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Utredningsuppdraget1

förchefen1994novemberbemyndigade den 17Regeringen
särskildtillkallaArbetsmarknadsdepartementet ut-att en

åtgärder förföreslå konkretauppdrag attmedredare att
Direktiv.nyanställningar.Bilaga A:främja

redovi-ochskyndsamtbedrivasskulleUtredningsarbetet
december 1994.den 15senastsas





förslagetSammanfattning2 av

generellt,införs1995förslag: detMitt Att tem-ett
anställ-stimuleranyanställningsstöd förporärt, att

halv-förstanäringslivet underiarbetslösaningar av
arbets-avdragutformasStödet1995.året ettsom

arbetsgivaravgif-inbetalningarmånatligagivarnas av
bilaga B.enligttill lagtextFörslagter.

bedömningSammanfattande

syssel-ocharbetslösaarbetslösheten,antal öppettotalaDen
arbets-uppgår fn till 12åtgärderolikai procent avsatta ca

pr0gnoser,barasamstämmigaväntas,enligtochkraften mar-
såledesåren. Detde ärminska underginellt närmaste en

kon-in iSverige kommer nästaföruppenbar risk attatt
redan iarbetslöshettotalmedjunkturavmattning somen

arbetskraften.10ligger omkringutgångsläget procent av
relativtvi fårsig påbedömning grundarDenna att en

kanutvecklingenfaktiskaekonomisk utveckling. Dengod
naturligtvis bli sämre.

därförkonjunkturuppgången börnuvarandeDen utnytt-
totaladenförsöka minskamöjligtså snabbttilljas att som

nivå.från dagensarbetslösheten
visareuropeiska länderfrån andra näm-Erfarenheterna

bli struk-tenderararbetslöshetlångvarig cykliskligen attatt
turell.

arbetsmarknadspoliti-ochdärför stärkasArbetslinjen bör
utsträckningi högreolika åtgärdersåken läggas attom

främjaoch påde arbetslösadirektinriktas att expan-en
näringslivet.inomreguljära arbetension av



Sammanfattning förslaget SOU10 1994:152av

Lyckas till stånd tillräcklig ökning reguljä-man en av
anställningar arbetsmarknaden minskar det risken förra

förelig-utslagning från arbetsmarknadenpermanent som nu
för gäller lângtidsarbetslösa,äldrevissa Detger grupper.
förlorat jobbet och utomnordiska invandrare.som

nyanställningsstöd bör därför under vissaEtt generellt
villkor kunna kombineras med det rekryteringsstöd som
redan ñmis. bör arbetsmarknadsmyndigheternaDärmed

förkraftfullt instrument bekämpa lângtidsarbetslöshe-ett att
ten.



3 Sysselsättningsläget

totalaDet antalet sysselsatta minskade med 550 000 från
toppnivån 1990 till årsskiftet 19931994. Därefter har sys-
selsättningen börjat öka.

En ökande tillströrrming lediga platser kan noterasav
från den rekordlåga nivån i början 1993. Uppgången ärav
dock jämfört med tidigare konjunkturuppgångar relativt be-
gränsad och gäller främst industrin.

förefallerDet främst de tidsbegränsade anställning-vara
ökar. kanDet naturligtvis fråga för-ettarna som vara om

ändrat anställningsmönster på marknaden,men iär nog
många fall också uttryck för rädsla fastanställa arbets-atten
kraft.

Övertidsuttaget ligger fn på hög nivå. Underextremten
1992 och 1993 noterades kraftig ökning medelarbets-en av
tiden sysselsatt. Statistiken här svårt0lkad,men dennaärper
ökning förefaller inte ha fortsatt under 1994. tillEn orsak
detta sjukfrånvaron tycks öka igen.är att

Den kraftiga utslagning produktionskapacitetav som
hittills under 1990-taletägt det svårt bedömmagör attrum
hur kapacitetstaket svensknära ekonomi befinner sig. Det
uppstår vanligtvis flaskhalsar i konjunkturuppgång ochen
det innebär givetvis risker för pris- och lönestegringar. Ka-
pacitetsutnyttjandet ligger högt i de råvarubaserade in-t.ex
dustrierna. Det stiger också inom verkstadsindustrin.

Generellt kan emellertid konstatera de tendenserattman
till överhettning utifrån historiska erfarenhetersom man
kunde förväntat i nuvarande konjunkturfas inte föreligger.

