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och arbete 1SOU 1997:40 Unga

Till statsrådet

december chefen förRegeringen bemyndigade den 19957
tillkalla kommitté med uppgiftCivildepartementet överatt atten se

vissa ungdomspolitiska frågor. Kommittén har antagit namnet
december beslutadeUngdomspolitiska kommittén. 19 1996Den

tilläggsdirektiv till kommittén. Direktiven dir.regeringen om
har i sin helhet bifogats betänkandet bil.1995:154 och 1996: 124

stöd bemyndigandet förordnades den januariMed 18 1996av
ordförandedåvarande förbundsordföranden Sture Nord ochsom

riksdagsledamoten Nalin Baksi vice ordförande i kommit-s att vara
Nordh entledigades den 1996 och Baksi den apriltén. 31 15mars

Till ordförande förordnades den maj riksdagsleda-1996. 6 1996ny
Åke Gustavsson s.moten

förordnades följande ledamöter i kommittén: skol-Den 5 mars
styrelseordförande Mikael Berglund Kommunförbundet, ungdoms-

Brandt stabschef Byqvist kd,sekreterare Elisabeth LO, Lotta
förbundsordförandeingenjör Fredrik Elmgren dåvarande Kristi-v,

förbundsordförande Britt-Mariec, Häggström,Hanssonna
förbundsordförande Thomas Idergard m, projektledareSACO,

Ingrid Jemeck studerande Staffan KuylenstiemaSAF, mp,
studeranderiksdagsledamot Annika Nilsson s, StrömbäckJesper

fp, generaldirektör Kerstin Wigzell Ungdomsstyrelsendåvarande
Åströmoch studerandeombudsman Mathias TCO.

förordnadessakkunniga dag departementsrådetSom samma
projektledare Stig-Ame Bäckman ochLars Bryntesson,

pol.sakkunnig Gunilla Thorgren. juni förordnadesDen 10 1996
Ulrika Lindström sakkunnig.departementssekreterare som

dag förordnades departementssekreterareSamma expertersom
Staffan Eklund, departementssekreterare Mari Gralm, enhetschefen
vid kanslirådet Sonja Hjorth, kanslirådetBoverket Hedman,Eva
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Lindhé och länsrådetdepartementssekreterareKindlund, EvaSören

Kopparbergs län LeifLänsstyrelsen i Svensson.vid
entledigadesjunientledigades Gunilla Thorgren. 5april DenDen 16

förbundsordförandenställe förordnadesByqvist kd. hennesILotta
Grönlund.Amanda

hennes ställeJemek SAF.entledigades Ingrid Iseptember1Den

projektledaren Carolinaförordnades Engman.
Wigzell.Kerstinentledigades överdirektördecember 1996Den 2

Leif Linde, Ungdoms-generaldirektörenförordnadesställehennesI

styrelsen.
Andréasson,ordförandefebruari förordnades Lage199710Den

i kommittén.ledamotPRO, att vara
ställe förordna-hansentledigades Fredrik Elmgren. IdagSamma

Veronica Ekström v.sekreterarendes politiska
Sjöström, huvudsekrete-Birgersekretariat bestårKommitténs av

biträdande sekreterare.Sörbom,och AdrienneAspegrenAnnarare,
Öckert vidBjörnförordnadesjanuari 199715Den expertsom

assistentfebruari. Kommitténsmed dentill och 28sekreteriatet är
Anita Olsson.

Idergard ochThomas JesperVemonica Ekström,Ledamöterna
reservationer.Strömbäck har lämnat

Carolinaledamöterna Engman,yttrande har lämnatsSärskilt av
Thomas Idergard och JesperGrönlund, KristinaAmanda Hansson,

Åström och Elisabeth BrandtMathiasStrömbäck gemensamt,
Ulrika Lindström ochsakkunniga Lars Bryntes-gemensamt, samt

lämnatsSärskilda yttranden har dessutomgemensamt. avson
Staffan Kuylen-Strömbäck,Veronica Ekström,ledamöterna Jesper

och Britt-Marie Häggström.stiema, Kristina Hansson

sittöverlämnaUngdomspolitiska kommittén får härmed
SOU 1997:40.och arbete,delbetänkande, Unga

direktiven.fortsätter enligtKommitténs arbete

i 1997.Stockholm mars

ÅKE GUSTAVSSON
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Sammanfattning

skakommitténs direktiv dir. 1995:154Enligt Ungdomspolitiska
ungdomars situation påkommittén det gäller arbete analyseranär

för ungdomarsoch föreslå åtgärder underlättaarbetsmarknaden att
i detta betänkande bildinträde detta område. Vipå ger en av unga

arbetsmarknaden och vi föreslår blandmänniskors situation på annat
mellanför underlätta övergångenmodernt lärlingssystem attett nytt

försöksverksamhetskola och arbetsliv. Vi föreslår också en som
arbets-innebär tiotal kommuner får beslutanderätten deöveratt ett

finnsVidare föreslås de medelmarkandspolitiska medlen. att som
för samlas underför otraditionella verksamheter arbetslösa unga en

det företagande.delegation. Vi lämnar också förslag gällernär eget
tilläggsdirektiven dir. ska kommittén utifrånEnligt 1996:124 en

helhetssyn bostadsbidragets roll i förhållande till andra offentligapå
stöd till lämna förslag till hur de ungdomar har det störstaunga som

stöd ska kunna få det. Kommittén skabehovet ekonomiskt bästav
underlättaockså enligt direktivet i sina förslag till åtgärder i syfte att

möjligheternaungdomars inträde på arbetsmarknaden särskilt belysa
i ökad utsträckning använda den kooperativa företagsformen.att

Slutligen ska kommittén också lämna förslag hur folkrörelserom
och andra ideella organisationer i ökad kurmautsträckning ska
medverka till olika former kompetensutveckling för ungdomar tillav
och med 24 års ålder.

överväganden förslag dessaoch på områden redovisas i detta
betänkande.

följ översikt kapitlens innehåll.Nedan överer en

kapitel 1Vad vi framtidenvet om

trender kan ha betydelse för denkapitlet diskuteras olikaI som
Kommitténs slutsats det viktigtframtida arbetsmarknaden. är äratt
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för och för samhället helhet stå väl rustade inför deattsomunga
krav framtidens arbetsmarknad kommer ställa. förslagDeattsom

kommittén i detta delbetänkande syftar bland annatpresenterarsom
till just detta.

på kapitel 2arbeteUngas syn

intresseradeallmänna debatten intrycket mindreDen ärattger unga
uppfattning på sammanblandningarbete. byggerDenna en avav

inställning till det ideala arbetetfakta och fria spekulationer. Ungas
arbete överhu-ihop med inställning tillhar kopplats att ta ettungas

överlag vill arbeta. studiervud Forskningen visar Ingaatttaget. unga
inte tycker arbete viktigt ellerhar påvisat äratt attatt manunga

arbetslöshet i högföredrar arbetslös. någotTvärtom äratt manvara
grad sig för.oroar

medverkat till ska-Kommittén har samlat in åsikter och attungas
har viungdomspolitiken. samarbete med SCBdebatt I ge-pa om

initierat antalenkätundersöknig. Vi har ocksånomfört ett storten
aktiviteter visar ocksåfrån dessarådslag i landet. Resultatenrunt om

viktigt.problem. arbetaarbetslöshet Att ärett stortatt unga ser som
förslagen handlarfrekventarådslagen vi deFrån att mestnoterar

sänktformer. Förslagarbetstidsförkortningar i olika om pen-om
föreslagithar ocksåsionsålder förekommer oftast. Många att man

Även förslagarbetstid.sänktskall dela på jobben attomgenom
minska övertidsuttaget förekommer.

viktigtkring företagande.förslag kretsar DetMånga är satsaatt
också blimåsteanställa Detsmåföretagarna så de vågarpå att unga.

former ochbidrag, enklarehögrelättare att starta eget meragenom
information.

arbetslösa. Arbets-åtgärder förockså synpunkter påharDe unga
arbetsmarkna-informeraförbättras och de börförmedlingen bör om

praktik.tillmöjligheterArbetslösa skall haden i skolan.redan större
såfå någotochheller inte behöva gåskall göraMan vänta attutan

fråganNågraarbetsförmedlingen.fort vänder sig till tar omuppman
exempelutföras tillarbetsuppgifter behöverdet finns mångaatt som

arbetslösa. Förslagfinnsdet mångainom vården samtidigt omsom
också.friår finnsgenerationskontrakt eller
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och arbetsmarknaden kapitel 3Unga

arbetsmarknaden underkapitel redovisar vi utvecklingen påI detta
också vad påverkar arbetslöshe-Vi analyserarde åren.senaste som

for förbättradrar slutsatser vad börstorlek och göras atttens om som
för desituationen på arbetsmarknaden unga.

oftafor konjunkturarbetslöshet deUnga är attutsattamera genom
har kortaste anställningstiden och därmed inte skyddasden av

anställningsskydd. konjunktu-turordningsreglema i Lagen Närom
vänder och efterfrågan arbetskraft ökar har de å andra sidanpårema

haft modernare ochlättare snabbt få arbete. utbildningDeras äratt
arbetsgivarna allmänhet sig tilli de har lättareatt attanser anpassa

situationer. Under tid har dock andelen långtidsar-nya senare unga
betslösa ökat markant vilket tyder på i högre grad tidiga-änatt unga

drabbas arbetslöshet.strukturellre av
for arbetsmarknaden förEn viktig inträdet pånämnaregemensam

dagens arbetsmarknaden har blivit komplicerad ochär attunga mera
ställer andra kompetenskrav vilka ofta inte kan tillgodoses inom

for traditionell utbildning. Inskolningen på arbetsplatsenramen en
kan därför lång tid och innebära omfattande kostnader, ansträng-ta
ningar och åtaganden för arbetsgivare vilket dem mindre benäg-gör

anställa de nytillträdande.na
harAtt svårt få arbete direkt efter skolan beror också påattunga

alla lämnar skolan och söker sig arbetsmarknaden ungefärpåatt ut
samtidigt. sker dessutom under dåDetta vår eller tidigsen sommar
företagen normalt har mycket begränsad nyrekrytering. deFörsett
elever vill börja arbeta direkt efter avslutad utbildninggärnasom
måste därför kontakterna med arbetsgivare redan under skoltiden.tas

Ungdomspolitiska kommittén den svenska ungdomsar-attmenar
betslösheten inte enbart resultat sysselsättningskrisenär ett utanav
också har samband med de speciella institutioner påverkarett som
ungdomens arbetsmarknad.
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Övergången mellan skola och arbetsliv kapitel 4

Erfarenheter från andra länder visar det finns samband mellanatt ett
skolans utformning utbildningen och arbetslöshet blandav unga.
Länder med utbyggd lärlingsutbildning har generellt lägresett
ungdomsarbetslöshet. dessa länder finnsI stark koppling mellanen
samhälle och arbetsliv och delat för de introduktionett ansvar ungas

arbetsmarknaden.på
En gymnasieskolans viktigaste uppgifter förbereda deär attav

för arbetslivet. denI meningen den del arbetsmark-ärunga en av
nadspolitiken. Därför ska denna utformad så den detgörattvara
möjligt för elever få fotfäste på arbetsmarknaden helstatt ett utan
mellanliggande oplanerade arbetslöshetsperioder. Den nya gymna-
sieskolans målsättning förbereda för föränderligt arbetslivatt ett
ligger i linje med detta Skolan ska ökade valmöjlighetersynsätt. ge
och Värdefulla kontakter med arbetslivet. många eleverFör utgör
närsamhället denna första kontakt. Feriearbetet kan sådan.vara en
Arbetsplatsförlagd utbildning olika former projektarbeteoch ärav

decentraliseradeandra kontaktvägar. gymnasieskolans starktGenom
förorganisation har det också skapats förutsättningar avgörandeett

inflytande från närsamhället. Ungdomspolitiska kommittén menar
förutsättningöppenhet inför närsamhället grundläggandeäratt en

skolan fylla sin uppgift förbereda för arbetsli-för skall kunnaatt att
vet.

studie- och yrkesvägledning individens ocharbetet medI möts
gällersamhällets perspektiv. studie- och yrkesvägledaren detFör att

eleverna beslutsunderlag de utifrån sina intressenbrett såett attge
kan väl underbyggda val studier ochoch förutsättningar göra av

Informationen utvecklingen i yrkeslivetframtida yrkesinriktning. om
viktigtoch arbetsmarknaden och vägande inslag iär ett tungt
då denna ocksåstudie- och yrkesvägledningen måste in ivägas
fråganelevens beslutsunderlag. den bör skolan etableraI näraen

samverkan med arbetsgivare, arbetstagare, egenföretagare, arbets-

förmedlingar med flera kan detta tillskott arbetsmark-som ge av
nadsinfonnation och nödvändig infonnation inför ele-även annan

inträdekommande på arbetsmarknaden. sådanEn näravernas sam-
också nödvändig plattform förverkan utbyte informationutgör en av
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och erfarenheter mellan skolan, arbetsförmedlingen och påparterna
arbetsmarknaden.

Skolan ska grundläggande kunskaper och färdigheter. Det ärge
dock i skolmiljösvårt simulera arbetet sådant det påatt set ut ar-
betsplatserna och skapa förståelse för hur arbetsprocessen fungerar

ha möjlighet under period ingå i arbetslag. Underutan att att etten
tiden i arbetslivet får eleven däremot möjlighet till-prövaute att
lämpningen sina kunskaper och få kunskaper och andraav nya
erfarenheter de skolan kan arbeta i arbetslag innebärAttän ettge.
för alla deltagarna visst mått lärande, naturligtDet diskuteraär attav

problem försökauppkomna och hitta lämpliga lösningar. Läropro-
integreras på naturligt och eleven med och skaparsätt ärettcessen

lösningar.
Ungdomspolitiska kommittén ytterligare åtgärder börattanser

förvidtas knyta skola och arbetsliv till varandra ochnärmareatt
därmed underlätta mellan skola och arbetsliv.övergången Elever bör
får möjlighet delta i projekt utformade arbetsgivare och skolaatt av

Projekten ska kunna anslutas till karaktärsänmen inomgemensamt.
gymnasieskolans Delar utbildningen skall också kurmaprogram. av

utomlands till exempel för utbytespro-förläggas inom EU:sramen
kontakter mellan för utbildningende ansvariga och deTätagram.

företagen offentlig effektivtlokala och sektor bör kunna leda till ett
där syftet eleven de kunskaper och erfarenheterär attsystem ge som

skolan inte kan samtidigt företaget underlättar sin rekryteringge som
arbetskraft. för sådant flexibelt skaInom detettav ramen program

också elevermöjligt erbjuda möjlighet påbörja sinatt attvara gym-
nasiala utbildning direkt arbetslivet föri under utbild-ute att senare
ningens gång tillgodogöra sig de kärnänmen nödvändiga.ärsom

skulle kunna ske antingenDetta under gymnasietiden eller i ett
skede vuxenutbildning.senare genom

Gymnasieskolan har ihittills mycket ringa utsträckning tagit hän-
till eleverna i sitt framtida yrkesliv kan komma arbetaatt attsyn som

företagare. Skolan har i utsträckning ifrånutgått elever-stor attegna
kommer få lönearbete inom offentlig sektor eller traditio-denattna

Ämnetnella industrisektom. företagsekonomi finns i de program
innehåller yrkesärnnen få gymnasieskolor harytterstsom men
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företagande ochi direktkunskaperbehovetuppmärksammat av
entreprenörskap.

mellanövergångarbehovetocksåKommittén poängterar av
Utbyggnadenhögskolestuderande.förarbetslivutbildning och även

högre gradkommer ihar redan ochutbildningenden högre än attav
från högskolan.antalet examinerade Dennaökningmedföra aven

och arbetsliv.mellan studenterökade krav på broarställerutveckling

Förslag

systematiserade kontakterkommitténUngdomspolitiska attanser
ska etableras.och arbetslivskolamellan

kontakter mel-utökadeunderstryka behovetytterligareFör att av
formerna förmöjligheter till ochnäringsliv börskola ochlan en

medbl.praktikperiod utredasformtermin itredje närmare a.enav
bör ocksåkostnader. bedömningoch Enplatstillgångavseende på

tilltermin får för möjligheternasådaneffektvilkengöras enav
ochandraläggas mellan detantingenTerminen kanferiearbete.

underlag inför valetsäkrareelevernaförtredje läsåret ettatt avge
tredje läsåret.efter detellerutbildningfortsatt

lärlingsutbildningföreslårkommitténUngdomspolitiska att en
lärlingsutbildningmodern formtillutvecklasskallinförs. Den aven

gymnasieskolanitill övrigaalternativlikvärdigtblioch ett program
grundskolan.efteri arbetslivetdirektönskar gåför ce utsomunga

villungdomsperspektivkommitténUngdomspolitiskakravDe ettur
utbildningenställa på är:

behörighetsgivandeskalldenatt varan

inflytandeavgörandeskall haarbetsmarknadens ettparterattn
utformninginnehåll ochutbildningens

lärlingsut-tiden ioch skyldigheter underrättigheterdenattn unges
skola och arbets-utbildningskontrakt mellanibildning regleras ett

givare.

anställningsförhållandeföreligger inte någotlärlingstidenUnder
arbetsgiva-lärlingen ochanställningsskydd mellanlagenenligt om

kollektivavtal.befintligaomfattasska inte hellerLärlingen avren.
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Idag övergångsfrekvensen till gymnasieskolanär 98 procent.
Kommittén räknar inte med någon volymökning med anledning av
förslaget. Då lärlingsutbildningen inte beräknas kosta änmer gym-
nasieskolans nuvarande medför förslagetinte totalkost-attprogram
naden för gymnasieskolan ökar.

Studie- och yrkesvägledningen måste utvecklas i gymnasieskolan
såväl vad gäller kvaliteten omfattningen. kanDet skesom genom en
Ökad medverkan den offentliga arbetsförmedlingen och detav
lokala näringslivet i form fackliga organisationer och arbetsgiva-av

frånInsatsema arbetsförmedlingens sida bör samordnas i arbets-re.
fönnedlingsnärrmdema och skall inte innebära några ökade kostna-
der för arbetsförmedlingen.

Kommittén skolan i högre grad i dag ska förberedaänattanser
eleverna för företagande. Alla inom gymnasieskolaneget program
ska sitt val pedagogisk fonn stärka och utvecklagenom av ungas
kreativa förmåga och entreprenöranda. Skolan ska ele-uppmuntra

i skolföretag, skolkooperativ och liknandevernas engagemang
verksamheter de integreras på naturligt i arbetet.att sättettgenom
Elevens medverkan i skolföretag, skolkooperatv med skallmera
dokumenteras. Kommittén kommer längre fram i betänkandet att
diskutera förutsättningarna för företag elleratt startaunga egna
kooperativ.

Kommittén försöksverksamheten med kvalificerad efter-attmenar
gymnasial yrkesutbildning intressant modell för kopplingenär en
mellan skola och arbetsliv. Försöksverksarnheten bör byggas i denut
takt ekonomiska medel tillåter.

