bör komma till stfmd. 

Detta hör ges regeringen till kiinna. Övriga i sammanhanget behandlade 

motioner avstyrks. 

Regeringen bör slutligen erhålla det begiirda bemyndigandet att vid hehov 

kunna utöka antalet timmar vid företaget. 

dels att utskottets hemställan under 107 bort ha följande lydelse: 

107. betriiffande srsselsiitt11i11g.1Toly111e11 rid S11111hiil/.\företag 
att riksdagen dels med avslag pit motion l986/87:A2<ill yrkande 14 i 

motsvarande del medger att regeringen vid behov far besluta om ökat 

antal bidragsherättigade arbetstimmar under budgeti'tret 1987/88. dels 

med bifall till motion 1986/87:A271 yrkande 5 i motsvarande del samt 

med avslag på propositionen i motsvarande del och motionerna 

1986/87:A203, 1986/87:A260 yrkande 14 i motsvarande del och 

1986/87:A268 yrkande l som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 

1-1 Riksdagen 198611:!7. I !:i sam I. Nr 11 
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111. Effektivering av Samhiillsförctagsgruppens organisation 
och styrning m. m. (mom. 110) 

Bengt Witthom, Sonja Rem ho och Anders G Högmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pi1 s. 111 som börjar med "Utskottet 

vill" oc:h slutar med "denna punkt"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet dL'lar den bedömning som giirs i moderata samlingspartiets 

kommittemotion 1986/87:A:259 att Samhiillsföretags nuvarande organisa

tionsform med en huvudman i varje län sannnlikt innebiir administrativa 

merkostnader. Regeringen överviigde för n(1gra· {ir sedan att genomföra en 

omorganisation med färre regionala enheter. som syftade till att underlätta 

rekryteringen av kompetenta spei.:ialister oi.:h som oeksi1 skulle innehiira 

Higre administrationskostnader. D<::ssa intentioner kom emellertid inte till 

genomförande. 

Utskottet ansluter sig till motionens förslag att regeringen åter hiir låta 

undersöka möjliga metoder för att effektivera Samhällsföretag. Vad utskot

tet anfört hör regeringen underriittas om. 

dels att utskottets hemstiillan under 110 bort ha följande lydelse: 

110. betriiffande 1~ff('kti1·cri11g 111· Sc1111häl1sfiirctagsgruppe11.1 orga
nisation och styrning 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A:259 yrkande 16 som sin· 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

112. Styrelsens sammansättning vid de regionala stiftelserna 
(mom. I I I -motiveringen) 

under förutsättning av bifall till reservation 111 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G llögmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p{1 s. 111 som börjar med "'Med 

anledning" och slutar med ··motionen avstyrks'· bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föregående ställt sig bakom kravet i motion 1986/ 

87: A259 ( m) p<t en översyn betrMfanck Samhiillsföretagsgruppens organisa

tion och styrning. Det ter sig naturligt att den i motion 1986/87:A2-l-l 

aktualiserade frågan om regionstyrelsernas sammansiittning tas upp i det 

sammanhanget. Motionen bör mot denna bakgrund .inte föranleda n~1gon 

riksdagens tltgiird. 

113. Medelsanvisningcn till anslaget Bidrag till Stiftelsen 
Samhällsföretag (mom. 112) 

under förutsiHtning av bifall till reservation lll~ 

Hengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Hiigmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p;i s. 111 som börjar med ··Niir det"" och 

slutar med "motsvarande delar"· bort ha följande lydelse: 

Utskottet har tidigare stiillt sig bakom förslaget i motion l lJ86i87: A260 ( m) 

AU 1986/87: 11 
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med innehörd att verksamhetsvolymen ej bör ökas i enlighet med regering- AU ·1986/87: 11 

ens förslag. Som en konsekvens hiirav hör anslaget riiknas upp till 

3 161 ()()() ()()() kr. Motion 1986/87: A27 I avstyrks. 

dels att utskottets hemställan under 112 hort ha följande lydelse: 

112. att riksdagen med bifall till motion !986/87:A260 yrkande 13 
samt med avslag pft propositionen i motsvarande del och motion 

1986/87:A271 yrkande 5 i motsvarande del till Ridrag till St(fielsen 
S11111hiillsföre111g för hudgetåret 1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 

3 161 000 000 kr. 