Trots den snabba uppgången industrini bedöms den
totala produktionstillväxten,BNP,stanna vid under 2strax

1994. För 1995 och 1996 tillväxten bli drygtprocent väntas
2 2,5 procent.resp.
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stigaårenunder de närmasteförutsessysselsättningen
iantaletSamtidigt ökarår.med 2 personerprocent perca

arbetslösaarbetslösheten,öppettotalaoch denarbetskraften
1996âtgärdenväntasarbetsmarknadspolitiskaioch personer

1994,decemberprocent.Konjunkturläget11ligga ca
Konjunkturinstitutet.



Rek-stödformer.Existerande4

GASryteringsstöd och

syftar till sti-finns flertal åtgärderRedan det attett somnu
rekryteringsstödgällernyanställningar. Detmulera t ex

generella anställnings-och detFörordning 1986:414
1993:1503.stödet,GAS,SFS

utgå högstRekryteringsstöd kan med 65 procent av
månad,d0ck högst 300 kr. Kravetlönekostnaden 14 ärper

vid arbetsförrned-arbetssökande skall inskrivendenatt vara
sökandes situation inte kan lösaslingen och den utan attatt

månader.utgår. Bidrag får utgå under högst Förbidrag sex
för flyktingar eller invandrare kanäldre arbetslösa och stö-

vissa förutsättningar utsträckas till tolv månader.det under
Anställningsformen kan tillsvidare,provanställningvara

anställning. Stöd får lämnas tilleller tidsbegränsad stat-
anställningar.liga

förutsättningar fåArbetsgivare kan också under vissa ett
högskoleutbildade. Stödet,som kan utgårekryteringsstöd för

för småföretagareunder högst tolv månader, är avsett som
anställer med minst 120 högskolepoäng och medpersoner

företaget saknar.kompetensen som
generella,tillfälliga, anställningsstödet,GAS,ärDet

ökar sin syssel-konstruerat så arbetsgivareatt nettoen som
sättning jämfört med 1993 för varje månad och nyanställd

arbetsgivaravgiftenunder 1994 fâr avdrag frångöra ett
anställdes bruttolön. Anställ-15 denmotsv. procent av

ningen kan tills vidare eller tidsbegränsad skallsom vara
omfatta minst månader och minst 17 timmars arbetesex per
vecka.

gäller arbetsgivareGAS i kommuner, landsting och pri-
sektorn och upphör vid årsskiftet 199495.vata nu
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Sammanfattande bedömning

Ramen för rekryteringsstödet beräknad för omfattaär att ca
30 000 månad och används arbetsmark-personer per av
nadsmyndigheterna för hjälpa speciellt svârplaceradeatt
arbetsmarknaden. börDet enligt min bedömning finnas
kvar, modifieras något med hänsyn till vad före-men som
slås nedan.

Enligt tidigare beslut skall GAS-avdraget utvärderas av
EFA Expertgruppen för arbetsmarknadspolitika utvär-
deringsstudier. Denna utvärdering skall emellertid inte vara
färdig förrän hösten 1995.

Det svårt bedömaär hur många fått arbeteatt som pga
GAS-avdraget. omfattasFn 80 000 stödet.ca personer av

dessaAv uppskattas 20 000 fåttha någon formca av an-
ställning till följd avdraget.av

Enligt min bedömning har inte GAS-avdraget haft en
tillräckligt attraktiv utformning för stimulera tillatt mer

anställningar. Det har heller inte varit tillräck-permanenta
ligt inriktat på de arbetslösa. Systemet bör därför inte för-
längas med ochersättas annorlunda utformatutan ett nytt
anställningstöd.



föravdragGenerelltFörslag:5

nyanställningar

enligt bilaga B.till lagtextFörslag

nyanställ-generelltinförsförslag: detMitt Att ett
tillsvidareanställningarstimuleraningsstöd för att av

Stödet börnäringslivet.arbetslösa i tempo-varasom
arbetsgivarnasavdragutformasbörrärt ettsom

arbetsgivaravgifter. Av-inbetalningarmånatliga av
arbetsgivaravgiften,dockmedges för heladrag bör

nyanställd underför varjekrmånadmaximalt 6000
tolv månader.

utformningAvdragets

uppfylla vissa krav.åtgärden måsteDen nya

effektkraftfullnå snabb ochkunnaSka ar-enman
tillräckligtstödetbetskraftsefterfrågan måste stortvara

för introduktions-så det kompenseraroch långvarigt att
därmed kan främ-nyanställningskostnader ochoch antas

övertidsuttag.och minskanyanställningar

såoch konstrueratbör tidsbegränsatDet att mer-vara.
påförväntas falla 1995.effekten kanparten av

stöd böradministrativt enkelt. EttDet skall nyttvara. från stöd-erfarenheter gällandebygga principer och
stödet inte inbjuder tillformer. vidare viktigtDet är att

former taktiska anställningsarrangement.olika av
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Det svårt bedöma hur avdrag bör förär att stort ett vara
stimulera till nyanställningar. föreslåsHär helaatt att ar-

betsgivaravgiften krmånad,dock högst 6000 får dras av.
Det reduktion avgiften förhela heltids-motsvarar en av en
anställd med månadslön 18 000 kr. Avdrag bören ca
inte utgå för anställningar mindre arbete 17änsom avser
timvecka.