Statliga insatser för arbetslösa kapitel 5unga

Arbetsmarknadspolitiken menad bryggan från arbets-är överatt vara
löshet till arbete. ökningenDen arbetslösheten har dockstora av
medfört arbetsmarknadspolitiken blivit ansträngd ochatt ytterst att
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förandra hand till förmånåtgärderna fått komma ikvaliteten i mer
ökade volymkravhar pekat på faranuttalade volymkrav. AMS att

visar ocksåEmpirisk forskningleda till kvalité.kan attsämre ar-
kvantiteter arbetslösa.klarar dessabetsmarknadspolitiken inte stora

undanträngningsef-leder tillKontrollen blir eftersatt vilket i sin tur
fekter.

"uppifråninitiera medtill sinArbetsmarknadspolitiken är natur
frihetsgradbegränsadåtgärdsarsenal och medcentralt utformaden

Åtgärderna kan sällanofta generella ochenskilde.för den är anpas-
förförutsättningarfönnåga. inteindividens behov och Detill gersas

kompetensidéer. arbetslösasindividens initiativ och De äregenegna
därför outnyttjad resurs.en

fortsatt omfattande in-Ungdomspolitiska kommittén attanser en
arbetsmarknadspolitikendecentraliseringdividualisering och ärav

individuellaungdomsperspektiv måstenödvändig. minstInte ettur
arbetslösamotiveraroll förintressen och önskemål spela attattstor

arbetsmarknaden.söka sig påvägarnya
kalladefrån olika såerfarenheternaKommittén har tagit del av

oftastbygger påotraditionella Verksamheternaverksamheter. ut-
samhällsbyg-iviktiggångspunkten människor äratt resursunga en

varje enskildgandet inneboende kraft hosoch det finnsatt ungen
otraditionellmänniska uppfattningbakgrund. Vår är attoavsett

intressenverksamhet enskilde och dennesdrivs med den somsom
möjlighet iutgångspunkt arbetslösesbetydelse för den attär storav

delta-motivation hosframtiden få skapaarbete och förävenett att
sådan verk-ocksåför vidare utbildning. Kommittén attgarna anser

nykoorperationsamhet har exempelvismöjligheter tillledastora att
eller nyföretagande.

verksamheter-Kommittén har också tagit problemdel de somav
finansie-medhar och Ungdomsstyrelsen pekatocksåna som --

nödvändigtringen verksamheten. deVi därför är attattav anser
förbättra bidragsgivningen verksamhet såtill otraditionell osä-att
kerheten för verksamheterna minskar.
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Förslag

föreslår treårig försöksverksam-Ungdomspolitiska kommittén att en
decentralisering arbetsmarknadspolitiskahet med bland annat av

inledningsvis omfattainledas. Försöksverksamheten börmedel ska
beslutanderättentiotal och ska innebära dekommuner överattett

tillfalla kommunen.arbetsmarknadspolitiska medlen ska Försöks-

januari syftabör inledas den 1998 och ska tillverksamheten lsenast
möjlighetdecentraliserad arbetsmarknadspolitik medutvecklaatt en

utveckla insatser anpassadetvärsektoriellt samla för attatt resurser
kommunen.lokala förhållanden råder i Ett närmandetill de som

arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiskamellan bland annat
insatser blir därmed naturligt.

friare användning samtligaFörsöksverksamheten avser en av me-
arbetsliv,utgiftsområde Arbetsmarknad och anslags-del under 14

Arbetsmarknadspolitiska medel och innebär ingen kost-A2post
nadsökning.

för försöksverksamheten ska särskild uppmärksamhetInom ramen
arbetslivet. förslagsamverkan mellan skolan och Detägnas som

etablera systematiserade kontakterkapitellämnats i 4.6 attom
utvecklas. Försöks-arbetsliv ska därvid ochmellan skola och prövas

följ och utvärderas.verksamheten ska as

medel årligenkommittén föreslår vidareUngdomspolitiska att
Medlen ska brytasotraditionell verksamhet för ungdomar.föravsätts

Arbetsmarknad arbetsliv, anslagutgiftsområde och A2 Ar-14ur
anslagspost Otraditionellabetsmarknadspolitiska åtgärder, 1.12

tredjedel det belopp undermedel och avsattsmotsvara somen av
fördelasinnevarande budgetår. Medlen skadenna anslagspost för av

parlamentarisk förankring. Administration ochdelegation meden
handhas Ungdomsstyrelsen. Delegationen ska,handläggning ska av

ideellaefter från kommuner i samarbete med exempelvisansökan

föreningar sammanslutningar, fördela medel till nyska-och andra

pande utvecklande verksamheter och med arbetslösa.och ungaav
Medlen ska framför allt användas till stödja projekt tvärsekto-att av

delegationen i sitt arbeteriell karaktär. nödvändigt tillDet är att ser
medlen inte konkurreraranvändningen de otraditionella medatt av
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Delegationens verksamhet såvälverksamhet.kommersiell som
de otraditionella med-bedrivas medverksamheten kommer attsom

ska utvärderas.len

den nationellakommittén föreslår ocksåUngdomspolitiska att
förmån förmål revideras tillsociala fond,planen för EU:s en mer

nerifrån-initierade insatser.kalladeprioritering såentydig av

Kapitel 6företagandeEget

företagsvårigheternafaktumvälkänt ärDet att starta ettär attett
erfarenhetbegränsad administrativmedFör ärstora. personen ung

hindrar frånsvårigheter direktdessadet inte omöjligt attatt unga
form.företag i någon Kom-medförverkliga intentionerna ett eget

förbättras.rådgivning måsteinformationsåvälmittén att somanser
för företagförenklingar smånödvändigt sådanadetVidare är att

företagande stimuleras.genomförs så ett egetatt
företag finnskooperativaredovisade utredningarnadeAv enom

spridasföretagsformen måste såinformationenenighet attatt omom
öka.ska kunnaantalet kooperativ

infonnatio-delar uppfattningenkommitténUngdomspolitiska att
förbättras. Denföretagsfonnen måstekooperativadenomnen

informationssammanhangallaföretagsformen bör ikooperativa
företagsfonner.andrabehandlas på sätt somsamma

lokalaviktigt dekommittén detUngdomspolitiska är attattanser
kan blidetillvara påinitiativ uppstår kan görsätt attetttas somsom

kraft önskvärt.sysselsättningsskapandeden ärsom

Förslag

företa-enklare formföreslårUngdomspolitiska kommittén att aven
företagsformsådanutformningengande införs. Den närmare enav

företagsfonnen inteviktigt denutredas.bör Det är attsnarast nya
i nuvarande former.eller företagande Detundan fasta arbetentränger

förloradinte vidför den enskilde gårviktigt trygghetenocksåär att
arbetsskada eller föräldraledighet.exempel sjukdom,till
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Kommittén vidare det viktäratt största attanser av unga som avser
företag kan få så kvalitativ och allsidigatt starta rådgivningen som

möjligt. Rådgivningen ska kunna alla företagsformer, såvälavse
privata kooperativa. Eftersom kunskapen den kooperativasom om
företagsfonnen, ekonomisk förening, inte lika spridd deär som
privata företagsformema kommittén det behövs särskildaattanser
insatser på detta område. Dessa insatser bör inriktas dels på ökaatt
kunskapen den kooperativa företagsfonnen inom de myndigheterom
och andra offentliga har till uppgift stödja nyföreta-attorgan som
gande, dels på öka utbudet avseende konkret rådgivningatt till
kooperativt nyföretagande.

Unga och bidragssystemen Kapitel 7

I detta kapitel går vi igenom flertalet de bidragsformer kanav som
komma i fråga för unga.

Kommittén det alarmerande så mångaär behö-att attanser unga
socialhjälp för klara sitt uppehälle. Den periodatt behöverver unga

sådant stöd blir också allt längre. Kommittén därför i sittattavser
slutbetänkande återkomma till frågan hur de befintliga systemenom
bör kompletteras för bäst de nytillträdandesatt behov.mot Ensvara
utgångspunkt de nytillträdande måste fåär ökade möjligheteratt till
erfarenheter från arbetslivet.

Ungdomsbostadsbidraget kan syfta till underlät-närmast sägas att
inträdet bostadsmarknadenpå eftersomta ofta har låga in-unga

gångslöner och därmed svårt täcka hela sin bostadskostnad.att
Bostadsmarknaden präglas därtill begränsad tillgång på små ochav
billiga lägenheter trögheter i bostadsbeståndet.samt stora

Unga människor befinner sig ofta i etableringsfasen både på bo-
stads- och arbetsmarknaden. Svårigheter komma in på arbets-att
marknaden har ofta konsekvenser för inträdet på bostadsmarknaden.
Anledningen till detta de därmed begränsadeär försörjningsmöjlig-
heterna. Det emellertid viktigtär skilja på ekonomiskaatt trångmål
orsakade höga bostadskostnader och låga inkomster.av av

Frågan emellertid vilka bidragetär bör inriktas för träffamot att
de behöver stöd bäst. Det uppenbart reglernaär idag låsersom att ute
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bostadsbidragfråninkomsterförhållandevis lågamedmånga unga
ned tidigtsåregler ävenenligt dagens attbidrageteftersom trappas

har någonintesocialbidragsnonnenunderlångtinkomstermedde
föruppfyller kravenbostadsbidrag. Deerhållamöjlighet att som
sinklaramöjlighetersmåsåledesungdomsbostadsbidrag har att

bostadsbidrag.medförsörjning även
övergångskompen-funktionbidragetsviktig fråga ärEn avannan

bo-inträdet påunderstödtänktBidraget utgörasation. ettär att
omfattarungdomsbostadsbidragstadsmarknaden. Dagens personer

såle-bostadsbidrageniUngdomsbegreppet äroch 29 år.mellan 18
regelverkandranågramedinteochbrettrelativt överensstämmerdes

godtyckligtvidaretycksåldersprofilBidragetsrör varaunga.som
åldersintervalleti detifrågasätta övrekanochvald personeromman

inträdet påunderlättaförbostadsbidragetbehoviverkligen attär av
bostadsmarknaden.

föråldersgränsernakommitténUngdomspolitiska att ung-menar
förgrundskaBidragetsänkas. utgörabördomsbostadsbidragen en

sig ibefinnerbidragstagarebostadsmarknaden. Deinträdet på som
primärabidragetsintedärföråldersintervallen kan sägasde övre vara

medeldekommitténUngdomspolitiska attmålgrupp. somanser
Dettainomomfördelasålderssänkning bör systemet.medfrigörs en
bättrebidragetregeländringardelmedtillsammansbör engeen

profil.social

Förslag

skaförbostadsbidragetkommitténUngdomspolitiska att ungamenar
förbostadsbidragetnödvändigtkvar. Det attär även unga engevara

det.också fårstöd bästbehöverdesocialproñl, såstarkare att som
itrångmålekonomiskaför förslagenUtgångspunkten är att som

tvingaskaboendekostnader intehöga attorsakashandförsta ungaav
försörjningssvårig-uppehälle. Omklara sittförsocialbidragsöka att

bostadsbidragetemellertidkaninkomsterlågabestår iheterna även
komplettering skeDå måsteförhållande.till dettainte rättaensamt

håll.från annat
ålders-denvidareföreslårkommittén övreUngdomspolitiska att

år.till 25från 28 årsänksgränsen
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socialbidragstagandet.påverkakommer DettareglernaDe attnya
förstaomständigheter. det kanpå två Förhuvudsakligenberor

ske för de åldersgruppersocialbidrag kommaövervältring på att som
kommer hushålls-det andraexkluderas från bidraget. För störreen

varför minskat socialbidrags-bostadsbidrag,erhållakunna ettgrupp
för dennaförvänta sigtagande är att grupp.

densänkningen ålders-besparing övreDen görs avgenomsom
förstärkningen bostadsbi-för finansieraanvändasbörgränsen att av

sådant denunder år på25till de ungdomardragen sättär ett attsom
för bidraget vad denförstärks. Reglernaprofileringensociala avser

boendekostnads-bidragsavtrappningeninkomstgränsen, samtövre
för den totala kostna-med förbehålldärmed justerasbör attgränsen

för bostadsbidrag tillkostnadtotalainom dagensden ska rymmas
bam.hushåll under 29 år utan

Kapitel 8arbeteFler iunga

generationsväxlingformertanken på olikaKommittén att avanser
kommerenskilde arbetstagarenoch denarbetsgivarendär staten,

för arbetslöslämnar platsarbetstagarenöverens att en yngreom
tilltalande.principielltärperson,

pensionering där arbetsgi-förtidaskulle kunna skeDetta genom en
förbinder sig anställa Församtidigt attatt person.en yngrevaren

och samtidigt nå syftetkostnadsökningaralltförundvika attstora
bör möjlig-offentliga sektornåldersfördelningen inom denförbättra

erbjudas under tidsbe-pensioneringtill tidigarelagdheterna enen
den offentliga sektorn.begränsad tillgränsad period och vara

erbjuda deskulle också kunna skeGenerationsväxling attgenom
aktiviteter önsk-till friår förmed arbete möjligheter ett som anses

exempel vidareutbildning,samhälleligt perspektiv, tillvärda ettur
arbete. Arbetsgivaren skulleallmännyttigt ideelltelleregetatt starta

arbetslös vikarieanställadå förbinda sig att person somungaen
form ersättning underfårarbetstagaren någonsamtidigt avsom

och den ledigessannolikt inte gå inkanfriåret. Den övertaunge
arbetsuppgifter verksamhets-inomarbetsuppgifter kan få andramen

området.
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Förslag

Ungdomspolitiska kommittén möjligheterna underlättaatt attmenar
stimulera olika former generationsväxlingoch skyndsamt börav

i syfte få inutredas på arbetsmarknaden och underlättaatt attunga
förbättrad åldersfördelning inom den offentliga sektorn. Förut-en

för och behoven generationsväxling såväl vadsättningarna av avser
tidigarelagd pensionering under begränsad tidsperiod möj-en som

till utveckling med vikariat. Utredningenlighetema bör särskiltegen
möjliga alternativa tillvägagångssätt,analysera olika delsektorers

de skisseradebehov åtgärderna, finansiering, kostnader ochovanav
kostnadsfördelning mellan arbetsgivare och forsäkringssystem,
ändamålsenliga åldersgränser ersättningar till den enskilde.samt
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Vad vi framtiden1 vet om

svenska arbetsmarknaden fungeradeDen på många väl i flerasätt
årtionden fram till 1990. Bakom det till det odramatiska förlop-yttre

emellertid flera långsiktigt viktiga förändringar. Syssel-pet ryms
sättningsökningen under efterkrigstiden har i första hand ägt rum
inom den offentliga sektorn. enskilda sektorn minskadeDen under
hela 1970-talet och fram till mitten 1980-talet expanderadeav men

Ökningensedan starkt. skedde främst i service- och tjänstesektom
industrin visade viss ökning efter Arbetslösheten1983.ävenmen en

både historiskt och internationellt perspektiv mycket lågettvar ur
fram till slutet1980. Mot 1980-talet ökade sysselsättningen starktav
och arbetslösheten sjönk till motsvarande 1,5 arbetskraf-procent av
ten.

Från hösten försämrades1990 arbetsmarknadsläget drastiskt.

sysselsättningen sjönk på några år med 550 000 Denca personer.
arbetslösheten till rekordnivåer och samtidigt ökade olikaöppna steg

dold arbetslöshetformer kraftig. synnerhet har drabbatsIav unga
hårt sysselsättningskrisen. Vi skall i detta kapitel försöka attav ge en
bild det kan komma påverka framtidens arbetsmarknad.attav som

Trender1

dra slutsatserEtt framtiden försöka tyda desätt trenderatt är attom
finns i samhället i dag. Någon har i dag första dagen isagt ärattsom

framtiden. bort den inte.Längre betyderDetta också arbets-är att
marknaden inte förändras flesta arbetsuppgifterDe viöver natt.en
har behov i dag kommer vi också ha behov i framtiden.attav av

detMen kommer ske förändringar hur vi organiserar arbetet,att av
arbeta, innehållet i arbetet, hur vi fördelar detsättet mellanatt oss
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geografiskaoch tiden, den förläggningen arbetet, viöver ärav om
anställda eller egenarbetande et cetera.

Rationaliseringar och teknisk utveckling betraktas ibland som or-
saken till arbetslösheten. under årens lopp har utvecklingenMen

Ändaenbart medfört arbeten försvunnit. fram tilldock inte 1970-att
har den inneburit arbete. Sedantalet allt fler fått 1850tvärt attom

har produktiviteten i sju industriländer ökat med 1000stora procent
procentsysselsättningen med ungefär produktivitetoch 400 Högre

inneburit gamla blivit billigare och vi har fått ökadhar att attvaror
köpkraft. har i sin ökat möjligheterna konsumera vilketDetta tur att

givit jobb allt fler. Rutinarbeten har försvunnit eller ändrathar

farliga och arbeten har med maskiner.karaktär, många tunga ersatts
Viktig faktor för sysselsättningsökningen arbetstidsför-En ärannan

kortningen.
förhållande vi med relativt uttalasäkerhet kanEtt storsom oss

åldersfördelning förbefolkningens tid framöver. viNärär enom
studerar åldersfördelningen antal år framåt vi andelenett attser unga

minskai arbetskraften successivt kommer under de tionärmasteatt
ökaz.åren medan antalet äldre kommer Dessutom kommer antaletatt

arbetskraften, alltså de arbetar eller arbetslösa,i är attsomunga
fler allt längre i viminska beroende på allt går skolan. Genomatt att

normaltockså får allt fler äldre och de äldre har lägre produktivitet
produktivitetenkommer den genomsnittliga i samhälletän attunga

detpåverkas. Ekonomerna brukar uttrycka vi får avtagan-attsom en
humankapital.de takt i introduktionen den äldreGenom attav

arbetskraften ha svåraresannolikt kommer ställa tillatt att om nya
tekniker kan utvecklingen i början komma2000-talet att gynnaav

arbetskraften harden god utbildning. tillgångenGenom attunga som
Åblir lägre kommer arbetskraften dessutom bli dyrare. andraatt

sidan kan den mycket goda tillgången på arbetskraft kommaäldre att
innebära de får svårareatt attunga avancera .