114. Medelsanvisningen till anslaget Bidrag till Stiftelsen 
Samhällsföretag (mom. 112) · 

under förutsiittning av bifall till reservation 110 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p{t s. 111 börjar med "'N iir det" och 

slutar med "'motsvarande delar"' bort ha följande lyJclse: 

Utsknttct har i det föreg:.'tende tillstyrkt förslaget i vpk-motion 1986/ 

87:A27 l om en utökning av kapaciteten vid Samhällsföretag motsvarande ett 

hundratal platser. Snm en konsekvens härav bör till anslaget Bidrag till 

Stiftcbcn Samhiillsförctag anvisas 3 296 000 000 kr. \1otinn l 986/87:A260 

avstyrks i denna del. 

dels att utskottets hemställan under 112 bort ha följande lydelse: 

112. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A271 yrkanJe 5 i 

motsvarande del samt med avslag pi't propositionen i mntsvaranJe del 

och motion 1986!87:A260 yrkande 13 till Bidrag rill S11111hiill.1företag 
för budgetiiret 1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 3 2% 000 000 kr. 

115. Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 
(mom. 113) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G 1 liigmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande p[1 s. 112 som börjar med "'Utskottet 

vill"' och slutar med "'aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Som framhMls i motion A260 ( m) bör omhiinclertagandc nch rehabilitering 

av misshrukarc primärt vara en kommunal uppgift. Kommunerna bör med 

hänsyn därtill som siigs i motionen ta en större del av ansvaret och 

kostnaderna för detta skyddade arbete. Statshiclraget bör diirför siinkas till 

50 {:'r av lönc kostnaderna för dem som anvisats sildant arbete. Utskottet 

tillstyrker förslaget i motion A260 att den av regeringen föreslagna medclsan-· 

visningen för hudget{1rct 1987/88 minskas med 120 milj. kr. Riksdagen bör 

således anslii 243 milj. kr. för ändamillct. 
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dels att utskottets hemstiillan under 113 hort ha följande lydelse: AU 1986/87: 11 
113. att riksdagen med bifall till motion 1986/87:A260 yrkande l'.i 

samt med anledning av propositionen i motsvarande del till Statsbidrag 

till skyddat arbete hos offentliga arl1etsgil'llre för budgetiiret 1987/88 

anvisar ett reservationsanslag av 243 000 000 kr. 

Särskilda yttranden 

1. Ökade möjligheter för AMS att självt omdisponera medel 
mellanolikaanslag(mom. 6) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anför: 

Vi delar motioniirernas uppfattning att AMS bör medges en större frihet att 

omdisponera medel mellan olika anslag. I moderata samlingspartiets kom

mittemotion 1986/87 :A2'.i9 har föreslagits att försök biir genomföras med nya 

principer för anslagsgivning till AMS inom vissa anslagsomräden. Bakgrun

den till vårt förslag är den motsättning som uppstår till följd av {1 den ena 

sidan riksdagens detaljstyrning av AMS och å den andra sidan den nya 

malstyrningsstrategi som är under utveckling inom AMS. Hithörande frågor 

behandlas i vår reservation nr 3. Vi hänvisar härtill. 

2. Verksamheten med inskolningsplatser (mom. 18) 

Elver Jonsson och Charlotte Branting (fp) anför: 

Ungdomslagen har kunnat kritiseras för att de utgjort en ensidig satsning på 

sysselsättning på den offentliga sektorn. Mot den hakgrunden var regering

ens förslag förra våren om inskolningsplatser för ungdomar i den [1ldersgrupp 

det här gäller ett klart framsteg. lnskolningsplatserna skall nämligen 

förläggas till det enskilda näringslivet, i första hand till industrin. 

Verksamheten med inskolningsplatser hygger på medverkan av arbets

marknadens parter. Som redovisats i utskottets framstiillning träffades avtal 

på central nivå tidigt i höstas. Därefter har anmärkningsv;irt nog de 

nödvändiga kompletterande avtalen på förbundsnivå kommit till st{md 

endast på begränsade områden men låter vänta på sig på de centrala delarna 

av industrisidan. Från folkpartiets sida ser vid det därför som betydelsefullt 

att utskottet i ett särskilt uttalande har understrukit det ansvar parterna har 

att medverka till att verksamheten snabbt kommer i gång till gagn för 

ungdomarnas möjligheter att fä fotfäste på arbetsmarknaden. Vi förväntar 

oss att lämpligt avvägda avtal skall kunna bli vägledande för de mer generdla 

avtal om introduktionslöner för ungdomar som folkpartiet ser som ett 

väsentligt led i strävandena att förbättra ungdomarnas situation pä arbets

marknaden. 
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3. Ungdomars ingångslöner (mom. 19) 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

Ungdomslönerna har i en trendmässig utveckling alltmer kommit att niirma 

sig löneniV<ln för erfaren arhetskraft. Enligt vår mening finns det anledning 

att uppmärksamma denna utveckling och analysera effekterna av den på 

ungdomarnas möjligheter att vinna intriide på arhetsmarknaden. Med 

hLinsyn till att arhetsliishetssiffrorna för ungdomar inte går ned trots de 

senaste årens allmiint förbättrade sysselsättningslägc utgår vi från att 

regeringen noga följer löneutvecklingen och dess inverkan på ungdomarnas 

svårigheter på arbetsmarknaden. 