Den maximala avdragsperioden föreslås 12vara
månader. maximalaDet belopp kan dras för ochsom av en

blir således 000 kr.72samma person

förslag:Mitt
Nyrekryteringsavdraget bör anställning regi-avse av

arbetslösa öppet arbetslösa eller istrerat arbets-
marknadspolitiska åtgärder anvisas för anställ-som
ning arbetsförmedlingen. Avdraget bör omfattaav

varit fyraregistrerade minst veckorpersoner som
under perioden november-december 1994 och som
anställs innan den 30 juni 1995.

Anställningen skall tillsvidare och arbete ivara avse
näringslivet inkl. offentligt ägda bolag och affärsverk.



6 Effekter och kostnader

Det naturligtvis svårt uppskatta effekternaär att ettav gene-
rellt nyanstållningsstöd.

Avdraget så fördet många företagär börstort attpass
leda till ersätter övertidsarbete med Ökatatt ettman
antal anställda och ersätter provanställningar med till-
svidareanställningar.

Det rekryteringen arbetslösaär av som gynnas av av-
draget. Därmed fär ingen konkurrens mellan arbets-man
givare de byter anställningar på marknaden.om som

För del arbetsgivare bör avdraget också förändraen.
kostnadskalkylerna så vågar sig ökaatt attman an-
talet anställda vad tidigareutöver varit planerat.som
Det blir på marginalen billigare nyrekrytera ochatt att
öka produktionen.

Prisstegringstakten dämpas och produktionen i
näringslivet stimuleras. Löneökningstakten kan därmed
också hållas nere.

marginellaLägre produktionskostnader kan ledaäven
till ökat kapacitetsutnyttjande,vilket bör förbättra lön-ett
samheten för hemmamarknadssektorerna. Ett nyanställ-
ningsavdrag ändrar dessutom på marginalen prisrelatio-

mellan arbetskraft och andra produktionsfaktorer.nerna

Om nyanställningarna ökar snabbare idag bör ocksåän.
arbetsförmedlingarna få bättre möjligheter arbetaatt

med de idag har specielltmer storagrupper som
problem jobb;lângtidsarbetslösa,äldre lågut-att ett
bildade,utomnordiska invandrare.
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Avdraget borde förhållandevis lätt administre-attvara
Det avdrag inbetalade arbetsgivaravgifter.är ett motra.

Det utgår endast för tillsvidareanställningar. Risken för
fusk därmed liten. Arbetsmarknadensär harparter ett
intresse gällande regler och praxis på arbetsmark-attav
naden respekteras för denna anställningar.typ av

mångaHur kan komma omfattasatt ettsom av nyan-
ställningsstöd det svårt kvantiñera.är att

Man kan konstatera antalet sysselsatta i näringslivetatt
idag uppgår till 2,5 milj. Beroende på kon-ca personer.
junkturläge byter ungefär 10 20 dessaprocent externtav-
arbete år.per

Långt ifrån alla dessa anställningar går via de offentliga
arbetsförmedlingarna. Om avdraget stimulerarantar attman
till anställa relativt tidigt under 1995 skulle överslags-att
mässigt drygt 100 000 kunna beröras åtgär-personer av
den. skulleDet i så fall innebära bortfall intäkterett av av
arbetsgivaravgifter på 7 miljarder kr. Detta emellertidärca
ingen nettokostnad för staten.