Vidare kommer frånövergången industrisamhälle till tjänstesam-
hälle fortsätta. tillverkandeDen industrin kommer produceraatt att

med mindre behov arbetskraft. Produktiviteten inommera men av
delar industrin har vi ökat markant destora nämntav som ovan

G Wetterberg i PolitikDagens 1996.
2SverigesFramtida befolkning, SCB Demograñsk 1991:1.rapport
3Behrenz,Delander, Nyberg, Bilaga till generatiønsutrednigenSOUI994:77.
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varuproduce-avmattning. Depå någontyderoch ingetårensenaste
minskat ochharproduktionentotalaandel densektorernasrande av

Mindreproduktionstillväxt.starkuppvisaränstesektomprivataden
verksam inomSverige i dagiarbetskraftenfemtedel ärän aven

olika föräd-inklusivebasindustrinSamtidigtindustrisektorn. svarar
Industri-landetsvärdethalvaför nettoexport.lingsled än avmer
vikt förframtideniproduktionen kommer storäven att vara av

utveckling.ekonomins

Ökade arbetskraftenpåkrav1.2

iinvesteringarnaminstoch intearbetsorganisationemaDe nynya
gällerdetarbetskraftenpåkravoch närteknik ställer störrenya

och ökadkompetensbredareyrkeskunnande,yrkesutbildning,
och bredareomställningtillförmågaökadflexibilitet. påKrav

ocksåinnebärställs.arbetskraften Dettabefattningsområden hos
de anställdasutvecklapå ocharbetsgivarnaökade krav på att ta vara

detinnebärSamtidigtkreativitet.och störrekompetens, engagemang
arbetsförhål-sinainflytandefåmöjligheter för arbetstagarna överatt

arbetsorganisationdenarbetsinnehåll. Ioch sittlanden somnya
märmiskosyn. Ut-förändraddet ocksåfram handlarväxer enom

utvecklingsmöjlighe-kapabla, harmärmiskorgångspunkten ärär att
ansvar4.villochter ta

länderi andraSverige liksomtrend iskönjakan ocksåVi atten
för klaraeller hyrs inviss tidanställs påallt personal att toppar-mer

flexiblaefter såarbetsbelastningen. Företageni strävar att varana
vikostnader. Vissaochkapacitetmöjligt vad gäller attmenarsom

och hur detvad företagtraditionella bildrevidera vår ärmåste ettav
mångfald iochökad flexibilitetställetiorganiserat. Vi går motär

anställnings- ochArbetstid,verksamheten.organiserasättet att
förändrass. vanligareblir alltföretag Detsamarbetsformer mellan att

organisationeller imaginärorganisationvirtuellbegrepp som
färre anställda.ha allt ItenderarSådana företagdyker att ex-upp.

4 Arbetslivsfonden, 1994.förbättrad produktivitet.ochArbetsutvecklingBrulin,Nilsson,
5 kontraktsformer, SAF 1997.Inställning till olika
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fall kan det innebära företaget bestårtrema litenatt av en grupp, som
utnyttjar sina upparbetade nätverk till genomföra sina idéer. Manatt

företagetö.hyr in kompetens bygger den inomän Ensnarare upp
tänkbar utveckling mycket hög andel fasta kontraktärannan en men

arbetsinsatser7.med krav flexiblapå löner och

1.3 änstesektom

Tjänstesektom har i dag och ökande betydelse för svensk eko-stor
nomi. gällerDet såväl produktionen tjänster andelen syssel-av som

Allmänt beror tjänstesektorns tillväxt efterfråganpåsatta. påsett att
tjänster ökar inkomsterna ökar. En beräkning redovisasnär isom

långtidsutredning1995 års SOU 1995:4 pekar på BNPnäratt per
capita stiger med så ökar tjänstesektorns relativa andelprocenten av
sysselsättningen med 0,2 procentenheter.ca

finnsDet andra förklaringar till tjänstesektornsäven expansion.
det förstaFör beror sektorns relativa andel sysselsättningen påav

produktivitetsskillnader mellan olika sektorer. många de tjäns-I av
teproducerande branscherna det svårt höja produktivitetenär att

ökad kapitalintensitet. Kvaliteten i tjänsten hänger i hög gradgenom
med hur mycket arbetstid lägger på produceraattsamman man ner

den. sysselsättningen måste då öka i tjänstesektom i till-änmer
verkningssektom för medföra lika produktionsökning. Detatt storen
finns dock skillnader mellan olika delar tjänstesektom. Inomav
vissa områden, till exempel banker och sker fortlöpan-post,som en
de rationalisering automatisering medför mindre behovgenom som

personal. Inom vårdsektom å andra sidan kan rationaliseringarav
arbetskraft kan inte i någon högregöras utsträckning ersättasmen

med maskiner.
detFör andra kan tillväxten inom tjänstesektorema också förkla-

med statistiska omklassificeringar verksamhet tidigareras av som
hänfördes till varuproducerande verksamhet. Företagens ökade
specialisering och koncentration på kärnverksarnheten har lett till att
tjänster tidigare utfördes inom företaget idag köps in utifrån. Ensom

° Mega-Byte SOU 1996:181.
7Aktiv arbetsmarknadspolitik SOU 1996:34.
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förklarasdel tjänstesektoms tillväxt under år kan medstor av senare
verksamheter tidigare skeddesådan så kallad avknoppning somav

företag.inom stora
kallade sektorn de snabbastså diskuterasDen gröna som en av

sektorerna. kretsloppsarbete, återvinningväxande handlarDet om
och återanvändning, energiomställning miljöteknik. finnsoch Här

finnsanledning uppmärksamma de positiva samband mellanatt som
ökade miljökrav och högre sysselsättning.

tjänstesektom föremål för ständiga förändringar.Men även är
livsmönster och värderingar påverkar innehållet i de tjänster viNya

efterfrågar. På har den kallade upplevelseindustrinår såsenare
expanderat. Allt fler har fått tillgång till teknik vilket medfört attny
allt fler konsumerar upplevelser i form till exempel film ochav
musik. Datortekniken och det till exempel möjligtCD-rom gör att
med rörliga bilder och ljud uppleva uppslagsböcker på sätt.ett annat
Dataspelen blir allt avancerade.mer

kan ocksåMan utveckling annorlunda turism medmotse en
med upplevelsebehovKonsumenternas haräventyrsresor mera.

påskyndat utveckling och expansionen den så kallade underhåll-av
ningsbranschen. På få harnågra år branschen ökat från nivå påen
några miljarder kronor till i det miljarder kronor.15 Tillnärmaste
denna uppräkning skall läggas de företag på utvecklingsatsarsom

multimedia. januariI 1994 fanns handfull företag arbetadeav en som
med utveckling multimedia. decemberI år fanns det 69av samma
företag.

svenska framgångarna inomDe musikbranschen välkända.är
of Alban, CardigansRoxette, Ace Base, Dr med flera har banat väg

för framgångsrik svensk musikbransch. braEtt exempel ofAceären
debutalbum såldes i miljoner exemplar förBase 17 2översom

miljarder kronor. Sverige betraktas i dag världens mestsom en av
intressanta producenter rockstjärnor och hitlåtar.av nya nya

Underhållningsbranschen och kommer under överskådligär en
framtid tillväxtbransch. mediaUSA och underhåll-Iatt ärvara en
ning den industrisektom och den därtill snabbastnäst största växan-
de. Sverige i riktning.går samma
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Arbete fler1.4

Tillväxten i ekonomin bara långsamt fler arbeten. Trotsgenererar
jämförelsevisden kraftiga tillväxten under 1994 och 1995 ökade

sysselsättningen lite. finnsI synnerhet inom industrin det iytterst
dag mycket samband mellan produktionstillväxt och syssel-ett svagt
sättningsökning. industriföretagStora kommer i framtidenäven att

för viktig del sysselsättningen i Sverige, det i småärsvara en av men
och medelstora företag sysselsättningen öka snabbast. Viväntassom
kan alltså antalet företag kommersmå öka. innebärDettaanta att att
sannolikt vi kan räkna med andelen i lönearbete kommeratt att att
minska och vi i framtiden kommer få allt fler arbetar iatt att som

formnågon företag. Vi kommer i högre grad skapa våreget attav
verksamhet och därmed också ha möjligheter påverkastörre attegen

fördelningen mellan fritid och arbete.

dynamiska arbetsmarknaden1.5 Den

pågår ständig aktivitet arbetsmarknaden. ArbetskraftensDet påen
rörlighet förhållandevis antalet nyanmälda platser1993är stor. var
till arbetsförmedlingen gjordesdet lägsta på många år. dettaTrots

nyrekryteringar. hälften fick arbete790 OOO deMer än av som var
tidigare arbetslösa rekryteringareller nytillträdande, övriga var

arbetsbyten.arbetsbyten. skedde omkring internaDärutöver 160 000
Även aktivitetunder lågkonjunktur finns det således betydandeen
på arbetsmarknaden. Både arbetslösa och nytillträdande på arbets-

arbetes.marknaden fick bedömningeni utsträckning AMS görstor
ungefär och det930 000 nyanställningar gjordes under 1996att att

under kommer minst nyanställningar.1997 ske 000 Detta980att
betyder i det arbetskraften kommerfjärdedelnärmasteatt atten av
byta arbete under året.

bra illustration dynamiken arbetsmarknaden kan hämtasEn påav
famti-Kommunförbundets skrift personalen ochKommunerna,ur

den 1996. den framgår i stället för titta påAv attatt om man
nettosiffroma, anställda, tittardet vill ökningen antalet påsäga av
bruttoförändringarna Kommunförbundetfår bild.man en annan

3Aktiv arbetsmarknadspolitik sou: 1996:34.
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tioårsperioden måsteunder denmedräknar närmasteatt nyre-man
anställdespersonalden000 Avminst 500krytera sompersoner.

kommunernatio Omkvar årendast 481985 procent senare.var
de skullebetyder detnyutbildademedhela sitt behovskulle täcka att

lämnar skolanhälften dei detanställabehöva närmaste unga somav
ålders-utvecklingenkan dravislutsatsåren.de Dennärmaste avav

inom tillpersonalbehovettyder påi Sverigefördelningen att av
sannoliktbli Ettkommer änexempel äldreomsorgen annat,stort.att

Överskolan. 40blirekryteringsomrâde kommer procentstörre, av
inomavgångarbetyder50 år. Detläraredagens storaär över en snar

anställs i framti-desjälvklartemellertid inteframtid. Det attär som
Arbetsuppgifteridag.arbetsuppgifterhakommerden att somsamma
förändras.kompetenskraven Inomkaraktär ochoch ändrarutvecklas

medaninsatserbehovenförsvinnerminskar ellerområdenvissa av
efterfrågan.förändradberoende påandradrastiskt påde kan öka
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2 på arbeteUngas syn

l Inledning
vill ha arbeteAtt uppseendeväckande nyhet. När Ung-ärunga en

domspolitiska kommittén sammanställt resultaten från den enkät vi

genomfört i samarbete med SCB inga svårigheter demmötte att
publicerade på de morgontidningarnas debattsida.storaen av

exempelDetta på bilden mindre intresse-är ett att av unga som
rade arbete har sig stark. Denna bild bygger dock påväxtav en
samrnanblandning fakta och fria spekulationer. följandeI kapitelav
ska vi beskrivakort de grundläggande ingredienserna i denna felsyn.
Vi ska också forskning arbetepåpresentera samtom ungas syn
resultaten från de utåtriktade aktiviteter Ungdomspolitiskasom

initierat.kommittén

2.2 bilden framDen gängse växer

Sedan 1970-talet har bilden människor mindre intresse-av unga som
starkareg.rade arbeta sig allt forskning, media, utred-Iväxtattav

ningar och politiska utspel ungdomar har påsägs att en ny syn
arbete. Unga tycker inte längre det lika viktigt arbetetäratt att ger
hög lön och goda karriärvägar. Betydelsefullt istället arbetetär att

personlig tillfredsställelse.ger
Beskrivningen detta för många arbete ochpåsätt attav nya se

andra frågor har ofta skett i lånade från samhällsvetaren R.tenner
Inglehardtm.Han andelen individer med så kalladeatt postma-menar

9 För utförligarebeskrivning Arbete,arbetslöshetochungdomarsf-amtidstrø, Martin Börjeson,en se
StatensUngdomsrád/Ungdomsstyrelsen,1993.
° IngienanR. Cultureshift advancedindustrialin PrincetonUniversityPress,1990:484.society,
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industrisamhället.avanceradei detterialistiska värderingar ökar

Ökningen välfärdsnivå och längremateriellstigandesker i takt med
tillvad gäller arbetevärderingarPostmaterialistiskautbildning. är

utveckling ochpersonligbetydelse förarbetetsexempel betonaatt
tillarbeteMateriella värderingarsociala kontakter.goda är exem-av

karriärmöjligheter.försörjning ochvidpel lägga tonviktatt
gradi högrevisatforskning har ocksåInglehardts änatt ungavärderingar iskillnaderStörstpostmaterialistiskaäldre uttrycker .
äldre.lågutbildadeoch Ivälutbildadefanns mellan de som varunga

i enkät-påvisatArbetslivsinstitutetharSverige mönster ensamma
eller bådestuderadeår.ungdomar mellan 20-26 Destudie med som

värde-postmaterialistiskagradarbetade hade i högrestuderade och
Generellt hade ocksåarbetslösa.arbetade ellerringar deän varsom
värderingar.postmaterialistiskai gradkvinnor högre än män

Även till Ii studier fram80-talet komunder mönster.sammaman
värderingarmenade mångaefterdyningama dessa att ungas nyaav

industrin. skallskriften Vemjobba inom Ivillegjorde de inteatt
90-talet, diskute-påoch industriarbeteungdomarjobben Omgöra

samhällsfara.industriarbetetillungdomarnas inställning som enras
viktig orsak tillinställningpå ungdomarnasFörfattarna pekar ensom

haftproblemhade dessaTidigareexpansionsproblem.industrins
på ungdo-komma beroskulle dei framtidenandra orsaker attmen

ointresse.marnas
med ande-jämförtandelendockforskning visadeSenare att unga

börjansedan 70-industrinhade ökat inomlen tvärtom avvuxna
taletls. sjunkitantalet hadeindustrin tillarbetade inomAtt somunga

i industrinsysselsattadet totala antaletframföralltförklarades attav
intei industrinskulle jobbensjunkit.hade Att sant.rata varunga

förändrade på arbetetsmellankoppling gjortsDen synungassom
arbetsuppgifter kanspännandemindreinnehåll oviljaoch att taen

mindre intres-bildendärför fog ifrågasättas. Menmed av unga som
ha sig.generationer tyckstidigareserade arbete rotatänav

H enbart påarbete,resultatgällerdock inteDessa synen aa.
Z Sconfienzaochblandungdomar Sverige,Gamberale,till arbeteVärderingarochförhållningssätt i

1996:19.Hagström,Arbetslivsinstitutet,
13 SIFO/SAFOLeijon ochCrona,erfarenheter industriarbeteSetill exempelUngdomars av

industriföretag,PeterMattsson,industriarbeteskriftserie och Ungdomars på1986 i trenr .syn
lndustriförbundet,1989.

Madsénred., Lund 1988.Torsten
5 Stockholm1990.Olsson,etablering arbetsmarknaden,JörgenUngdomars på
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i den allmännaUngdomspolitiska kommittén attmenar man
diskussionen arbete utifrån forskning kringpåom ungas syn ungas

det ideala innehåll dragit den förhastade slutsatsenpå arbetets attsyn
inte vill vilket arbete helst. har således kopplatMantaunga som

första frågantvå skilda frågeställningar. det har viFörsamman om
ideala arbetet. frågandet det andra intresset arbetaFör attom av

fråganöverhuvudtaget. kan självklart inte besvarasDen attgenom
titta på hur det ideala arbetet.påman ser

syfte sannfärdig bild hurteckna på arbeteI att mer av unga seren
frågeställningar den följan-det därmed viktigt skilja dessa åt. Iär att

sammanfattningen forskningen området vide på presenterarav
därför först forskning besvara frågan villkan arbetasom om unga
överhuvudtaget. Därefter kommer presentation och diskussionen av
resultat kring det ideala arbetet och arbetets innehåll.påungas syn

på områdetForskning2.3

ha arbeteAtt2.3.1 ett

Ulla Amell-Gustafsson sammanfattar i litterat11rstudien Ungas syn
arbete forskningen kring inställning till arbete fram till ochpå ungas

forskningen pekarmed 1988. relativt entydigt påHon att attmenar
vill Ungdomar vill arbeta och försörja sig själva.arbeta. Detunga

finns inte några undersökningar stödjer idén ungdomarattsom om
har förlorat arbetsmoralen. detden svenska Däremotgängse är
troligt det självklart äldre uppbäraänatt attyngre ser som mer
arbetslöshets- socialstöd eller sökperioderoch under kortare längre
efter arbete. s.24, Arbetslivscentrum, 1988

Amell-Gustafsson understryker det beläggagårävenatt att attom
har öppenhet inför kortare perioder där bero-större ärunga en man

ende bidrag inkomst kan detta inte kopplas till lägreav som en
arbetsmoral och inte vill arbeta. Studier pekar detpåatt attunga

kan förhålla sig äldre i utsträckningsåtvärtom större änatt yngre
värdesätter perioder ledighet s.21 a.a.av
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forskning kring värderingar ochArbetslivsinstitutetsI senare ungas
förhållningssätt till arbete fick cirka mellan 20-26 år1100 unga

frågan arbeteutifrån sjubgradigskala besvara Hur viktigt i dittären
1liv Skalan gick från En de minst viktiga sakerna itotala av.

viktigaste sakerna i mitt liv. hälftenmitt liv till En de Nästanav
markerade de två högsta värdena medan endast 346% procent

arbete oviktigt och markerade de två lägsta värdena.ansåg att var
frågeställning i forskningen kring och arbetevanligEtt ärunga

arbetslöshet. från den frågor kanSvaren typenunga oroas av avom
spegelbild hur värderar arbete. höganvändas Enav ungasom en

arbetslöshetgrad för arbetslöshet och negativ på kanav oro en syn
värde på ha arbete.indikatorer på sätter ettatt attmanses som

Ungdomsstyrelsens undersökningar från 1989-95 har ställtI man
visar arbetslöshetenfrågor den här Resultaten äratttypen. enav

viktig.utsträckning tyckerpolitisk fråga i allt större ärsom unga
viktigaste frågan miljöproblemen.den absolut Mer1989 änvar

miljöfrågoma viktigast och enbartsvarade då56% att varvarannan
arbetslösheten det viktigaste problemet.hundra menade atttre varav

arbetsmarknaden och så desituationen på1995 ävenär en annan
uppfattning arbetslösheten problem. Vararmanettsomungas av

medan knapptarbetslösheten det viktigaste problemetärattsvarar
tredje miljön det.ärattvar svarar

andelen ökatUnder tidsperioden har också attsom svararunga
sig för.arbetslöshet det de 1989är tremestoroar svarar avsom

hundra de rädda förhundra jämfört med tjugo 1995 är mestattav
sin framtid.arbetslöshet de tänker pånär

välfärd och värderingar SOU 1994:73 60UngasI svarar pro-
dem mellan år de under den tiden känt16-29 senastecent attav oro

för bli arbetslösa. de mellan svaradeAv 35-54 år 56 attatt procent
de sig för detta.oroat

undersökning hälsorisker visar docent Gunilla JarlbroI atten om
fjärde mellan24% 15-29 år arbetslösheten ärattunga menarvar av

livet.mycket hot den hälsan och det Mot-ett stort mot egna egna
svarande andel för övriga befolkningen drygt tionde.den var var