4. Arbetsmarknadsvcrkets organisation m. m. (mom. 22) 

Elvcr Jonsson och Charlotte Branting (fp) anför: 

Den utveckling som skett under senare år inom arbetsmarknadsverkct har 

varit mycket positiv. Genom decentralisering från den centrala nivån har nya 

resurser tillkommit i den direkta förmedlingsverksamheten. Vi vill i detta 

sammanhang stryka under betydelsen av att det arbetet drivs vidare på ett 

målmedvetet sätt. 

5. Särskilda utbildningsinsatser inom dataområdet för kvinnor 
(mom. 40) 

Bengt Wittbom. Sonja Remho och Anders G Högmark (alla m) anför: 

Vi har ingen annan uppfattning än motionärerna beträffande behovet av 

utbildningsinsatser inom dataområdet. och då särskilt för kvinnor. Vi utgår 

emellertid från att detta förhållande beaktas vid länsarbetsnämndernas 

planering och upphandling av arhetsmarknadsutbildning. Dessutom utgär vi 

ifrån att detta utbildningsbehov beaktas inom siiväl ungdomsskolan som 

vuxenutbildning. 

6. Utbildningsbidrag eller motsvarande för invandrares 
svenskstudier (mom. 46) 

Elver Jonsson (fp). Börje Hörn lund (c). Charlotte Branting (fp) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

Som framhälls av utskottet har den nya organisationen för svenska för 

invandrare trätt i kraft för mindre än ett år sedan. Vi vill framh[tlla betydelsen 

av att man noggrant följer utvecklingen och vidtar de förändringar som kan 

visa sig bli nödvändiga. Som framhålls i motion 1986/87:A263 kan t. ex. 

studier vid folkhögskola ibland vara det Himpligaste alternativet i samman

hanget. 

AU 1986/87:11 
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7. Arbetsmarknadsutbildning för avbytare inom lantbruket 
(mom. 47) 

Eln:r Jonsson (fp). Börje l-lörnlund (c). Charlotte Branting (fp) och Ingvar 
Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

Som framgär av flera motioner framsti1r det snm angeHiget att utbildning för 
avbytare inom lantbruket tillgodoses p{1 Wmpligt sätt inom arbetsmarknads
utbildningens ram. Kurser anordnas för niirvarande i frm orter i landet. 
Efterfriigan iir enligt v{ir mening sådan att utbildning bör ordnas i flertalet 
Hin. Vi förutsiitter att det stora behovet av utbildning för avbytare inom 
lantbruket beaktas vid fördelningen av resurserna. 

8. Översyn av utbildningsbidragens konstruktion (mom. 60) 

I .ars-Ove I lagberg (vpk) anför: 

I motion I 986/87:A2 I 5 ( s) begiirs en översyn av utbildningsbidragens 
konstruktion eftersom dessa bidrag enligt motioniirerna i manga fall inte g<'tr 
att leva pf1 utan kompletterande soeialbidrag. En förändrad situation kan inte 
nås genom omkonstruktion av bidragen s[1som motionLirerna synes utg!1 friin. 
Vad som behövs iir en uppriikning av bidragsheloppen. vilket iir vad som 
föreslagits i \Vk-motion 1986/87:A.it:-:. Vid bifall till denna motion kommer 
den socialdemokratiska motionens syfte att i allt viisentligt bli tillgodosett 
utan att föregås av onödigt utredningsarbete. 

9. Avskaffande av karensdagarna m. m. (mom. 61) 

Bengt Witthom. S•.Jnja Rembo och Anders G Hög.mark (alla ml anför: 

Vid behandlingen av vpk:s hegiiran om att ersiittningarna vid arbetslöshet 
skall utbetalas utan att foreg<"is av nuvarande karensdagar inviinder utskottet 
att den saken skall övervägas av den p(1gi1ende utredningen om kontantstö
det. Vi vill för dr del hiinvisa till v;lrt förslag att utredningsarbetet skall 
vidgas att giilla fr<lgan om en allmiin arbetslöshetsförsiikring. En s;idan 
reform innefattar att ersättningssystemet giirs om frtm grunden. och det 
innebiir i sin tur att karensdagar oeh andra siirskilda villkor för erS:ittningarna 
far prövas fr{111 de rlya förutsiittningar som giiller i ett sadant utredningssam
manhang. 