Kan öka anställningarna i näringslivet så minskarman
antalet uppbär stöd arbetslösa ellerpersoner som som som

föremål för olika arbetsmarknadspolitiskaär åtgärder.
De får fasta arbeten i näringlivet bidrar också tillsom
öka och kommunernas skatteintäkter.att statens



Övriga7 överväganden

Vad gäller Sveriges åtaganden visavi EUEES-avtal bör
inte nyanställningsstöd baserat nedsättningtemporärtett

arbetsgivaravgifterna några hinder. liggerTvärtommötaav
reduktion de indirekta arbetskraftskostnaderna väl ien av

linje med EU:s rekommendationer. European Council,
Presidency C0nclusi0ns,Meeting 9 and 10 Decemberon
1994 in Essen

långtidsarbetslösa,De de med månaders6änmer ar-
betslöshet,utgör idag på arbetsmarknaden.storen grupp
Nyanställningsstödet bör därför kunna kombineras med rek-
ryteringsstödet. Dock bör rekryteringsstödet ändras så att

undviker överkompensation.man
Vad gäller administrationen avdraget torde det enk-av

laste arbetsförmedlingarna lämnar uppgif-systemet attvara
till arbetsgivaren och skattemyndigheterna deter om perso-

uppfyller arbetslöshets- och anvisningskraven.ner som
Arbetsgivaren beräknar därefter nedsättningen för dessa

och drar beloppet vid månatligade inbetal-personer av
ningarna arbetsgivaravgifter. Skattemyndigheterna kanav
därefter, precis idag,genom stickprov kontrollera attsom
reglerna följs.





Bilaga I 211994:152SOU

Bilaga I

till anställningsstöd1. Förslag lag om

föreskrivs följande.Härigenom

l § Arbetsgivare har enligt bestämmelserna i denna lag rätt
till anställningsstöd.ett

gäller inte följande arbetsgivare:Lagen
riksdagen och dess myndigheter,
myndigheterna regeringen,under affärsverken,utom
kyrkomötet och dess myndigheter,
de allmänna försäkringskassorna,
kommuner, landsting, kommunalförbund, församlingar

kyrkliga samfälligheter.och

2 arbetsgivare får§ En för nyanställd haren person som
varit registrerad arbetslös hos den offentliga arbetsför-som
medlingen eller har varit föremål för arbets-
marknadspolitiska åtgärder under minst fyra veckor under
perioden november december 1994 enligtavdraggöra ett-

från4 § de arbetsgivaravgifter han skall betala enligt 2som
kap. § lagen 1981:691 socialavgifter.1 om

3 § Med nyanställd arbetstagare underperson avses en som
perioden den januari den 30 juni 19951 påbörjat till-en-
svidareanställning omfattar minst timmar17 vecka.som per

4 § Avdrag får för varje månad med beloppgöras ett som
de arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 3-5 §§ lagenmotsvarar

1981:691 socialavgifter hänför sig till denom som nyan-
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fâr tidigastdock högst 6 000 kr. Avdragställda personen,
arbetsgivaravgifter avseende januari månad 1995.förgöras

månader för varjefår under högst tolvAvdrag göras ny-
anställd person.

för för-Tillämpningen lag sker inom5 § denna ramenav
socialav-lagen 1984:668 uppbördfarandet enligt om av

gifter från arbetsgivare.

arbetsgivaravgifter enligt 26 § Vid fördelningen influtnaav
socialavgifter skall de avdragkap. 6 § lagen 1981:691 om

tilllag minska det belopp försenligt dennagörs somsom
socialavgifter.enligt 4 kap. § lagen7staten om

gäller tilllag träder i kraft den 1 1995 ochDenna ut-mars
därefterjuni 1996. gäller dock i frâ-gången Lagen ävenav

från arbetsgivaravgifter för tiden dessförin-avdragga om
nan.
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i lagenändringtill lagFörslag2. om

socialavgifter1981:691 om

1981:691§ lagenföreskrivs l kap. lHärigenom att om
lydelse.skall ha följandesocialavgifter

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1 kap.l kap.
lag be-1 § I dennabe-§ denna lag1 I gesges

avgifterstämmelseravgifterstämmelser omom
finansiering denförfinansiering denför avav

allmänna försäkringenförsäkringenallmänna
andra socialasociala och vissaandraoch vissa

ändamål.ändamål.
lag tilläm-Att dennadenna lag tilläm-Att

i frågafrågai ävenäven om ar-pasom ar-pas
betsmiljöavgift ochbetsmiljöavgift och sär-sär-

vissaskild löneskatt pâvissaskild löneskatt
förvärvsinkomster fram-fram-förvärvsinkomster

1989:484går lagen1989:484går lagen avav
arbetsmiljöavgift ochocharbetsmiljöavgift omom

1990:659lagen1990:659 sär-lagen sär- omom
vissaskild löneskattlöneskatt vissaskild

förvärvsinkomster.förvärvsinkomster.
nedsättningOmnedsättningOm avav

regio-socialavgiftersocialavgifter regio-som som
stöd finnsfinns nalpolitisktnalpolitiskt stöd sär-sär-

bestämmelser.bestämmelser. skilda För-skilda För-

eskrifter avdrag videskrifter avdrag vid omom
arbetsgiva- beräkning arbetsgiva-beräkning av av

ravgifter finns i lagenravgifter finns i lagen
generellt 1995:000 anställ-1993:1503 om om

anställningsstöd i ningsstöd och i lagenoch
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lagen 1994:196 till- 1994:196 tillfälligom om
fällig avvikelse från lagen avvikelse från lagen
1981:691 socialav- 1981:691 socialav-om om
gifter. gifter.