6 Gamberale,SconfrenzaochSe Hagström,a.a.
n Ungdomsråd/Ungdomsstyrelsen.SeUngdomstid.årsbok ungdom,1989-1995,statensom13 kanförutses GunillaKan kommunicera det Jarlbroi Holmberginteman om som
och Weibull red., 1995.
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visar dessa forskningsresultatSammantaget likvälatt unga som
andra vill arbeta och de bli arbetslösa. bekräftasDettaatt attoroas av

från Ungdomspolitiska kommitténs enkätundersök-även av svaren
ning i från de kommittén initierade rådslagen, vilkasamt svaren av

i kapitlet.presenteras senare

på innehållarbetetsSynen2.3.2

vill alltså arbeta. har de andra värderingar tidigareUnga Men än
generationer vad arbetet ska innehålla de detHur på idealaav ser
arbetet

slår Amell-Gustafsson utifrånRedan 1988 flertal tidigareett
svenska och internationella studier fast idag har högreatt unga

tidigare ungdomsgenerationeraspirationer vad hade. räckerDetän
arbeta för skull. Arbeteinte enbart lönens måste utveckla denatt

förändradepersonligheten. värderingarna beror till delDe storegna
den ökade tiden i utbildning. Med högre utbildning följerpå större

innehåll.krav på arbetets
ideala kommerförändrade på det arbetet också tillDenna ut-syn

undersökning fråntryck i Arbetslivsinstitutets 1996 vilken visar att
har övervägande postmateriell inställning tillofta arbetetsunga en

utmärker det goda arbetet framföralltinnehåll och värde. Det ärsom
känner sig uppskattad både chef och arbetskamrater.att man av

position.viktigt ledandeMinst haär att en
Även i välfärd och värderingar konstateras det finnsUngas att

är.skillnader mellan och äldres på vad bra arbeteettunga syn
Samtidigt framkom i undersökningen hade instru-att yngre en mer

sitt nuvarande arbete.mentell på viktigare denLönen änsyn var
utvecklingen. de underpersonliga 30 år hadeAv 27 procent en

instrumentell inställning till sitt nuvarande arbete jämfört med 16
de 30 år. andel med instrumentell inställningHögstöverprocent av

fanns i åldrarna 20-24 år 30%. tycks alltså harDet attsom unga en
materiell inställning till sitt nuvarande arbete vad äldre har.änmer

g SeOmungdomars arbete,Arbetslivsinstitutet,på 1988..synm Gamberale,SconflenzaSe ochHagström, Det dockviktigt observera dennastudieinteär att atta.a.
jämförandemellangenerationer.är

1 SeUngdomarsvälfärd ochvärderingar,SOU 1994:73.
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parallella värderingssys-Resultatet indikerar har minst tvåatt unga
ideala igäller arbete. värdera det arbetetvad tenderarMan atttem

tillfälligatillfredsställelse. oftapersonlig Dettermer merav egna,
värderas kriterier.arbetet, däremot efter materiellarent

inställning tillUlla Arnell-Gustafsson har diskuterat denna dubbla
arbeten. förutvecklar vad hon kallarHon många ettattmenar unga

förhållningssätt arbete. innebärpreliminärt Det attgentemot man
arbetet, tillarbetslös inte det där tillfälliga manung ser somsom

arbetsmarknadenföljd det längre tid etablera sig påatt tar attav
jobbetdet riktiga jobbet. riktiga kommertvingas Detta, som

sen.
preliminäraArnell-Gustafsson linje med dettaEnligt värderas i

och det riktigaförhållningssätt också det preliminära arbetet
arbetet har oftaarbetet olika. Inför det preliminära merman en

i förstauppleverinstrumentell hållning. betyderDet attatt manman
skaför Inför riktiga arbetethand arbetar försörja sig. detatt som man

identitetsarbetet finnsframtiden, det ska bliha någon gång i som
utvecklande ivärderationell hållning. arbetet skaDet varameren

första hand, inte enbart inkomst.ge
leverinte generella.förhållningssätt dock DenDessa är som un-

exempelvis denförhållanden där valmöjlighetema mindreder är
har ikort utbildning eller har försörjningsansvarhar störresom

jämfört medinställning till arbeteutsträckning instrumentellen
värderingarinnebärmed valmöjligheter. Detstörre att avgrupper

individenförhållanden under vilkaarbetets funktion ofta speglar de
under.lever

vill arbeta2.3.3 Unga

Sammanfattningsvis forskningen för det förstavisar att unga
påvisa inteöverlag vill arbeta. studier har lyckatsInga att unga

arbete föredrar arbetslös.tycker viktigt elleräratt att attman vara
sig för.arbetslöshet i hög gradnågotTvärtom är oroarsom man

tagit den viktigasteArbetslösheten har under 90-talet plats som
politiska frågan bland unga.

n de frågan parallellavärderingarhar harSe 25-28.l studier gjortsdär restsa.a.s. senare som om
fortfarandeoña frånjust denna den har nacken dendärförutgått Trots någraårpå ärtext. attman nu

referera.relevantatt
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generelltideala arbetet finnspå detVad gäller postma-en mersynen
och befordran.lönvärderasPersonlig utvecklingteriell änmersyn.

låg arbets-ochmellan dennafinns for kopplingbeläggInga synen
vill arbeta.moral. Unga

kommitténsUngdomspolitiska2.4

utåtriktade aktiviteter

omfattande utåtriktatbedrivitharUngdomspolitiska kommittén ett
ungdomspolitiksyfte samla in åsikterarbete i samt attatt omungas

samarbete meddels iharKommitténdebatt densamma.skapa om
antaldels initieratenkätundersökning,genomförtSCB ett storten

Vadkommitténsskickatoch delsi landetrådslag rapportutrunt om
ungdomsfö-exempelvisremissrunds tillinformelltycker du på en

forslag.ochför kommentareroch datortekreningar, skolor
dessa aktiviteterresultaten frånSammanfattningsvis kan sägas att

Arbetslöshetenredovisatsforskningsresultatstödjer de ovan.som
viktigt.arbeta Ettförproblem Att är stortett stort unga.ses som

lättare skahurkommitténkommit in tillantal förslag har ungaom
arbetslöshet bäst skaioch hur tidenarbetsmarknadenin påkomma

konstruktivt.användas till någotkunna
aktiviteter påutåtriktadekommitténsResultaten synen ar-omav

arbetsmarkna-in påska kommahur lättareoch förslag påbete unga
Övriga iresultat kommerdetta kapitel.den redovisas i att presenteras

slutbetänkande.kommitténs

enkätkommitténsUngdomspolitiska2.5

Ungdomspolitiskaförgenomförtundersökning SCBdenI som
mellan år15-25tillfrågades 2000kommitténs räkning unga om

inflytande. Frågornamakt ochfritidarbete, bostad,på samtsynen
debattenaktuella iförslagkring idéer ochhar kretsat är omsom

konkreta frågorställa såungdomspolitik. Vi har velatoch somunga
tydlig bild vadska fådessa punktermöjligt för påatt ungaaven

försöker ringa infrågorhar därutöver ställt någratycker. Vi mersom
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allmänna inställningar till tillexempel arbete och arbetslöshet. För
de så önskat har det dessutom funnits möjlighet komma medattsom
förslag till hur kan underlätta för de komma in påattman unga
arbetsmarknaden.

Enkäten har skickats till 2000 Efter andra skriftlig på-unga. en
minnelse till de inte skickat in sina har SCB ringt till ettsom svar
representativt urval dessa och bett få telefonintervju.göraattav en

har därefterSvaren viktats i syfte kompensera för bortfalletatt samt
från mvalsnivå till populationsnivå. Vägningsförfarandetväga upp

möjlighet utifrån de kommit in uttalaattger oss svar som oss om
devad mellan 15 och år och folkbokförda i Sveri-25är ärsom som

i dessa frågor. vägda SvarsfrekvensenDen ligger på 74ge anser
procent.

enkätundersökningsEn främsta värde ligger i vi på jämfö-att en
relsevis kort tid kan få kontakt med antal människor och fåett stort

deras på antal frågor. Enkätens standardiserade formveta ettsyn
med visst antal givna svarsalternativ underlättar också statis-ett en
tisk bearbetning de inkomna vilket innebär vi kan fåattav svaren en
generell bild åsikter och värderingar från den vilken deav grupp ur
tillfrågade slumpmässigt har valts ut.

undersökningarFördelen den här också dessärtypenmen av
nackdel. Den standardiserade frågefonnen innebär denatt som

enbart har visst antal svarsmöjligheter. reducerasPå såett sättsvarar
i viss mån komplex och mångfacetterad verklighet till fåtaletten
fasta svarsalternativ vilka dessutom kan tolkas på olika desätt av
svarande. sig dessaI resultat ingen heltäckande bildger av ungas
åsikter och intressen på dessa områden. resultatDe ipresenterassom
detta kapitel ska därför övergripande opinioner inomses som grup-

mellan 15-25 år.pen unga
Tillsammans med de dokument skickats tillin från desom oss av

kommittén initierade rådslagen och från kommitténs rapportsvaren
Vad tycker du kan resultaten enkäten helhetsbild hurav ge en av

och tänker i dessa frågor vad ärsamtunga resonerar man anser
viktigt förändra eller slå vaktatt om.
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problemetArbetslösheten det2.5.1 största

tycker defå kunskap vad de mellan 15-25 årsyfteI är storaatt om
svarande gradera antalproblemen i deras vardag har vi bett de att ett

mycketdagsaktuella problem. Skalan gick från att ett stortvara
alls. Möjligheten fanns ocksåproblem till inget problem sägaatt att

inte har åsikt i frågan.någonman
fråga i utsträckningvisar den deResultaten störstatt som unga

arbetslösheten blanduppfattar problematisk den högaär unga.som
eller ganskadet mycketTotalt 97 är stort stortprocent att ettsvarar
det allt överskug-tyder arbetslöshetenproblem. påDetta ärattsvar

problemet för de idag.gande ärsom unga

områden mycketAndel följande är ett stortattsom menar
förproblem de unga:

72%Arbetslöshet bland unga

ekonominklara den 32%För att egnaunga

inflytandekär1na makt och 19%För attunga

3%Fritidssysselsättning 1

arbetsmarknad 14%Kunskap för dagens

1%hitta bostad 1Att en egen

kom problem förefter arbetslösheten,På andra plats, långtmen
tredje menade detklara den ekonomin. Var äratt ettattunga egna

utsträckning tycktemycket problem. i lägstDetstort varsom man
tionde menade detbostad.problem hitta Var attett att en egenvar

mellanemellertid skillnader deproblem. viHärstortett somvar ser
de boende i Stock-övriga. femtei storstadsomrâdena och Varbor av

trettonde de övrigajämfört med iholm, Göteborg och Malmö avvar
problem för hittamenade det mycketlandet attstortatt ett ungavar

bostad.en
kännafrågan möjligheten maktNågot förvånande är attatt om

emellertid viktigtdetoch inflytande rankades så lågt. Här är attpass
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uppmärksamma hela 18% de inte hade någon åsikt i frågan.att attsa
kan innebäraDetta tycker frågan har varit svår besvaraatt att attman

eftersom det inte specificerats vad har svårigheter kännaattman
makt och inflytande över.

Attityder inför2.5.2 arbete och arbetslöshet

Vi har också ställt några frågor kring på arbete och arbetslös-synen
het. Oroar sig för arbetslösbli och huratt tror attman man man
skulle uppfatta det Tanken följa den bildgängseattvar upp som
diskuterats ungdomarnas relativa ointresse for arbete ochovan av

vilja leva på bidrag.större att
Våra resultat visar föreställningarsådana kommer på skam.att

Många sig för bli arbetslösa och majoritetenatt tror attoroar en
längre period arbetslöshet skulle både och jobbig.svår Attav vara
leva bidragpå inget alternativ till lönearbete företagan-ellerär eget
de.

l Mycket viktigt

såInte viktigt

Avlönat Fast
jobb anställning

Diagram l Andel i det mycket viktigt eller inte såärattprocent som menar
viktigt ha respektive fastavlönat jobb anställningatt ett en

Diagram visar1 nio tio det viktigt eller mycketatt ärattav menar
viktigt ha avlönat detarbete och 85att ett procent ärattmenar
mycket viktigt eller viktigt anställning förfast levaha att ettatt en
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viktigt medallsEndast det inteliv. l ärsäger ettattgott procent
anställning.fastarbete och det inte alls viktigt haavlönat äratt en

framtiden kommerorolig för de iocksåNästan attär attvarannan
dearbetslösa i långa perioder. Särskilt detär som oroaryngrevara

årframtida arbetslöshet. de mellan 15-20försig Av ärärsomen
mellan årjämfört med de 21-25oroliga50 ärän procent sommer

oroliga.dedär cirka 40 säger ärprocent att
enbart har gått ifinns mellan de ellerSkillnader också gårsom

eller universi-högskolaoch de går eller har gått pågrundskola som
oroligadeflerden förraI ärän atttet. svarar vararmangruppen

och ålderUtbildningtredje denjämfört med gruppen.var av senare
varandra. kanrelaterade till Manemellertid i vårt material starktär

skillnader iutifrånskillnader härrör enbartdärför inte dessasäga att
med högskoleut-dock deutbildningsbakgrund. Tendensen är att

bildning sig mindre.oroar

I Ja
I Nej

arbmåtgärd AnnatArbetslös I Studerar Arbetar

ÄrDiagram 2 arbetslös i långaorolig för du i framtidendu kommer attatt vara
perioder

och dearbeteskiljer sig också mellan harResultaten de somsom
oroligamindre dediagram hararbetslösa 2. De arbete änärär som
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arbetslösa. deAv arbetslösa de78är öppet procent attsom svarar
sig för de i framtiden kommer arbetslösa i långaatt attoroar vara

perioder jämfört med 60 de i arbetsmarknadsåt-ärprocent av som
gärder, 50 de studerande och de har35procent procentav av som
arbete.

längre tid arbetslöshet inget deEn svarande lätt på.är tarav som
majoriteten de skulleDen tycka längre periodstora att attmenar en

arbetslöshet skulle både svår och jobbig. Tjejerna någotärav vara
oroligare killarna för bli arbetslösa och tycker i högre gradän att att
det skulle jobbigt arbetslös längreatt ett tag.vara vara

Hur du du skulle tycka period arbets-tror att att en av
på månaderlöshet 6 skulleän varamer

Är varitdu eller har du arbetslös du givetvis uti-svarar
från den erfarenhet du har.

Alla

jobbigSvår och 61%

Nej, det klarar jag bra 14%

inte 18%Vet,

attityderVi har också ställt frågor ringar in till vad skasom man
arbetslöshet. Resultaten visar inteunder periodgöra attav manen

med blida den självmant sig ellerpå sägerögon somser som upp
aktiv arbetslöshet. Samtidigtinte under sin ävenär attmenar man

vill ha.arbetslösa ska ha nej till arbete interätt sägaatt ett som man
majoritet i ska obli-instämmer påståendet detEn stor att vara

jobbsökarpro-gatoriskt för alla arbetslösa ideltaär attunga som
jekt eller utbildning. detSkulle däremot formulerat ettsomman

skullepåstående under socialbidragingen år skulle25attom
troligtvis inte lika positiva. gissningEn är att svarensvaren vara

då skulle äldre skulle haligga i nivå med på påståendet attsvaren
tankenhögre ekonomisk ersättning till Denän envarvuxna unga.

majoritet mot.
skaarbetslösVidare finns klar majoritet för ävenatt somen man

ha nej till arbete inte vill ha 72rätt säga procentatt ett som man -
ellerinstämmer medhelt eller delvis och håller inte22 procent

absolut inte med.



41och arbeteUngaSOU 1997:40

påståendet ska havi det gällerförhållande finnerMotsatt när att man
istället leva på bidrag.sitt arbete och Ensig frånsägarätt att upp

svarande påståendet,majoritet de 75klar är procentemot svararav
jämfört med dei påståendet 4de inte instämmer procentatt som

de delvisoch hållet och de 14heltinstämmer säger attprocent som
påståendetinstämma ikan

företag2.5.3 Eget

visade sigföretagande.frågor DetVi ställde också några attegetom
möjligheten 43öppenhet infördet finns att starta eget.stor pro-en

kanske kandetänka sig det och 38de kan procent attsägercent att
företag.sigkan inte tänkatänka sig det. tiondeVar egetatt starta ett

företagdigSkulle du tänkakunna starta ett egetatt

Alla

Är redan företagare 2%egen

Ja 45%

kanskeJa, 32%

Nej 8%

inte 6%Vet

företag lägreför i de minstaIntresset äratt starta eget orterna
jämför med i storstäderna. 40 de bor i medprocent orterav som

frågan.innevånare svarade på de bor i2000-25000 Av stor.-som
städer ja.svarade 56 procent

också mellan killar och tjejer. Tjejer mindreSkillnader finns är
tjejerna svaradesäkra i sitt intresse 39Avatt starta eget. procentav

killama.kanske jämfört med Däremot svarade25 54Ja procent av
ja, jämfört med tjejerna.killarna obetingat 35 procentprocent avav



och42 Unga arbete SOU 1997:40

StämmerI
stämmer kanI
Stämmer inte

I Vet inte

Byråkrati Svårt få Lönar sig Vet inte
lån inte tillräckligt

hur man
gör

Diagram inte tillräckligt hur för företagAtt görvet att startaman man
det påstående den andelen tyckerär största stämmersom som

förklaring till tvekar införvarför att starta eget.man

hadeMånga svårt ställning till de olika påståendenaatt ta om var-
för tvekar till företag alla svarsal-diagram På3.att starta egetman
ternativ har i ovanligt altemati-utsträckning siganväntstorman av

inte. enda gång inte svarsaltemativetDen detvet vet använtman
överhuvudtaget inför alternativet inte tillräckligt hurJagär vet om

också det svarsalternativ instämtDet flest Nästangör. ärman som
svarade det påståendet stämde. förklaringDenattvarannan som man

i lägst utsträckning tyckte stämde på varför tvekar till startaattman
det inte lönar sig småföretagare.eget att attvar vara

Resultaten vad gäller företagande visar alltså det finnseget att en
öppenhet för detta många kärmer de inte hurstor att att vetmen man
Tillsammans med på frågorna det viktigt medgör. ärsvaren om
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vi tycker detpå arbetslöshetlönearbete och ärattattser ungasynen
detdet mindre vikt be-arbete.viktigt ha Däremot äratt ett omav

lönearbete. arbetetföretagande eller Detdrivs i form äreget somav
centrala. arbetslös och leva pådet Attoch inkomsten är varasom

ungdomar längtar efter.inget dagensbidrag är

Arbetsmarknaden i framtiden2.5.4
arbeteoch politikers

resultaten vissarbetstillfällen i framtiden visar pågällerVad en
de mellan 15-25 åroptimism bland de Mer än varannan avunga.

finnas heltidsjobbdet aldrig kommerpåståendet attatt att mermenar
Samtidigt uttrycker tredje-felaktigt diagram 4.for alla är enunga

eller delvispessimism de instämmer helt itillfrågadedel de närav
tjejer. de tillfrågade tjejernapessimistiskapåståendet. AvMest är

jämfört medhelt eller delvis 32instämmer 40 procentprocent av
killarna.