10. Arbetslöshet som semcsterlöncgrundandc frånvaro 
(mom. 63) 

Bengt Wittbom. Sonja Rem bo och Anders G Hög.mark (alla m) anför: 

Under denna rubrik behandlar utskottet motion I 9S6!87:A 717 (s) med 
yrkande om att ~iven arbetslöshet skall fft tillgndnriiknas som seme~;terlöne
grundande franvarn. Utskottet anser att mntionen inte pi1kallar n:1g,in 
riksdagens {1tgiirJ med hiin\"isning till att utskottet utgar fr:1n att fri1gan 
aktualiseras i den pi'1g{1ende semesterutredningen eller i samband med 

AU 1986/87:11 
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regeringens öwrväganden om arhetstidsfrågorna. Vi vill med anledning AU 1986/87: 11 

härav tillägga att enligt viir hedömning kommer det att underöverhlickbar tid· 

saknas ekonomiska förutsättningar att genomf1)ra den reform det hiir gäller. 

11. Jämställande av värnpliktstjänstgöring med arbetad tid vid 
ansökan om KAS (mom. 66) · 

Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

I reservation 57 har förordats en reformering av det nuvarande kontantstödet 

vid arbetslöshet med sik te pli en allmiin arbetslöshetsförsäkring. Problemet 

med de värnpliktigas försörjning om de vid utryckningen stt1r utan arbete iir 

ett exempel pft s[1dana olösta frågor som finns i det nuvarande ersättningssys

temet och som enligt vår mening hör tas upp i det utredningsarbete v1 

förordat. 

12. Starta-eget-bidraget till jordbrukare (1110111. 77) 

Börje I lörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

Ersättningsrätten för företagare tillhör de frågor som hittills inte har.kunnat 

få en tillfrcdsstiillande lösning i det nuvarande systemet för ersiittningar vid 

arbetslöshet. Motionsförslagen att jordbrukare som liiggcr ned sin rörelse för 

att övergå till annan verksamhet skall kunna ifrågakomma för starta-eget

bidraget är att se mot den bakgrunden. Det biir ligga i samhiillets intresse att· 

praxis ändras på si1dant sätt att '"arbetslösa·· f. d. jordhrukare erh{1lkr 

starta-eget-bidrag. Enligt dr mening iir det utomordentligt viktigt att flera 

kan starta eget företag. 

13. Behovet av hänsyn till f unktionsnedsättning vid planering 
av lokaler och produkter (mom. 90) 

Lars-Ove I lagberg (vpk) anför: 

Med anledning av motion l 986/87:A270 av Margareta Persson och Ingvar 

Björk (s) uttalar utskottet sig positivt om betydelsen av att man tar hiinsyn till 

funktionsnedsättning vid planering av lokaler och produkter. Utskottet är 

enligt min mening alltför försi.ktigt i sitt yttrande i frägan. Vpk kommer att. i 

andra sammanhang. hl. a. i anslutning till arbetsmiljölagen. verka för mer 

offensiva insatser pä detta omri1de. 

14. Bidrag till arbetstekniska hjälpmedel till 'egenföretagare 
(mom. 95) 

Elver Jonsson (fp). Börje I lörnlund (c), Charlotte Branting (fp) och Ingvar 

Karlsson i Bengtsfors (c) anför: 

Vi delar uppfattningen . i motionerna att de belopp som beriiknas för 

arhetshjälpmedel ät arbetshandikappade egenföretagare miiste öka väsent

ligt. Den restriktiva hållning arbetsmarknadsverket i dag har till de egna 
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företagarnas behov av arbctshjiilpmedel leder till att ett stort antal egenföre- AU 1986/87: l l 
tagare far avslag p{1 sina ofta angelägna ansökningar. Därmed riskerar man i 

mänga fall att verksamheten mi1ste higgas ned och att hiilsotillst{mckt 

ytterligare förvärras med förtidspensionering som följd. 

Enligt vår mening m(1ste behovet av arbetshjälpmedel vara avgörande, 

detta oavsett om man är afötiilld eller iir egen företagare. En mer generös 

instiillning fr[111 wrkets sida kan oeksa öka möjligheterna for lantbrukare 

med t. ex. allergiska problem att kunna införskaffa erforderliga hjälpmedel. 