Denna lag träder i kraft den 1 1995.mars



ma Bilaga 2
ARBETSMARIWADS- PROTOKOLLma, 9
DEPARTEMENTET vid regeringssammanuâde

1994-ll-l7 A942166A

U ut :tio n a a

Regeringen bemyndigar chefen för
Arbetsmarknadsdepartementet tillkallaatt dels en
särskild föreslåutredare med uppdrag att konkreta
åtgärder för främja nyanställningar,att dels

åtbiträdebesluta utredaren.om

följa framgårUtredaren skall det uppdrag som av
bilagan.

Kostnaderna skall belasta huvudtitelnsförsta anslag
Regeringskansliet, anslagsposten
Arbetsmarknadsdepartementet, Utredningardelposten
m.m.

ooOI 763l0TelefonvlxalPondus: Benökudnu - 69Telefax 20730810333 ZlStockholm Drocninuaun - MINLABSTclcx122533



Bilaga till
regeringsbeslut
1994-ll-17
A942166A

Å d fö ata n a

Bakgrund

påLäget någotarbetsmarknaden har förbättrats och
landet befinner sig i konjunkturuppgång. Det ären
framför allt de exportinriktade företagen harsomsin orderingångökat sinoch produktion. Företagen
har mött efterfråganden ökade framför allt genom
att ta övertidut redan anställda.mer av

rådersamtidigt omfattande arbetslöshet.en
Företagen har utmärkt möjlighetnu att kunnaen
rekrytera lämplig personal för hittaatt en mervaraktig pålösning påden överbelastning redan
befintlig mångapersonal finns inom företag.som

Arbetsmarknadspolitiken bådehar förmåiroll atten
arbetsgivarna att nyanställa mångahjälpaoch att de

fåarbetslösa påatt ett arbete den ordinarie
arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken innehåller floraen avåtgärder, någradär huvudsakligen inriktadeär mot
nyanställningar. årTrots dessa ifanns iseptember
fortfarande närmare 350 arbetslösa,000 övervaravlångtidsarbetslösa.120 000

finnsDet därför ett behov göraattav
rekryteringsåtgärderna än effektiva.mer

zxisterande atödfornar

För överblick anställningsåtgärderatt dege en av
finnsredan presenteras dessa nedan.som

innevarande kalenderårUnder finns ett generellt
anställningsstöd prop. 199394:66, bet.

får199394:AU5, Arbetsgivare199394:AU23. göra
ett avdrag motsvarar 15 procentenhetersom av
socialavgifterna för de medförpersoner som en
ökning nettoanställningen.av

tidigareSedan finns rekryteringsstöd,ett som
innebär arbetsförmedlingenatt kan betala tillupp
65 lönebikostnad tillprocent lön :chav en



arbetsgivare anställer anvisadärsom en person som
från arbetsförmedlingen. stödet lämnaskan under

månader.högst sex

också fåArbetsgivare rekryteringsstödkan förett
högskoleutbildade, där arbetsgivare litetmed ett

fåföretag kan högst halva lönen betald hanom
anställer minstmed högskolepoäng och120en person
med kompetens företaget saknar. stödet kanen som

månader.lämnas under högst tolv

Uppdraget

särskildredovisadebakgrund det börHot av ovan en
tillkallas med uppdrag utreda behovetutredare att

så smååtgärder. skall medföraDessanyaav
påundanträngningseffekter möjligtsom

arbetsmarknaden. Utredaren skall även bedöma
föreslååtgärdereffektiviteten i nuvarande och ett

enhetligt system.mer

tillskall även förslagUtredaren komma med
åtgärderna.lagstiftning för de föreslagna

Redovisning uppdragetav

redovisa sittskall uppdrag denUtredaren senast
december15 1994.

Arbetsmarknadsdepartementet

tillUtdrag

JustitedepartementetGransk
Regeringskansliets förvaltningskontor
utredaren
Apersonal
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