0

0

0

0

Håller med-håller0 absolut inteI
inte med

o
delvis-instämmerCIInstämmer

hållethelt och0

.o

o
PolitikernaAldrig mer

till-heltidsjobb gör
ät räckllgtalla unga

Diagram inte i påståendet det aldrigFler instämmerän attvarannan mer
kommer heltidsjobb all Få instämmer ifinnas attatt unga.

tillräckligt för fler ska få jobb.politikerna attgör unga



och arbeteUnga SOU 1997:40

vissTrots optimism inför framtiden tilltron låg till politikernasären
Åttaarbete idag vad gäller arbetslöshet diagram 4. tio håller inteav

med i påståendet politikerna tillräckligt för fler ska fågöratt att unga
jobb. Endast tionde instämmer helt eller delvis dessaav detärvar

Äventvå instämmer helt och hållet. här tjejernaprocent ärsom mer
kritiska killarna. sjätte kille jämförtVar med åttonde tjejän var
instämmer delvis eller ihelt påståendet. ingenDessutom svarar av
tjejerna de instämmer helt och hållet i påståendet.att

Vad gäller frågan politikernas arbete med arbetslösheten ärom
det dock viktigt återigen påminna vi inte med någonatt attom
säkerhet kan uttala hur de svarande har tolkat frågor ochoss om

därförDet viktigt inte dra allt för långtgående slutsatserär attsvar.
resultaten.av

2.5.5 Förslag till hur vi ska sänka arbetslösheten

kommitténsEtt huvuduppdrag lägga fram förslag till hurär attav
kan underlätta inträde på arbetsmarknaden. få redaFör attman ungas

på vad i allmänhet tycker några de förslag lagtsunga om av som
fram under badår vi respondenterna ställning till olikata tresenare
påståenden:

det okej skatten höjs det hjälper de arbetslösaär att om-

det okej får lägre län de detär änatt unga vuxna gerom-

fler arbetstillfällen

de äldre bör gå tidigare så de kani pension att unga-

komma inpå arbetsmarknaden

De delade i två det gäller påståendetär närstora attunga grupper
det okej skatten höjs det hjälper de arbetslösa.är Denatt störstaom

56% instämmer delvis eller helt och hållet. andraDengruppen
3 håller7% inte med eller håller delvis inte med.gruppen



SOU 1997:40 45och arbeteUnga

HållerI absolut
med-hållerinte

inte med

Instämmer
delvis-
instämmer helt

ÄldreOK OK lägre l
skatten förlön pension

höjs unga

Diagram 5 Fördelning tänkbara lösningar tillmellan hur.
arbetslösheten ska kunna sänkas.

Även vad gäller påståendet det de fårokej lägreäratt om unga
lön det fler arbetstillfällen vikanän ärattvuxna om ger se svaren
relativt jämnt fördelade. Vararman, 50 instämmer delvisprocent,
eller helt och hållet och håller44 håller inte med eller abso-procent
lut inte med.

Intressant de positivahar arbete tillär ävenatt notera att ärsom
dessa två åtgärder för sänka arbetslösheten. Bland dematt som
arbetar 52 positiva till höjd skatt och till lägre49är procent procent

för delön det fler arbetstillfällen. Motsvarande andelunga om ger
bland de arbetslösa respektive53 40är är procent procentsom
denna skillnad dock inte statistiskt säkerställd.är

Påståendet de äldre bör i skapargå pension detatt är störstsom
enighet inom Hela 70 instämmer medan 23procent procentgruppen.
avvisar det. finnsDet således majoritet bland de förstoren unga en

Ävensänkt pensionsålder. vi inte fjärdedelska förbise den drygaom
inte positiva till tanken det intressant andelär är att att storsom se en

de går i slags generationsintresseett gemensamtav unga samman
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utbildning intebakgrundsvariabler ålder, sysselsättning ochdär som
betydelsefulla.såär

ska hushål-ofta har framförts i debattenidéEn öppnaär att mansom
subventionera hushållstjänsterarbetsmarknadlen attsom genom

ställde fråganmatlagning, barnpassning och städning. Vi omsom
intresserad arbeta med.detta något attman var avvar

möjlighetprivatpersonerdebatten idag diskuterasI attatt ge
hushållstjänster barnpassning ellerstädning,köpakunna som

så mycket iarbetsgivaren behöver betalamatlagning utan att
skatt.

såntSkulle du vilja ha jobbett
Alla

7%jag kan få jobbJa, även ett annatom

jag kan få jobb 44%bara inteJa, ett annatommen

32%Nej

10%inteVet

den härResultaten visar endast sju tycker typenattatt procent
kunnade skulleroligt.arbete Däremot 44 procent attvore svararav

dehälftensista innebär närapåtänka sig det Detutväg. att avsom en
arbete dearbetslösaidag hellreär än ettatt tar somungasom vara

egentligen intresseradeinte är av.
tjejerna. Någotblandför den här arbeteIntresset är störsttypen av

tredjeflerhälften tjejerna jämfört med någotfler änän var avav
frågan. nej killarnakillarna på deAv överre-ärsvarar som svarar

med tiokillar nej jämfört tvåpresenterade. tioFyra avav svarar
del beroSkillnaderna könen kan tilltjejer. mellan i stor avsvaren
i fråganfrågekonstruktionen. förklarande exempelDe ärsom ges

utförs kvinnor.arbetsuppgifter vilka traditionellt främst Detalla av
påverkat killarnatroligt detta åtminstone i viss utsträckning närär att

de svarat.
ofta lyfts framArbetsrätten i debattenområdeär ett annat som

höjsviktigt förändra jobb. Samtidigtvill skapaatt omsom man nya
arbeten.för förändringar till fleri arbetsrätten lederinteröster att
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få bildFör inställning frågade vi vilka följandeatt en av ungas av
förändringar kunde tänka sig att acceptera:man

arbetsgivaravgifter företag anställerLägre till som unga-

under 25 år

månaders12 provanställning istället för sexmånader-

Förändring turordningsreglerna först tillsist uti in-

förmån för de unga

eAccepterar
8 Accepterar

åsiktIngenE

ÄndringmånLägre i12 prov-
arbetsgivar- anställning turordnings-

avgifter reglerna

Diagram Vilka förändringar kan tänka digi arbetsrätten du accepteraatt

Resultaten visar för förändringar i arbetsrätten,många äratt tro-
ligtvis därför dessa förändringar de påatt attman menar gynnar unga
arbetsmarknaden. enhet finner vi kring tanken på reduceradStörst en
arbetsgivaravgift för de företag underanställer 25 år.som unga

Störst motstånd finns öka provanställningstidenidénmot att upp
till 12 månader. förDär lika många mångaAttär nästan mot.som

sighar svarsaltemativet indikerar fråganVet svåranvänt ärattav
besvara. det inte mindreMen desto intressanta.göratt svaren
Arbetsrätten exempel hur inför vissa frågorpå uttryck-är ett man
åsikter i hög grad förenar de svarande bortom politiskaer som

samtidigt det finns andra frågor där vi tydligt kangränser som mer
politisk uppdelning.se en



och arbete SOU 1997:40Unga48

påRådslagens slutdokument och2.6 svar

Vad tycker durapporten

har under hösten inbjuditUngdomspolitiska kommittén 1996 unga
varit debattrådslag. Syftet har dels skapaattatt om ung-arrangera

ungdomspolitiken ochfå in synpunkter pådomspolitiken dels att
Rådslagen har genomförts i regitill förändring.förslag ung-av

fri-lokala ungdomsråd,domsorganisationemas lokalavdelningar,
arbetslösa.lokala projekt förfolkets hus, skolor ochtidsgårdar, unga

arvsfonden.sökas från AllmännaMedel för rådslagen har kunnat
tilllokala bjudit in kommunensVanligen har de ungagrupperna

ungdomsfrågor lokal och natio-på bådeträff där diskuteraten man
deltagarna oftautgångspunkt för diskussionerna harnivå.nell Som

Ungdomspolitiskadiskussionsmaterial sammanställtanvänt ett av
kommittén.

till Ungdom-slutdokument skickatsvarje rådslag harFrån ett
innehåller både beskrivningarkommittén. Slutdokumentenspolitiska

till föränd-uppfattar sin situation och förslaghur de deltagitav som
publiceras bilaga tillslutdokument kommerringar. Alla att som en

övrigt inkommetslutbetänkande tillsammans medkommitténs
delbetänkan-utåtriktade aktiviteter. dettamaterial från kommitténs I

arbetsmarknad.arbete ochde förslag handlarde presenteras omsom
landet. Uppskatt-genomförts cirka 50 platser iRådslag har på

dessa har 36deltagit i rådslagen. Frånningsvis har cirka 1800 unga
kan sänkaantal förslag på hurslutdokument med ett stort man

arbetsmark-för komma in påarbetslösheten och underlätta attunga
förut-Slutdokumenten läggerinkommit till kommittén.naden I man

rörandefram antal krav på förbättringarförslagen också ettom
arbetslösas villkor.framförallt unga

har Ungdomspolitiska kommitténarbetet med rådslagenUtöver
Vad tyckerkommentera kommitténsockså inbjudit rapportattunga

alternativt riktlinjerinnehåller främst förslag till måldu Rapporten
finnsungdomspolitiken och frågor kring dessa detför även ettmen

inkommitungdomspolitikens innehåll. harantal frågor kring 80 svar
ungdomsorganisationerelevråd, ungdomsförbund ochfrån datortek,

riks- och distriktsnivåpå
i fyrakommit in gäller arbete kan delas införslagDe somsom

kretsar kring:Degrupper.
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arbetstidsförkortningar olika slagn av

företaganden

åtgärder för arbetslösau

utbildningu

intresserat förDet sig på rådslagen och de förslag harman man
lämnat har varierat beroende på vilka deltagit i rådslaget. Desom
slutdokument kommit in från fritidsgårdar där framföralltsom yngre
ungdomar deltagit fokuserar främst på skolans roll. dokumentDe

kommit från olika projekt för arbetslösa handlar naturligasom av
skäl mycket åtgärder för arbetslösa och hur ska kunnaom om man
sänka arbetslösheten.

2.7 Inkomna förslag

Arbetstidsförkortningar2.7.1

frekventaDe förslagen handlar arbetstidsförkortningar imest om
olika former. förslag kommer främstDessa från rådslagen ävenmen
datorteken och några ungdomsförbundens distrikt. Grundtankenav

på kan öka antalet lediga jobb.är sättatt man
Förslag sänka pensionsåldem förekommer oftast. Deattom som

jobbat länge bör plats de föreslåsDetta ske antingenge yngre.
generell sänkning till exempelvis 60 år eller införan-som en genom

det flexibel pensionsålder. för flexibelArgumentetav en en pen-
sionsålder de kärmer sig efter långt yrkesliv skaär att trötta ettsom
kunna välja sluta några tidigare. detMan orimligtatt äratt attmenar
höja pensionsåldern.

Många har också föreslagit ska dela på jobbenatt man genom
sänkt arbetstid. Från några rådslag har förslaget i lag be-även att

möjligheterna till övertidsuttag lagts fram.gränsa
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Företagande2.7.2

aspekter.olikaföretagandeockså kringkretsarförslagMånga ur
desåsmåföretagamaviktigt pådet attMan är satsaattattmenar

i deanställningarsubventioneraDärför skaanställavågar manunga.
sänk-kan skedettaOftastföretagen.små att genom enmenar man
elleröverhuvudtagetför småföretagarearbetsgivaravgiftemaning av

anställersmåföretagför deenbart unga.som
såinföras för påungdomslöner ska sättföreslårrådslag attEtt att

anställaföretaglocka att unga.
lättare Ungamåste bliockså detMånga eget.att startaattmenar

information.få Reg-eget-bidrag ochhögre Startaska även merges
avstårintebli enklare sådessutomlema måste egetatt startaatt man

gådet skaföreslårrådslagdem. Från någotgrund attpå attmanav
villungdomslånsärskildalägga eget.startamanomupp

företagande.sig påmöjligtdetRedan i skolan bör tränaattvara
braskolkooperativdrivaAtt är sättett man.menar

det måsteungdomsförbund föreslåsoch någrarådslagFrån attett
rådslagpersonal. Ettanställa ochbådebli lättare säga annatatt upp

nyföretagarråd-samarbeta kringbordefackföreningarnaföreslår att
användaskaföreslårrådslagYtterligaregivning. attett pen-man

företag.löntagarägdatillsionssparpengar att starta

Åtgärder arbetslösaför2.7.3

under-skaåtgärderkommit in gällerharflertal förslagEtt somsom
förslagarbetsmarknaden. Dessain påarbetslösa kommaförlätta att

arbetslöshet dedirekt erfarenhetde harfrämst frånkommer avsom
datortek ocharbetslösa eller går påprojekt fördeltar i somsom

för demfungerarrespektive intevad fungerardärmed vet somsom
bör förbätt-arbetsförmedlingenpåpekatNågra hararbetslösa. attär

imöjligheternaframtidai skolan deinformera redanbörDe omras.
sig påtidigt orienterahjälp redanbehöverkommunen. Unga att

medproblemetdockFramföralltarbetsmarknaden. attmenar man
denbra stöd åttillräckligtden intearbetsförmedlingen ärär ettatt
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påpekat arbetsförmedlingen måstearbetslös. har ocksåMan attsom
låterhur de företag där praktikbättre kontrollha göraöver man unga

lätt bli utnyttjad gratispraktikanter.behandlar sina Det är att som
till och med borderådslag menadearbetskraft Något att manarmars.
arbetsförmedlingenarbetslösa inte lyckaspraktik försluta med om

den här problematiken.lösa
förekommande förslag arbetslösarelativt vanligtAnnars attär ett
praktik.möjlighet Manska ha göra att storaatt mer menar ungas

beror på inte har tillräckligtarbetsmarknadenproblem på att man
arbetsmarknadsåtgärder kan braerfarenhet. Praktik via ettstor vara

föreslår sommarjobb skayrkeserfarenhet. Två rådslagfåsätt attatt
slutar skolan har i så fallvill.ordnas alla När manmansom
Ytterligare förerfarenhet.någonåtminstone sättett attsorts unga

införa medarbetsmarknadenin påkomma är att ett system
exempel vill utbildahar arbete och tillTanken någonär att somsom

ska kurma det någonsig eller barnledig årett extra omvara somvara
arbetslös får vikariera.är

ändra reglerna så ska fåNågra föreslår också bör attatt man man
arbetsfönnedlingen.fort anmäler sig på Mannågot sågöraatt man

åtgärder. Skrotabehöva och det ska braska inte gå Menvänta. vara
rådslag. istället på projektutbild-datorleken föreslår något Satsa

det ska lättareför arbetslösa. Ytterligare andraningar attmenar vara
utomlands.för arbetslösa flyttaatt

finns arbetslö-detförhållande några rådslagEtt är atttar uppsom
exempel inom vården lider personal-samtidigt till avsa som man

exempel alla arbetslösa sjuksköter-brist. föreslår därför tillMan att
för de ska gå arbetslösa.skor ska anställas istället Manatt attmenar

mycket deför inte kan såkostnaderna detta större än äromvara
arbetslösa.

Utbildning2.7.4

fram antal förslag handlarSlutligen lägger också ettman som om
främst från de fortfarandeutbildning. förslag kommer gårDessa som

och upplever dei utbildning och de arbetslösa saknarär attsomsom
Framför allt handlar dessa förslag det ska bliutbildning. attom

komma inenklare kurma studera. ska lättare på detDet attatt vara
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gymnasieprogram eller den högskoleutbildning intresseradärman
bör högrei utsträckning låta deMan verkligt intresseradeärav. som

läsa eller följa utbildning det, intagningen skaämne göraatt ettav en
inte så styrd betyg.vara av

Ekonomin för studerande bör också förbättras. Flera rådslag läg-
fram förslag ska höja bidragsdelen i studiemedlenattger om man

eller överhuvudtaget inte ska behöva lån för studera.att ta attman
ekonomin inteMan vill på utbilda siggöratt att satsa attmenar man

vidare. Tänk inte får arbete tagit lån och gåtttrots attom man man en
högskoleutbildning

införa möjligheterAtt gå lärling för-också vanligtäratt ettsom
slag. yrkeserfarenhetDet samtidigt de inte såäven ärger som som

Överhuvudtagetintresserade läsa kan få bra utbildning. börattav en
det praktik i skolan. kan bådeDet viss erfarenhet ochvara mer ge en
möjlighet inompå yrkesområde. Något rådslag föreslåratt ettprova
också bör införa fler och bättre yrkesinriktade påatt man program
gymnasiet. Ytterligare bör införa iett annat attmenar man program
gymnasiet på jobba med projekt. Då harsatsar attsom mer man
lättare driva projekt slutar skolan.näratt egna man
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och arbetsmarknaden3 Unga

i och antaletArbetskraftstalen antalet arbete arbetslösa förpersoner
kraftigt under perioden visssjönk mycket 1991-93. Enunga upp-

för börjaskedde under sedan återigen sjunka.gång 1994-95 att
Huvudförklaringen till nedgången bristen på arbete under denvar
kraftiga lågkonjunkturen. stället sökte sig i betydligt högreI unga

utbildningar. Under deutsträckning tidigare till åren harän senaste
gymnasieskolan förlängts till år och antalet utbildningsplatsertre

kommunala för tillinom högskolan har ökat. Det ansvaret unga upp
till denna åldersgrupp i mycket litenår har också bidragit20 att
arbetsmarknaden.utsträckning sökt sig påut

enkätundersökning i syfte kartläg-gjordeVåren 1996 SCB atten
lämnade gymnasieskolan och högsko-vad hänt de unga somga som

199323. År från gymnasieskolan ochgick eleverlan 1993 95 400 ut
alltsåexaminerades från högskolan. 1996,I31 100närmare ettmars

avslutad utbildning, förvärvsarbetade 40och halvt år efter procentett
kvinnorna bland de gick frånoch 34männen utprocent av somav
kvinnorna och 32gymnasieskolan. 44 männenprocentprocent avav

ägnade sig arbete istuderade. kvinnorna 10Av procent eget
hushåll, föräldraledighet med medan 8 männenprocentmera, av

hade de gått yrkesinriktadefullgjorde militärtjänst. Som väntat som
förvärvsarbete de gått teoretisk linje.linjer i högre grad Sexän som

jämfört med tio från och 4-årigatio dessa hade arbete 3-tre avav av
teoretiska linjer studeradeteoretiska linjer. de gått 58Av pro-som

cent.
Även från högskolans grundläggande utbild-bland de examinerade

förvärvsarbeteningar hade andel kvinnor 84större män änen
respektive examinerats från längre utbildningar78 procent. De som

23Inträdet arbetsmarknadenSCB 1996.på
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de frånhögre grad förvärvsarbetehade i någotminst år äntre
utbildningar 79 procent.kortare 82 resp

anställningsform.frågade ocksåSCB-undersökningenI man om
fast anställ-gymnasieskolan hade 52lämnatdeAv procent ensom

tillfällig anställning, tvåhademedanning 28 procentprocent varen
lika mångahade provanställning ochfyraföretagare, procent enegna

Övriga deltog iarbetsplatsintroduktion.åtgärdenarbetade inom

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.annan
anställninghögskoleexaminerade hade fast66Bland de procent