Vi utgår fr{1n att man vid fördelningen av medlen beaktar det behov som 

s;ilunda föreligger hos arbetshandikappade egenföretagare. 

15. Bil som tekniskt hjiilpmcdel (mom. 97) 

Elver Jonsson och Charlotte 13ranting (fp) anför: 

Det har nu gått flera <'ir sedan en statlig utredning presenterade ett förslag 

betriiffonde bilstödct. Nu konstateras i propositionen all man efter ytterliga

re en utredning bereder ärendet i regeringens kansli. Enligt vf1r mening har 

denna för många handikappade si\ viktiga fdgan förhalats av regeringen p{1 

ett anmiirkningsviirt siitt. Vi förutsätter att beredningsarbetet bedrivs 

skyndsamt och mitlmedvetet. En proposition blir kunna föreliiggas riksdagen 

under innevarande riksmöte .. 

16. Den allm~inna utformningen av löncbidraget (mom. 98) 

Elver Jonsson m:h Charlotte Branting (fp) anför: 

Vi delar uppfattningen i motiont>rna att liinchidragct blir kunna anpassas till 

nlika forh;1llanden p;°1 ett flexibelt siitt. Med hiinsyn till att denna friiga varit 

aktuell och bedömts som angeliigen en Hingre tid har vi anledning utgå fnin 

att det övcrsynsarbete regeringen aviserat skall bedri\'as skyndsamt och 

förutsiittningslöst. 

17. Ägartillskott för investeringar vid Samhällsföretag 
(mom. 109) 

Bengt Wittbom. Sonja Rembo och Anders G Högmark (alla m) anför: 

Vi har ingen annan uppfattning iin utskottet betriiffandc behovet av siirskilda 

medel ii\·er statsbudgeten för investeringar vid Samhiilbföretag. Till skillnad 

1m1t utskottets majoritet har vi emellertid inte ansett oss kunna förorda en 

utvidgning av antalet arbetstimmar vid Samh:illsfön:tag (se rcsenatilln 108). 

H:in\'isningen hiirtill framstiir diirför inte som aktuell fiir dr del. 
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De aktuella lagförslagen i proposition 1986/87: 100 bilaga 12 
1 Förslag till 

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

Htirigenom föreskrivs att 17 § lagen t 1973: J70) om arbetslöshetsförsiik
ring1 skall ha följande lydelse. 

Nu1·ara11dc lydelse Fiireslagen lydelse 

17 *~ 
Dagpenning utges med lägst j_w 

och högst 360 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

Dagpenning utges med lägst 140 
och högst 400 kronor om inte annat 
följer av denna lag. Arbetslöshets
kassan beslutar om dagpenningens 
storlek. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 

1 Lagen omtryckt 1982: 432. 
~ Scn;istc lydelse 1986: J28. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 3 71) om kontant 
arbets marknads stöd 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen ( 1973: 371) om kontant arbetsmark
nadsstöd 1 skall ha följande lydelse. 

N111·11ra11de lydelse Föreslagen lydelse 

18 §~ 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut
ges med 120 kronor per dag. 

Kontant arbetsmarknadsstöd ut
ges med 140 kronor per dag. 

Till den som söker deltidsarbete eller i annat fall är arbetslös under del 
av vecka utg<lr 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 I juli 1987. 

1 Lagen omtrvckt 1982: 4JJ. 
~Senaste lydelse 19H6: .'29. 

AU 1986/87: 11 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1983: I 070) om arbete i ungdom slag 
hos offentliga arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs att I *lagen ( 1983: 1070) om arbete i ungdomslag 
hos offentliga arbetsgivare skall ha följande lydelse. 

Nul"lirande lydelse Föreslagen lydelse 

I *I 
Denna lag innehaller regler om arbete i ungdomslag hos 'talen. kom

numer. landstingskommuner, kommunalförbund. församlingar och kyrk
liga samfälligheter för arbetslösa ungdomar som har fyllt antingen arton 
men inte tjugo år eller, om de har fullföljt 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 I * lagen 
I 1985: 568) om särskilda omsorger 
om psykiskt utvecklingsstörda 
m. tl. 

Reglerna tillämpas också på ung
domar som inte har fyllt tjugofem år 
och som 

I. avses i I ~lagen ( 1985: 568) om 
särskilda omsorger om psykiskt ut
vecklingsstörda m. fl .. eller 

2. filtt sin skolgång .fi"irdröjd till 
fåljd m· ett rnraktigt fysiskt fimk
tionshinder. 

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 1987. 

' Senast.: lvJeh.: 1986: JJO. 
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