Övriga provanställningar,anställning. hadetillfälligoch 26 procent
gällde förverksamhet. Generelltellerarbetsmarknadsåtgärder egen

ihögskolestuderandegymnasieelevertidigare mänsåväl attsom
tillfälli-hademedan fler kvinnoranställningar,grad hade fastahögre

ochgrad beroende påSkillnaderna i höganställningar. mänär attga
i högreKvinnor harutbildningsinriktningar.väljer olikakvinnor

offentliginomtill anställningutbildningslinjer ledergrad valt som
inombetydligt vanligareanställningarsektor där tillfälliga är en

gradåterfinns i högre 74Gymnaiseutbildadeenskild sektor. procent
i enskild sektor.universitetsutbildaderespektive 41 procent av

arbetade farms vidgymnasieskola ochde hade gåttAv somsom
hadeyrke/yrkesområde deinom detmättillfället 39 procent som

område och 19inomutbildat sig till, 41 procentprocent ett annat
inriktad någothade varitgymnasielinje inteansåg deras motatt

inomarbetadehögskoleexaminerade 87desärskilt yrke. Av procent
ansågsyftade till. 2utbildningen Barayrkesområdedet procentsom

yrke.särskiltvarit inriktad någotutbildningen inte motatt
fåttgymnasieskolan hadesamtliga gått 16Av ettprocentutsom

månad efter utbildningens slut, 23stadigvarande arbete procenten
inomochmånader, inom år 40inom 34 ettprocentprocent etttre

gåttdock hälften dehalvt böroch år. Det övernoteras attett somav
sannolikthaft stadigvarande arbete allsgymnasiet inte någotut

studier.inte sökt arbete på grund fortsattaberoende på att man av
farms skillnad mellanoch på linjenivå det ingenTotalt ävensett

hur snabbt fått stadigvarandeoch det gälldekvinnor män när man
hellergällde för examinerade från högskola. Intearbete. Det samma

påverkan för denutbildningens längd någon på tidenhade gruppen.
deolika utbildningsinriktningar.varierade tiden mellan AvDäremot

utbildning inom medicin/vård hadehade gått 55 ettprocentsom en
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treåriggåttdemmånad. Avstadigvarande arbete inom ensomen
stadigvarande arbetefåttendast 45ingenjörsutbildning hade procent

studier.avslutadeefterårett -
hade 59gymnasieutbildning 1993avslutadedeAv pro-ensom

slut.utbildningens 28efterarbetslöstillfälle varitvid någotcent
vid minstochtillfälle 21vidvarit arbetslösahade procentettprocent

examinerade frånBlandsig inte åt.skildeochKvinnor mäntre.
procentkvinnor 44andelnågothade däremothögskolan störreen

Utbil-gång.åtminstone någonarbetslösavaritprocent40mänän
iområdet hadekonstnärligadetteologi ellerhumaniora,inomdade

vårdutbildningarmedarbetslösa.utsträckning varit Personerstörst
utsträckning.i lägstarbetslösahade varitcivilingenjoch örer

orsakerUngdomsarbetslöshetens3.1

konjunktu-strukturella ochibrukar delas intill arbetslöshetOrsaker
friktionsarbetslöshettalabrukarrella. Dessutom somom enman

arbetslösheten,strukturellamellan olika arbeten. Deni bytetuppstår
långsiktigtjämviktsarbetslösheten, harkalladesåeller den ett mera

Enligtlösningar på.hitta snabbadärmed svårareförlopp och är att
orsaker till uppkomstenfinns det fleraarbetsmarknadsforskarna av

i pris-ochbland stelheterkan bero påstrukturarbetslöshet. Den annat
lönestrukturen ellerflexibilitet iotillräckliglöneanpassningen,

och efterfrågan påmatchningseffektivitet mellan utbudbristande
arbetskraft.

hög-lågkonjunktur och lägre iihögrearbetslöshetenAtt är enen
vidarbetslöshet har detdet gällerväl känt. Närkonjunktur är ungas

arbetslösheten intevisat sigkonjunktursvängningarnade attsenaste
utsträckning för andraihögkonjunkturiminskar somsammaen

ungdomsarbetslös-slutsatsendärför drakanManåldersgrupper. att
orsaker.strukturellaockså harheten

arbetslösheten föristrukturella inslagenpåverka deFör att unga
Debattenkonjunkturarbetslöshet.förinsatserandrakrävs än om

därför handlabrukarungdomsarbetslöshetentillorsakerna om
ungdomslönemaslagstiftningen,arbetsrättsligautformningen denav

arbetslöshetsersättningensocharbetskraftskostnadernabetydelse,
institutionelladendiskussionernahartid rörtstorlek. På ävensenare
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utfornmingen utbildningssystemet och de arbetsmarknadspolitis-av
ka åtgärderna.

Kommittén i kapitel fyra frågor bristandetar överens-upp om
stämmelse mellan den förberedelse får i skolan och de kravunga
arbetslivet ställer. detta kapitel behandlarI vi och arbetsrättens och
lönebildningens betydelse.

Arbetsrättslagstiftningl l
.

Nedan följer diskussion arbetsrättslagstiftningens betydelseen om
dels i form forskningssammanställning, dels i formav en av en
kortare presentation LO:s och uppfattningar.SAF Slutligenav :s
lämnas redogörelse för regeringens proposition arbetsrättEn fören
ökad tillväxt 1996/97: 16.

I villkor ekonomiNya och politik SOU 1993:16 Bilagedel-
bilaga 12, redogörs för den forskning finns kring arbets-som
rättslagstiftningens påverkan på sysselsättningen, såväl intematio-
nellt nationellt. Nedanstående genomgång bygger på desom reso-

och slutsatser ipresenteras rapportennemang som .
diskussionerI den europeiska arbetslösheten har betydelsenom

anställnings- och uppsägningskostnader, så kallade anpassnings-av
kostnader, ofta Regler försvårar uppsägningpoängterats. som av
arbetskraft företagen mindre benägnagöra nyanställaantas att
personal. Studier visar anpassningskostnadernas storlek påverkaratt
sysselsättningens och arbetslöshetens förändringar på olika isätt
olika länder. Länder med låg grad anställningsskydd uppvisar deav
kraftigaste arbetslöshetsvariationema medan de med hög grad av
anställningsskydd uppvisar liten förändring i arbetslösheten över
konjunkturcykeln.

Om anpassningskostnadernas effekter på sysselsättningens vari-
abilitet tämligen självklara så kan inteär sak sägassamma om
effekterna på den genomsnittliga sysselsättningen över till exempel

konjunkturcykel. kostnader förHögre personal kanatt sägaen upp
vid annalkande konjunkturnedgång leda till högre genomsnittligen
sysselsättning. Vid början högkonjunktur kan höga anställ-av en

24Samma återfinns i års1992 arbetsrättskommittés betänkande SOUresonemang
1993:32, bilaga Effekter anställningsskydd.av
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genomsnittlig sysselsätt-leda till lägreningskostnader tvärtom en
modeller framåtblickande och beaktari dessaning. Företagen är att

föranleda framtida uppsägningskostnader.nyanställningar kan En
och arbetslöshetsnivå i tio olikajämförelse anställningsskyddav

för olika delperioder visarunder perioden ochländer 1960-1987
och de växlar teckendock sambanden genomgående äratt attsvaga

delperiod studeras. tycks svårt fåalltefter vilken Det attsom vara
anställningsskydd skulle haför hypotesen högre gradstöd att aven

arbetslöshet. Andra studier pekar i riktning,medfört högre samma
de berörda företagen ska betalaförutom där förutsättningen är atten

uppsägningar. finns visst stödavgångsvederlag i samband med Här
för vederlag medför arbetslöshet.sådant högreatt

Teoretiska till tidsbegränsadeanalyser visar möjligheternaatt an-
ställningar sysselsättningökad total på kort sikt. Företagenger en
söker minska antalet tillsvidareanställda samtidigt de ökarsom

anställda tillfälliga Sysselsättningseffektenantalet på kontrakt. på
lång sikt emellertid oklar. inte teoretiskaDet går på grunderär att

sysselsättningen blir högre eller lägre iavgöra ett systernom som
möjlighet till tidsbegränsade anställningar. effekternaDäremot ärger

konjunkturkänslighetsysselsättningens klara.på Med möjligheter till

anställningar kommertidsbegränsade svängningarna bli störreatt -
sysselsättningen faller kraftigare i nedgångsfasen och stiger snabbare
i uppgångsfasen. Då regler tidsbegränsad anställning inför-omnya
des i Spanien utnyttjades inte tidsbegränsade kontrakt i någon
nämnvärd utsträckning under de första två åren. Vändpunkten korn

konjunkturförbättring.i samband med allmän Praktiskt1986 tageten
kontrakt registrerats vid arbetsförmedlingarna haralla nya som

Överdess och fram till varit tidsbegränsade. tredjedelsedan 1993 en
anställningarantalet anställda hade tidsbegränsade i börjanav av

1990-talet.
ökade möjligheter till tidsbegränsadeVästtyskland infördesI an-

ställningar anställningar har inte alls fåttår 1985. Sådana samma
omfattning 1980-talet färrei Spanien. slutet 10I änav varsom

löntagarna anställda för begränsad tid. tidsbegrän-Deprocent av en
anställningarna gäller främst arbetskraft med relativt lågsade ut-

bildning. Undersökningar visar den tyska lagstiftningenatt om
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ökade möjligheter till tidsbegränsad anställning haft yttersten
marginell betydelse för sysselsättningen.

svenska lagenNär anställningsskydd LAS infördes fick1974om
detta enligt vissa studier betydelse för nyanställningama. Enligten
dessa företagen fem till tio längre tid på sig förtog prrocent att
tillsätta lediga platser efter införandet LAS. Några säkerställdaav
effekter ungdomsarbetslöshetenpå kunde dock inte fastställas.

Andra studier visar inga signifikanta effekter arbetslöshetsti-på
dema införandet ellerLAS bestämt på sannolikhetennärmareav av -

under period lämna arbetslöshet. kundeDäremot i dessaatt en
studier tydlig minskning antalet arbetsgivarinitierade uppsäg-en av
ningar skönjas under andra hälften 1970-talet, likaså minsk-av en
ning arbetslöshetsinflödet. del dessa förändringarEn kundeav av
hänföras till LAS. enkätstudie hurI svenska personalcheferen om

löneförhandlareoch upplever klarLAS majoritet LASattanser en
leder till företaget prövningar de arbetssökan-göratt noggrannare av
des egenskaper vad hade varit fallet.än som annars

Turordningsregler vid uppsägningar baseras på principen denatt
sist anställd först vid arbetsbrist. Gällerär sägs uppsäg-som upp

ningen kallad nyckelperson kan på arbetsgivarens initiativsåen en
turordning påkallas. Strikt tillämpadeförhandling turord-annanom

potentiella kostnader förningsregler har uppenbara arbetsgivaren.
nyckelpersonalanställda kan vilka lönsamsistDe utgöra utan en
Turordningsreglernaverksamhet inte kan drivas. har naturligtvis

för anställda. uppenbar konsekvens deeffekter de En äräven att
Turordningsregler kanminskar deras osäkerhet. påverka utfal-även

personalinskränkningar. företag kan inte i förväglet Ett deavgöraav
produktivitet. kan företagetarbetssökandes Däremot observera den

produktivitet. företagetredan anställdas Om behöver reducera sin
i frånvaropersonalstyrka kommer turordningsregler, iattman, av

arbetare med låg produktivitet. företagsförsta hand Ettsäga upp
signal till företagfriställning fall andra friställ-i detta denär en om

kommer leda till de friställdades produktivitet. kommerDetta att att
till lägre löner sinaerbjudas arbeten tidigare kollegor.änatt nya

till de friställda f°arsignal också leda finnaDenna kan svårareatt att
drabbas längreanställning, vill arbetslöshetstider,det säga änavny

andra arbetare motsvarande observerbara egenskaper. visarmed Det

sig friställtsockså i olika studier vid partiellaatt personer som
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arbetslöshetstiderlängredriftsinskränkningar har än sompersoner
arbetare tjäns-såväl blandföretagsnedläggningar,vidfriställts som

temän.
rörlighe-också påverkakanuppsägningarTurordningsregler vid

anställningstid kommermed långarbetsmarknaden. Enpåten person
eller hon byterturordningsposition hanintjänadesinförloraatt om

därmedrörlighet kommerfrivilligtillIncitamentenarbetsgivare. att
prakti-mekanism idennahur viktigoklartdock ärförsvagas. Det är

negativt sambandinförandet LASföreredanfannsken. Det ettav
klar förändring ianställningstid. Någonochuppsägningsriskmellan

kunnatinte hellerharinförandet LASefterrörlighetsbeteendet av
konstateras.

fleradet finnsSAFarbetsgivarföreningenSvenska attmenar
inträde eller försvagarungdomarsförsvårarhinderstrategiska som

finns empi-detoch pekar påarbetsmarknadenställning påderas att
lagstiftning harrestriktivbekräftarstudierriska att merensom

missgyn-Ungdomarungdomsarbetslöshet.relativtill högrebidragit
begränsadeden starktuppsägningar ochvidturordningsregleravnas

forskning visardenockså tillhänvisarprovanställningen. SAF som
konjunkturuppgångvidsnabbareanställerföretagenatt omen

skullei arbetsrättenförändringarSådanaflexibel.arbetsrätten är mer
in på arbets-kommachanserfårungdomarinnebära större attatt

iställetidagarbetsrättenden stelapåpekarmarknaden. SAF att ger
demedandär,arbetede har ärinlåsningseffekter stannar somsom-

arbetsmarknaden. Enligt SAFin påkommahar svårtarbetslösa att
svårtanställa. Detintresseföretagensmotverkar arbetsrätten ärattav

ochanställaföretagdyrbart föroch sägaattett person somupp en
anställningarenligt SAFmotverkarfelrekryterat. Dettaföretaget av

kraven påVidare SAFungdomar.oprövadeoerfarna och attanser
högkraftigt årökatverksamhet harflexibilitet i företagens senare -

service och just-in-snabbkundanpassade produkter,förändringstakt,
företagen ikonkurrensfaktorer förstrategiskatime-produktion är

tidsbegränsadeanställningsfonner,flexiblakräverdag. Detta mer av
skullearbetskraft.tillfällig Dettainhymingochanställningar av

ungdomar. haroerfarna SAFjobb förchanser tillmångakunna ge
de skullehuruvidaföretagareundersökningar blandgenomfört

entydigaflexibel. Detblevanställa fler arbetsrätten svaretmerom
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från dessa så skulle ske, och de arbetsrättenär detatt att att äranser
hindret för komma tillrätta med arbetslösheten.största att

Landsorganisationen drar i Ungdomars arbetsmarknad LO:s pro-
arbetslösheten, slutsatser1994 arbetsrättens påverkanmotgram om

på sysselsättningen från den forskning finns på området. LOsom
det inte finns något stöd för hypotesen högre gradatt attmenar en av

anställningsskydd och bristande möjligheter till visstidsanställning
medför högre arbetslöshet. När det gäller anställningstryggheten och
ungdomsarbetslösheten LO lagen anställnings-attmenar om om
skydd avskaffades skulle fler anställas på bekostnadunga men av
den äldre arbetskraften. LO sänkt eller försämradattmenar en
trygghetslagstiftning orimlig skapa arbete för ungdo-är väg atten
mar.

1996/97:16l arbetsrätt förEn ökad tillväxt föreslårprop. rege-
ringen vissa ändringar i lagen 1982:80 anställningsskydd.om
Regeringen arbetsrätten måste ha ändamålsenligatt ut-anser en
formning och spegla rimlig avvägning mellan löntagarnas behoven

skydd godtyckliga och diskriminerande beslut och företagensmotav
behov kontinuerligt kunna sin organisation och sinattav anpassa
arbetsstyrka till förändrade förutsättningar och behov. arbets-De
rättsliga reglerna ska också utformade så de inte försvårarattvara
för företagen satsningar. Enligt regeringen mångagöraatt nya ger
företag föruttryck anställningsskyddsreglerna hinder föratt utgör ett
dem nyanställa. del ändringar regelverketEn bör vidtas föratt attav

för företagen,underlätta särskilt småföretagen, expandera. Föratt att
företagens benägenhetöka nyanställa föreslås bland följan-att annat

förändringarde i anställningsskyddslagen.
det första införsFör möjlighet till tidsbegränsad anställ-en ny

ning, överenskommen visstidsanställning. Reglerna innebär bland
avtal överenskommen visstidsanställning beträffan-fårannat att om

de och arbetstagare omfatta sammanlagt högst tolv måna-en samma
der under år. företagI eller verksamhet tidigare intetre ett en som
haft några arbetstagare och vill börja anställa får avtalsom om
överenskommen visstidsanställning träffas för högst månader.18
Syftet med regeln underlätta för vilketnyanställningarär att är
särskilt angeläget i uppåtgående konjunktur. Arbetsgivarenen
behöver inte något skäl för anställa på viss tid. Till skillnadattange

provanställningen det sig inte arbetstagaren imot rör prövasattom
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anställningen kan det det arbetsgivarens verk-sägas ärattsnarare-
samhet eller möjlighet anställa prövas.att som

det andra utvidgas möjligheten träffa lokala kollektivavtal.För att
gäller bland möjligheten avvikelser från turord-Detta göraannat att

ningsreglema.
det tredje ppsägningstiden i relation till anställningsti-För sätts

dens längd och inte till arbetstagarens ålder. Regeringen deattmenar
arbetskraftenregler skulle skydda den äldre har visat sig kunnasom

effekt. det arbetsmarknadsläge råder innebärha deImotsatt som nu
förlängre uppsägningstidema äldre arbetstagare arbetsgivare bliratt

obenägna anställa sådana arbetstagare. uppsägningstiderKortareatt
för arbetstagare skulle innebära det blev föräldre lättare dessaatt att
överhuvudtaget få anställning. Viljan hos arbetsgivarna atten ny
anställa dessa skulle alltså öka.personer

det fjärde förkortas tiden för företrädesrätt till återanställningFör
för den blivit uppsagd från tolv till nio månader. Regeringensom

för företrädesrätt innebärden nuvarande tiden åratt ett attmenar - -
alltförarbetsgivare avvaktar länge med nyanställningar. Medmånga

den höga arbetslöshet för närvarande finns bör stimulans tillsom ges
arbetsgivarna anställa möjligt. förkorta tidenGenomsnarast attatt
för nyanställningarföreträdesrätt bör kunna påskyndas. Genom den

föreslagna förväntasändringen flexibiliteten på arbetsmarkna-även
den öka.

betänkandet l996/97:AU1 kommenterar arbetsmarknadsutskot-I

förslagens sysselsättningen.påverkan på Utskottet konstaterartet
inledningsvis något entydigt på vilken inverkan de arbets-att svar
rättsliga reglerna har arbetslöshetsnivån inte finns,på än attmer
regler anställningsskyddet kan ha effekterrör översettsom en
konjunkturcykel; benägenheten anställa i konjunkturuppgångatt en

Ävenskulle liberalaremed regler. enkla sambandstörrevara om
saknas kan det ändå enligt utskottet ha sin betydelse arbetsrättenatt
förändras för det arbetslivet. arbetsrättsligaDagensatt motsvara nya
lagstiftning kom i allt väsentligt till under 1970-talet. föränd-Stora

ringar har skett sedan dess bland ökad intemationalise-annatgenom
ring och arbetssätt, organisation och teknik. Enligtnyttgenom ny ny
utskottets mening det viktigt arbetsrätten till föränd-är att anpassas
ringar arbetsmarknadenpå radikal förändring behövsnågonmen
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den enskilde förhandlingsvägeninte. Föreställningen personligenatt
ska kunna nå goda villkor betydelse vad skulle regle-utöverav som

kallad förenklad arbetsrätt måste föri så stora grupper avras en
verklighetsfrämmande. Inriktningen denarbetstagare helt avvara

regeringen lägger fram det enligt utskottetarbetsrätt görsomnya
lättare anställa, inte lättare sägaattatt upp.

framhåller Arbetsmarknadsutskottetbetänkande 1996/97:AU4I
införts omställ-produktionssystem har ställer krav pådeatt somnya

arbetsgiva-anpassning. förändring har lett tillbarhet och Denna att
verksamhet i former, vilket i sin har lettorganiserar sin turnyaren

traditionellaarbetskraft ofta anlitas påtill sätt änannatatt genom
Enligt utskottet har förändringarna påtillsvidareanställningar. ar-

behov förändra delett till det uppståttbetsmarknaden att ett attav
till rådandearbetsrättsliga reglerna för demnuvarande att anpassa

de stimulerarbör därför såförhållanden. Reglerna attanpassas
Utskottet deframför företag, anställa.företag, allt små attatt anser

fördelarregeringen lagt fram har betydandeförändringsförslag som
anställningsskyddslagen.nödvändig förändringoch innebär aven

småföre-visstidsanställningeninförandet denGenom gynnasnyaav
nyanställa. sistnämnda förhål-för democh det blir lättare atttagare

den meningen deteftersom utskottetlande särskilt viktigt är attär av
skapas.sektor de framtida arbetenainom dennaär

arbetskraftskostnaderLönebildningen och3.1.2

föremål föroch arbetslösheten har varit ochLönebildningen är
omfattande vetenskaplig forskning. sammanställning resulta-En av

Arbetsmarknadspolitiska kommitténfinns i expertbilagan tillten
arbetsmarknadspolitikzs.betänkande Aktiv

vuxenlöner mellan ålder.får normalt 18-20 års DettaUnga sett
Arbetsgi-arbetsmarknadspolitiska åtgärder.gäller dock inte iunga

uppfattning huroch arbetstagarorganisationema har olika omvar-
ungdomslönema ska vilken betydelse de har för arbets-utformas och
lösheten bland höga ingângslöner för ochhävdarSAF att ungaunga.
höga minimilöner i drar sig för anställaavtalen företaggör attatt

ungdom-och andra nytillträdande arbetsmarknaden. Lägrepåunga

sou 1996:34.
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skulle ekonomiskt lönsamt för företag anstäl-detslöner göra attmer
inskola dem i arbete under längre period.oerfama ochunga en

grundstenar, dels lika lön för likalönepolitik bygger på tvåLO:s
löneskillnader.dels rimliga och accepterade LOarbete, attmenar

framför allt för delöneskillnadema ökat under år 1982-92,senare
och20 årär yngre.som

nivån på de löner. såFrågan vilka bestämmer Denär ungassom
innebär fackförbunden i första handkallade insider-outsiderteorin att

intressen. Arbetslösa ochtillvara sina etablerade medlemmarstar
anställningsförhållanden riskerar bli arbets-med lösareandra attsom

inflytande fackförbundensskulle alltså endast ha begränsatlösa över
insider-outsiderteorin förhindrar också lönepolitikenpolitik. Enligt

arbetskraftenetablerade medkonkurrerar med den redanatt unga
löner.lägre

fråga gäller effek-ofta diskuteradi lönebildningssammanhangEn
för Teoretiskt inne-minimilöner arbetslöshetenpå settten unga.av

för arbetsgivarnainte kan troligtbär den de göra attatt unga som
dem produktivitetderas kunskaper och kompetens ger en som

arbetslösa. Sverigeminimilönerna blir Iåtminstone ärmotsvarar
förhandlingar mellanminimilönerna bestämda Iparterna.genom

och Hollandtill exempel Frankrike, USAflera andra länder är
har studier gjorts på iminimilönerna bestämda i lag. USAI unga

konstatera vissa negativaverkstadsindustrin. dessa har kunnatI man
visar sig minimilönernaeffekter minimilöner för Det attav unga..

minskatverkstadsarbetare harhar bidragit till efterfrågan påatt unga
leder detta tillökar medminimilönerna 10såpå sätt procentatt om

minskar med drygtungdomssysselsättningen Detprocent.att en
skulle kunna bidra till förbättralägre ingångslönertyder på attatt

sysselsättningssituation.26ungas
Sverige under de åren i för-Löneutvecklingen för i senasteunga

till for sysselsatta visar det inte skett någonhållande löner andra att
i sektorpåfallande förändring relativlöner någon nä-avav ungas

andel arbets-inte samvarierat med deringslivet har ungas avsom
ungdomsarbetslösheten har ingetkraften. kraftiga ökningenDen av

26Långtidsutredningen 1995,SOU1995:4.
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arbetskraften blivit relativtsäkert samband med den har settatt unga
arbetsgivarna.dyrare för

löner förs blanddiskussion LenaEn annatungas som avom
skolväsendetutbildning inte enbart sker inomSchröder bygger på att

inlärningsinnehållarbeten harockså på arbetsplatsen. Många ettutan
Modellen visaromfattning varierar mellan olika arbeten. sam-vars

därutbildningskostnad,löner, produktivitet ochbandet mellan
ochindividens produktiva förmågamellan värdetskillnaden av

arbetetbetalar för den inlärningdet pris hondennes lön kan ses som
inlärningenpris eftersomberedd betala dettaerbjuder. Hon är att

marknadframtiden. perfektbetalt arbete i Påleder till bättre en
betala för.bereddindivider den inlärningerbjuds alla är attman

samhälletexisterar tillhandahållerperfekt marknad inteEftersom en
arbetsmarknads-marknaden. Dit hörkompletterainstitutioner för att

praktikinslag i denocharbetslösa lärlingssystempolitiken för unga,
påverkararbetsmarknadspolitikenSkolan ochreguljära utbildningen.

marknadskraftema kompense-såledesenligt denna modell attgenom
anställakostnaderna förföretagen för att unga.ra

arbetskraftskostna-sänkningarhuruvida tillfälligaFrågan avom
varit föremål försysselsättningen harnettoeffekt pådema någonger

År infördesunder år. 1994omfattande diskussioner ett gene-senare
arbetsgivarna med-innebarStödetrellt anställningsstöd GAS. att

förprocentenheterarbetsgivaravgiften medavdrag från 15 engavs
med antaletunder jämförtsysselsättningen 1994nettoökning av

dennyanställningar påstimulera tillSyftetanställda 1993. attvar
förändring-deskulle kompletteraarbetsmarknaden. Stödetreguljära
vad gälldeanställningsskyddsamtidigt infördes i lagen omar som

visstidsanställning. 1995till och GASmöjligheterna ersattesprov-
motsvarade helaAvdragetanställningsstöd RAS.riktatettav

endast sådanatill avsåg RASarbetsgivaravgiften. GASI motsats
arbetsförmedlingen.anvisatsanställda som av

i flerasysselsättningen finnsLönesubventioner för påverkaatt
nettoeffekten påutvärderingar gjorts visar påländer. De attsom

mycketarbetskraftskostnadersysselsättningen tillfälligt sänkta ärav
liten. Även visaroch RASden svenska utvärderingen GAS attav

27 nordiska länderna, Nordl994:557Ungdomsarbetslöshetenide Tema
u 1994.Erfarenheter Iänesubventioner Europa. D. Anxo EFAiav
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nettoeffektzg.stöden hade liten Utvärderingarna visar också deatten
så kallade dödviktseffektema anställningen skulle ha kommit till
stånd ändå tycks ha varit fick i flera fallFöretagen ersättningstora.
för redan anställda eller sådana anställts innan visstesom man om
åtgärden.

anställningsstöd kan dock framgångsrikEtt förväg attvara en
minska långtidsarbetslöshetens effekter. Flera studier har visat att
marginella förhållande tillrekryteringsstöd både i andra åtgärder och
till arbetslöshet kan ha positiva effekter förse individenattgenom

arbetslivserfarenhet.med viss synnerhet rekryteringsstödenI om
kombineras med tydligt yrkesprojekt blir utsikten få fastattett en
förankring arbetsmarknaden betydligt bättre.på

Ekonomiskt stöd till arbetslösa.3.1.3

arbetslöshetsersättningens storlek påverkar arbetslösheten finnsHur

utförligt beskrivet i delbetänkandet från den så kallade ARBOM-
utredningensl. utredningen refereras till forskare hävdarI attsom
höga ersättningar under arbetslöshet kan sänka intensiteten och
effektiviteten arbetssökandet. Internationell arbetsmarknadsforsk-i

begränsade arbetslöshetser-ning har också betonat betydelsen av
drivfjäder försättningsperioder energiskt arbetssökande. Iettsom en

tilli expertbilagan Arbetsmarknadskommittén betän-uppsatsemaav
kande framgår finns tydliga indikationerdet på sökbeteendetatt att
hos arbetslösa varierar med avseende på vilken ekono-typunga av

får.misk ersättning de med A-kassa söker mindre frekvent ochDe
har generellt högre krav lön och arbetsuppgifternågot på änsett
andra, möjligen beroende på det har längre arbetslivserfarenhet.att
Arbetslösa med socialbidrag har relativt låga krav det gällernär
arbetstid och lön söker arbete betydligt frekvent.och Detta kanmera
delvis bero de sociala myndigheterna ställer högrepå krav påatt
antalet sökta arbeten arbetsförmedlingen Samma undersök-än gör.

29Utvärdering det generella och riktade anställningsstödet 1996.EFAav
3 Schröder 1991.
3 Utredningen vid arbetslöshetoch omställning, SOU 1996:51.ersättningom
32Hur söker arbetslösa ungdomnarjobb- resultatfrån undersökning Stockholmsnågra ien
län SOU 1996:34.
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oplanerat sökande vilka arbeten helstning visar också att ett av som
grad leder till anställning systematiskt, planerati mindre än ett mera

sökande.
ochersättningsperioden vid arbetslöshet begränsadSverigeI är

medregistrerad vid och upprätthålla kontaktdet finns krav att vara
Utvecklingenerbjudet arbete.arbetsförmedlingen samt att acceptera

fler1990-talet har dock inneburit alltarbetslösheten under attav
kvalificeratarbetsmarknadspolitiska åtgärderarbetssökande fått som

ocksåersättningsperioder. höga arbetslösheten hardem för Dennya
kvalificeratandel de varken harinneburit relativtatt stor av ungaen

arbetslösa hadeA-kassa. de inskrivnasig till KAS eller 16 procent av
hade ingen ersättning alls.och hela Attunder 1995 KAS 34 procent

ersättningsnivån eller ingen allsskulle föredra den mycket lågadessa
förefaller osarmolikt.framför avlönat arbeteett

proposition arbetslöshetsersätt-Regeringen läggaatt en omavser
månad.Se vidare avsnitt 7.1.4ningen under mars

arbetsmarknadenpåinträde3.1.4 De ungas

Schröder någraKrokig till del LenaI presenterarväg vuxen,
på arbetsmarknaden. Denslutsatser från sin forskning om unga

generellstuderat kännetecknasfyrtioåriga tidsperiod hon av en
arbetsmarknaden.kvalifikationsnivån den svenskahöjning påav

inteökade grad kvalificeringfrån 1970-talet tycks dennaMen av
inteUtbildningssystemet lyckaslängre gäller arbeten för unga.

Eftersomförbereda för de förändrade kraven från arbetsmarknaden.
okvalificeratför arbetslöshet ökar för de harrisken ettunga som

finnas samband ungdomsar-arbete kan det mellan karaktären påett
ungdomsarbetslösheten.bete och den växande

framträdande tendens den tiden minskande be-En är överannan
tydelsen ha kortare yrkesutbildning. Sedan gymnasieskolanattav en

ungefärförändrades i mitten på 1970-talet och fram till har1991
Efter avslutadhälften de första arbete varit okvalificerat.av ungas

gyrrmasieutbildning ökar andelen med kvalificerade arbeten succes-
sivt den gymnasiala utbildningen tycks inte ha haft någonmen

33Framställningen bygger de hittills framkomna resultatenfrån forskningsprojektetpå
Långsiktiga efêkter arbetsmarknadspolitiskaåtgärder för ungdoma Blomskog Schröderav ,SOFI 1996.
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kan den integreradeförklaringinverkan på ökningen. En attvara
från arbetslivets krav.fjärmat sig Engymnasieutbildningen annan

utbildningalla genomgårtänkbar förklaring kan att sammavara om
produktivitet.framgår inte den enskildes

andra åldersgrupperokvaliñcerade arbetenfler finns iAtt änunga
vanligt analysera dennaländer. detfrån flera I USA är attrapporteras

sh0pping-teorin. Enligt dennakallade jobutveckling utifrån den så
individenarbetsmarknaden därinträdetteori på som en processses

och hur hennesvillkoren i olika arbetensöker efter information om
förhållande till dessafärdigheter belönas ikunskaper ocheller hans

individen funnitarbeten fortsätter tillsShoppandef olikavillkor. av
förmåga.avkastningen på hennesden högsta Attdet arbete som ger

utbildningenmindre kvalificerat denarbeteha än ärärett egnasom
produktivt element i denproblemenligt detta intesynsätt utan ettett

karriär.unges
svenska förhållanden framgårundersökningar påSchrödersAv

ökarfrån okvaliñcerade arbeten intedock erfarenheteratt ungas
deras utbildningfå arbeteförutsättningar motsvararatt ett omsom

olikasig fram meduppgjord plan.inte arbetet ingår i Att prövaen
negativ effekt på möjligheternaarbeten har enbartokvalificerade en

erfarenhet.kräver utbildning ellerfå arbeteatt ett som
påverkarkan det diskuteras insatserden bakgrundenMot somom

och inte haranställa praktikanterlönekostnadema för att somunga
erbjuds upplämingför kontrollera de någonnågra verktyg att gerom

sikt.arbetsmarknadspolitiska effekter på långpositiva Kom-några
utfornmingenbetänkandei dettamittén kommer taatt avuppsenare

åtgärderna förarbetsmarknadspolitiskade unga.

överväganden3.2

Även hög f°ar de flesta arbete dåarbetslösheten för är ungaungaom
jämfört med andra på arbets-allt har vissa fördelartrots grupper

for arbetet medfördelar bör utgångspunktenmarknaden. Dessa vara
arbetsmarknaden.inträdeunderlätta påatt ungas

ålder och nyligenfördelarna lågtvå viktigasteDe är en genom-
få arbete medVi chansenutbildning. kangången att avtarattse
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ålder.stigande Möjligheten få arbete for arbetssökandeär störstatt
under 25 år, sedan minskar den i kontinuerligt. Samtidigtstort sett är
vissa arbeten typiska for vissa åldersgrupper. Många de snabbastav
växande sektorerna på arbetsmarknaden har behov nyrekryteraattav
och vänder sig då ofta till välutbildade Detta särskilt tydligtärunga.
inom vissa områden exempelvis data och kommunikation dåsom
den äldre arbetskraften inte har den efterfrågade kompetensen.
Vidare söks arbetskraft till vissa fysiskt krävande arbeten. Detung
finns också könsmässiga skillnader i valet arbete. vissaInomav
sektorer skillnaden mellan könen mellan olika ålders-är större än

Chansen få arbete också i hög grad relaterad till utbild-äratt
Äldreningsnivån. välutbildadeYngre äldre. arbetssökandeär änmer

har i allmänhet lägre utbildningsnivå Omkring 15än procentyngre.
de registrerade vid arbetsförmedlingen hade1996av unga som var

enbart grundskoleutbildning medan motsvarande andel för 60-65-
åringar 65 Arbetslösheten bland med enbartprocent.var unga
grundskoleutbildning högre för andra i motsvarande ålder.är än

Vi också med funktionshinder har svårt få arbete.vet att attunga
nyligenI publicerad undersökning framgår färre fimktions-atten

normalbefo1kningen.36hindrade arbetar heltid cirkade 9Avän
handikappade förtidspensionerats vill majoritetprocent unga som en

hellre ha arbete. det finns omfattandeTrots åtgärdsprogram föratt
handikappades inträde på arbetsmarknaden resultaten ned-ärunga

slående. Kommittén återkommer till handikappade delaktighetungas
i samhället i vår slutrapport.

Etableringsfasen för på arbetsmarknaden olika lång tidtarunga
och sker på olika Vissa väljer söka arbete såsätt. att snart som
möjligt efter den obligatoriska skolan andra först efter omfattande
och långvariga studier. vissaFör etableringen lång tid medan dentar
for andra problemfri. En för inträdeär pånämnaregemensam ungas
arbetsmarknaden emellertid de kommer eller mindre direktär att mer
från avslutad utbildning. Dessutom deras tidigare erfarenhetären av
arbetsmarknaden ofta mycket begränsad. Många debuterar också

tillfälliga arbeten. Vissa for sig fram for denprövaatt attgenom

34Arbetsmarknadsutsikternaför 1997,AMS 1996.
35From School Work the Nordic Countries. Ed:in Wadensjö 1995.to
36 Arbetsmarknad for med funktionshinder, Ungdomsstyrelsen 1997.unga
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överblickarbetslivserfarenhet ochallmän överskaffa sigvägen en
anställning.fastfårdet inteAndra förkrav.arbetslivets att en

arbetsmark-inträdet påförviktigEn närrmaregemensamannan
komp-blivitarbetsmarknaden hardagensnaden för är att meraunga

tillgodo-ofta inte kanvilkakompetenskravandraställerlicerad och
Inskolningen påutbildning.traditionellförinom enramenses

omfattande kostna-innebäratid ochdärför långarbetsplatsen kan ta
vilket demarbetsgivareföråtagandenoch göransträngningarder,

nytillträdande.anställa demindre benägna
också påefter skolan berordirektarbetefåhar svårtAtt attunga

ungefärarbetsmarknadenpåsigoch sökerskolanalla länmar utatt
då företa-ochvårunderdessutomskersamtidigt. Detta sommarsen
de elevernyrekrytering.begränsad Förmycketharnormalt settgen

utbildning måsteavslutadefterdirektarbetavill börjagärnasom
skoltiden.underredanarbetsgivaremedkontakternadärför tas

orsaker kanstrukturellaövrigaungdomsarbetslöshetens sägasOm
vilkabland forskareenighetfullständigfinns någondet inteatt om

är. empiriskaungdomsarbetslöshet Detillorsakernaviktigastede

entydigaSDenhellerinteredovisatshittillsresultaten ärsom .
ungdomsarbetslös-självklartpåverkararbetslöshetsnivånallmänna

varie-olika åldersgruppermellanfördelningArbetslöshetensheten.
karaktä-perspektivinternationelltländer.olika Imellandock ettrar

ochjämförelsevisarbetslöshetensvenska storriseras den att enav
Frankri-under år.25arbetslösaandel deväxande utgörs ungaavav

ungdomsarbetslös-relativhögreSpanien harItalien ochke, ännuen
Österrike, har lågDanmarkochSchweizTyskland,medanhet en

ungdomsarbetslöshet.relativ
ungdomsar-svenskadenkommitténUngdomspolitiska attmenar

sysselsättningskrisenresultatinte enbart utanbetslösheten är ett av
påverkarinstitutionerspecielladesamband medockså har ett som

i dettadärförKommitténarbetsmarknad.ungdomens tar senare
roll ocharbetsmarknadspolitikensochskolansbetänkande upp

ochArbetslöshetsersättning, arbetsrättförändringar.vissaföreslår
ungdom-påverkarviktiga faktorerandralönebildning kan somvara

kommitténsArbetsmarknadspolitiskatillexpertbilaganfinns iforskningsöversilctEn
betänkandesou 1996:34.
3 1996:34.Holmlund, SOU
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sarbetslösheten. Förändringar i dessa för närvarandeärsystem
föremål for behandling i andra sammanhang. Kommittén vill dock
betona betydelsen i beredningen och beslut i dessaattav man av
frågor ungdomsperspektiv i beaktande och särskildtar ett hänsyntar
till de svårigheter få fotfäste på arbetsmarknaden. Vi gârattungas
inte heller in på den övergripande ekonomiska politikens roll för
arbetsmarknadsutvecklingen då vi detta ligger utanför vårtattmenar
uppdrag.
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Överrgången4 mellan skola och
arbetsliv

föreslår:Kommittén

lärlingsutbildning ska införasattI en

bättre samverkan mellan skolan och det lokala arbets-attI
livet bör etableras

möjligheterna till tredje underterminattI en sommaren
inriktad på praktik och arbetslivserfarenhet bör utredas

yrkesvägledningen gymnasieskolan måste utökasi ochattI
förbätt ras

försöksverksamheten med kvalificerad eftergymnasialattI
utbildning bör byggasyrkes den takt ekonomiskaiut me-

del tillåter

förberedaskolan ska eleverna för företagandeatt egetI

Skolan har grundläggande for förbereda förett attansvar unga
arbetslivet. Skolan därför hamåste sådant innehåll sådanett samt
pedagogisk organisatorisk utformningoch den det möjligt forgöratt

få fotfästeeleverna på arbetsmarknaden. Kommittén behandlar iatt
detta kapitel frågor övergången mellan skola och arbetsliv.rörsom

slutdokumentenI från de kommittén initierade rådslagen och iav
på kommitténs Vad tycker du pekar många pårapportsvaren unga

skolan i det här avseendet förändras.måste föreslår blandManatt
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längre och sammanhållen gymnasietpraktik på och påannat mer
högskolan. detta kan både nödvändig kontakt medMan attmenar ge
arbetslivet och arbetslivserfarenhet. praktik föreslårUtöver många

möjlighet gå lärlingsutbildning bör införas. Mångaäven att att enen
förespråkar lärlingsutbildning i första hand bra förvägunga som en

komma in arbetsmarknaden. utbildar sigpå Den påattunga som en
får adekvat yrkesutbildning kontaktarbetsplats både och bra meden

arbetsmarknaden. Därtill kommer utbildningsforrnen sådanatt som
för många kan lämpligare lära undervis-sätt änett attvara genom
ning i klassrum. det andra pekar också på det idagFör ärett attman
nästintill omöjligt välja inte gå pâ gymnasiet eller pågåatt att att
gymnasiet först detta inte och detMan är rättatt attsenare. menar
borde finnas möjligheter för den så önskar börja arbeta tidigtattsom
och få utbildning utanför skolan. denna möjlighet kanUtanatt en
inte fortsätta tilli realiteten fritt val gymnasiet existera.sägasett att

för deltagitstår också klart de i kommitténs utåtrik-Det unga som
tade aktiviteter nyckeln till arbetsmarknaden utbildning.äratt

bliMånga påpekar därför det måste lättare komma in påatt att en
utbildning. det idag för högt tryck högskola ochpåMan ärattmenar

kommer inte in därför det finns föruniversitet. Många söker attsom
för få Intagning till högskolanmånga sökande till platser. beror

i lägre grad intresse. syftedärmed främst höga betyg och I attavav
för vill studera bör det finnas fler utbildnings-underlätta dem som

förbättras.Ekonomin för studenter bör också Framföralltplatser.
inte avskräcks från högredet viktigtäratt attman ungamenar

införutbildning därför känner skuldsätta sig.att attman oro
Slutligen också skolan stressfaktor. be-Dettatar man upp ensom

första hand bristen inflytande ii på på möjligheter till makt ochror
påpekar praktik arbetsplatserskolan. och utbildning påMan att ute

hälsoperspektiv kan betydelse. särskiltDettaäven storur vara av
all gymnasieutbildning gjorts treårig och skulle hamångasom som

och mindreföredragit kortare teoretisk utbildning inte längre haren
det alternativet.

kapitlet vi först igenom detdet här går svenska skolsystemet ochI

gymnasieskolan och diskuterar de förändringar viden ser somnya
kapitlet vislutet går också igenom studiestödet vidönskvärda. I av

situationen högskolorutbildning på och universitethögre samt
studieplatser.antaletgällande
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skolsystemet4.1

svenska skolsystemet ursprungligen inspirerat detDet tyskavar av
duala med institutioner för teoretisk utbildning ochsystemet separata
yrkesutbildning. Kopplingen till efterföljande verksamhet tidiga-var

mycket markerad. Gymnasiet studieförberedande. Yrkessko-re var
lan svarade för den direkta yrkesutbildningen tillsammans med ett
antal lärlingsutbildningar. Skolforrnema klart åtskilda och valetvar

Övergångarmellan de olika huvudinriktningarna gjordes tidigt.
mellan skolforrnema sällsynta och svåra högreDengöra.attvar
utbildningen hade under lång tid avgörande inflytande kun-påett
skapsnivå och änmesinnehåll i gymnasiet. Näringslivet deltog aktivt
i yrkesutbildningen verkstads- och yrkesskolor näragenom som var

till företagenknutna och inte minst lärlingsutbildningen.genom
Utbildningen sköttes i de flesta fall erfarna yrkesarbetare medav
särskild fallenhet för undervisning. Utbildningen förändrades sedan
successivt. Tekniska och ekonomiska utbildningar blev delen av

Tvååriga fackskoleutbildningargymnasiet. med viss yrkesinriktning
1970-taletutvecklades. början byggdes verkstadsskolorI ochav

yrkesskolor lärlingsutbildningenandra liksom in i den sammanhåll-

gyrrmasieskolan. Därmed kom skolan för yrkesutbild-attna svara
ningen inom praktiskt alla yrkesornråden. obliga-Dentagetav unga

förändrades förtoriska skolan bland vidga förutsättningarnaannat att
kunna och flytta själva valtillfalletför välja olika yrken högreatt upp

åldrarna.i

gymnasieskolan4.2 Den nya

riksdagsbeslutet 1990/91:85 gymnasiesko-Genom prop. 1991 om
ochlan vuxenutbildningen lades grunden för omfattande föränd-en

ring gymnasieskolan. gällde såväl struktur och innehållDettaav som
planeringsförutsättningar. Ansvarsfördelningen mellan ochstat
kommun förändrades också. dag beslutas och utvärderas skolanI på
nationell nivå medan kommunen har för genomförandet.ansvaret
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riktlinjerna för läroplan förbeslutade riksdagen1993 om en ny
betygssystem.gymnasieskolan och ett nyttom

för gymnasiereformen arbetslivet ochNågra motiven attav var
samhällslivet ställer högre krav på generella kunskaper och dessaatt
krav gäller alla. Riksdagen menade också god grund all-att en av

bas för livslångt lärande. ambi-kunskaper krävs Enmänna ettsom
yrkesutbildningentionshöjning ansågs särskilt viktig. Dettaav som

skulle förlängning till för införandetske år alla liksomtregenom en
kärnämnen inom alla Avsikten underlätta förattav program. var

föränderlig ellereleverna arbetsmarknad direktmötaatt genomen
fortsatta studier.

nationella bådeGymnasieskolan består idag 16av program som
studieförberedande och yrkesförberedande. Varje ellerär program

eller flera karaktärsämnen. Fjortonhar harett av programmengren
yrkesämnen. två övriga Naturvetenskapsprogrammet ochDe är
Samhällsvetenskapliga Alla treåriga.ärprogrammet. program

finns med olika yrkesinrikt-de flestaInom programmen grenar
antal valbara kurser.ning. flesta har ocksåDe Inomett stortprogram

med yrkesänmen finns kurser ärtre gemensammaprogrammen som
samtliga företagsekonomi, data och arbetsmiljö.för program -

svenska, engelska, samhällskun-finns antal kärnämnenDet ett
matematik, naturkunskap, estetisk verksam-skap, religionskunskap,

idrott alla läser Omfatt-het och och hälsa oavsettsom program.
detsamma vilketningen respektive kämänme är oavsett programav

Ämnena omfattning dåföljer. har dock de dessutom ärstörreman
innehållerkaraktärsämnen på något Varje utrym-program. program

för individuellt val kurser. Vid sidan de nationellaettme av av
finns möjlighet till specialutformadeprogrammen program.

Eleven kan också välja det individuella kan haDettaprogrammet.
längd och innehåll beroende på den enskilde elevens behov.olika En

på individuellt lärlingsutbildning.variant Dettaär ärett program en
kombination yrkesutbildning anställd företag ochpå ettav som

Lärlingsutbildningen till skillnadstudier i kämämnen. måste från
omfattaindividuella årskurser.andra treprogram

med arbetslivetkontakter sker så kallad arbets-Elevernas genom
utbildning skall omfatta minstplatsförlagd APU. Denna 15 veckor

nationella med yrkesänmen. riksdagsbeslutalla Genompå program
möjligt ha också övrigablir det APU påhösten 1996 att program.
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företagen åtar sigutbildning innebärArbetsplatsförlagd ut-att en
jämförelsetillhandahålla handledare.och skall Ibildningsuppgift

arbetsplatsförlagdanordiska, deninklusive demed andra länder, är
mindre omfattande.i Sverigeyrkesutbildningen

övergången från statligockså viktigtDet poängteraär attatt en
skola innebär läroplaner ochmålstyrddetaljreglering till atten mera

och inte på regler ochfokuserar på målstyrmedelandra ansvar,mera
omfattande förnyelse-avreglering har skapatorganisation. Denna ett

det gäller frågan vadvärld inte minstarbete inom skolans när om
skolarbetet.kvalitet iärsom

hittillsErfarenheterna4.2.1

tid sig finna sinaoch har haft kort påGymnasiereforrnen attär ny
decentralise-också omfattandeFörändringarnaformer. är genom

medreformarbetet inom skolanochtill kommunernaringen ny
be-utformade ochpåläroplan, kursplaner sättär ett nyttnyttsom

genomfö-parlamentarisk kommitté följersärskildEntygssystem.
delbetänkanden.hittills lämnat tvårandet och har

moti-gymnasieskolans utveckling konstaterarförKommittén att
genomföran-påverkarotillräckligt kända vilketför reformen ärven

negativt. förhållandet läroplanen,gäller detdet Detsamma att
börjadereformeninte klaraoch betygssystemetkursplanerna närvar

framhållergymnasieskomans utvecklingförgenomföras. Kommittén
organisatoriskaframgångsrik i dehittills varitvidare reformenatt

undervis-varit vad gällersvårigheternaavseendena störreattmen
elever harför hjälpaalltid sittningen. Skolan inte atttar somansvar

i kärnänmena pä destudiesvårigheter. Undervisningen program som
Framgångsri-utmaning för lärarna.innehåller yrkesärnnen är storen

kunskap och intresse förbehovlärare oftast elevernaska tar av
gäller finnsutgångspunkt för arbetet. det APUutbildningen Närsom

Kommitténkvaliteten.problem med såväl kvantitetendet som
gymnasieskolan Stegdelbetänkandeframhåller i sitt andra Den nya -

steg avgörande förarbetsplatsernaför utbildningen på äratt yr-

sou 1996:
° SOUl997:1.
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kesutbildningens kvalitet och minimigränsen veckors15 APUatt om
på sikt bör höjas.

Arbetsplatsförlagd4.2.2 utbildning
Hittills gjorda undersökningar arbetsplatsförlagd utbildningom
APU visar möjligheterna få elever arbetsplatserpå varie-att att ut

mellan olika rådandeDet konjunkturläget har skapatrar program.
svårigheter hitta lämpliga utbildningsplatser. Inställningen tillatt

varierarAPU också mellan olika branscher. Vissa branscher med

företagmånga små har svårt uppfylla de krav skolan och läropla-att
ställer. finns också oklarheterDet vad den kursplanestyrdanen om

utbildningen på arbetsplatsen innebär.
En de kritiska punkterna tycks samarbetet mellan skolaav vara

och arbetsliv. Kunskapen arbetsplatsförlagd utbildning iuteom
arbetslivet ibland bristfällig. två kulturema tycksDe ha svårighe-är

förstå varandra och bra samarbetsfonner inte etablera-ter att är ännu
de överallt.

Flera goda exempel på bra samarbetsformer redovisas Kommit-av
förtén gymnasieskolans utveckling och SAF På vissa har detorter

utvecklats fördjupat samarbete mellan gymnasieskolan och lokalaett
företag. Företagsengagemanget kan sig olika utformning:ta

Partnerskap mellan företag och gymnasieskola där före-0
inte enbart hjälper till med APU med lärar-tagen ävenutan

fortbildning, för projektarbete, feriearbete och utland-ärrmen
spraktik.

Entreprenadutbildning, där genomförgymnasieskolan0
delar företagets interna personalutbildning medan skolansav
elever får tillgång till företagets avancerade och dyra ut-mera
rustning skolan inte kan anskaffa.som

öretagsskolor, där företagetF inom för friståen-0 ramen en
de skola anordnar komplett yrkesutbildning dels under-en som
lättar rekryteringen till det företaget också ele-egna men ger

förutsättningar söka till andra företag.attverna

4 Arbetsplatsförlagd utbildning-goda exempel samarbete,på SAF1995.
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Branschskolor, där i synnerhet mindre branscher centra-0
liserat de yrkestekniska delarna utbildningen.av

4.3 Lärlingsutbildning
Lärlingssystemet framhålls många föredöme eftersom detettav som
tycks fungera effektiv inträdesbiljett på arbetsmarknaden.som en

ÖsterrikeRegelrätta lärlingssystem finns till exempel i Tyskland,
och Danmark. inträdessystemDessa väl förankrade i respektiveär
länders institutioner och bland allmänheten. Systemet har också ofta

långvarig tradition.en
tyska lärlingsutbildningenDen har under år genomgått sto-senare

förändringar och modemiserats för bättre utveck-att motra svara
lingen inom näringslivet. Lärlingsutbildningen i Tyskland skiljer sig
från vår yrkesutbildning på i huvudsak två punkter. det förstaFör
sker utbildningen till delen vid produktionsstället eller tjäns-största
testället inom näringslivet eller den offentliga sektorn och inte vid
skolan. Eleven yrkeselev företag eller inom offentligapå denär ett
sektorn. del tiden går eleven yrkesskolaEn på och därmedärav
yrkesskoleelev. det andra för utbildningenFör uppdeladär ansvaret
mellan yrkesskola och företag, där skolan för kostnadernasvarar
under den tid skolarbetet företagetpågår medan står för lärlingslön
under den tid lärlingen vistas i företaget. Lärlingslönen regleras

avtal. Samhället och näringslivet delar således på kostnader-genom
för yrkesutbildningen.na
Positiva drag i det stark koppling mellanärsystemet att ger en

företag och samhälle. har därmed utvecklats till modernDet ochen
utbildning.effektiv bidrar dessutom tillDet lägre ungdomsarbets-

löshet och det genomsnittligt hög och specialiserad utbild-ger en
ningsnivå inom många olika yrken.

42Utlandsrappørtfrån Sverigestekniskaatlaehéer, 9602.
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sitt lärlingssys-annorlunda utformningDanmark har något aven
yrkesutbildning.till skaffa sigmöjlighet tvåDet sätt atttem. enger

eller direkt iutbildning i skolakan börja medAntingen utenman
Danmark, liksom iskolsystemet.Båda formerna ingår i Iföretag.ett

skolanteoriutbildning ipraktik i företag medTyskland, utevarvas
och uppbär lärlingslönEleven anställdhela lärlingstiden.under är

den skolför-och studiebidrag underarbetsplatsernaunder tiden på
avtal.regleradeLärlingslönernalagda utbildningen. är genom

infört lärlingssys-år tillbakahar sedanI Norge nyttettett parman
Yrkesutbild-annorlunda förutsättningar.på någotbyggertem som

skolutbildning.börjar med två årsfyraårig,ningen, kan varasom
påhuvudsakliga utbildningensker dendet tredje åretUnder ute

utbildningenlärlingsplats skerinte fåttdemarbetsplatserna. För som
betraktas därmeddet tredje året ochhelt inom skolans somram

sig lärlings-de företag åtaravtal medavslutad. Fylket tecknar som
har lönför lärlingarna. Elevernaf°ar ersättningutbildning. Företaget

produktivtutför alltsåtillämpningsavsnitten ochide deltarnär
i företagenskulleförsta året elevernadetarbete. 1996Hösten utvar

fick inteantal elevernarelativtsigdet visade stortatt ett avmen
detutvärderas på uppdragUtbildningenlärlingsplats.relevant av

utbildningsdepartementet.norska
utvecklingför lärlingsut-gymnasieskolansförEnligt Kommittén

tillvaro. fanns 25höstentynande Förrai Sverigebildningen en
Kommit-årskurserna.lärlingsutbildning i allai gymnasialelever tre

deladeintresset.till det bristande Detorsakerpekar på fleratén
arbetsgivare ingenskola ochmellanhuvudmannaskapet gör taratt

lärlingsutbildningeninformationen dålig,utbildningen,för äransvar
syo-infonnationenfaller därför utanförsöka ochinte möjligär att

arbetsgivarna prioriterar APU.attsamt
med lärlingssys-för- nackdelaranförs både ochdiskussionernaI

varierar medlärlingsplatsertillgången påproblemEtt är atttem.
drab-invändningmellan branscher.också Dennakonjunkturer men

arbetsplatsförlagd utbildning. Enalla formerbar dock annanav
inlåsningseffekter.och yrkesmässigarisken för kunskaps-nackdel är

förändringsförmåga.öka individens Detuppgift för skolanEn är att
till ochmöjligheterlärlingsutbildningendärför viktigtär att ger

3 1997:1.sou
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intresse för skaffa sig teoretisk bas för kunna fortsät-att atten senare
utbilda sig inom den valda verksamheten eller utbild-attta annan

ning.
Ytterligare svårighet brukar framhållas eleven underär atten som

utbildningstiden delshar två huvudmän, skolan och dels företaget.
Risken finns ingen dem uppfattar sig huvudansvarig. Manatt av som

framfört det finns risk för lärlingsutbildningarhar också skulleatt att
minska rekryteringsunderlaget till högre utbildningar. gäller dåDetta
framför allt rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska ut-
bildningar efterfrågan beräknas fortsätta öka.där skulleDettaatt
dessutom kurma innebära den sociala snedrekryteringen till högreatt

förvärras. invändasutbildning detta kan de elever väljerMot att som
arbeta direkt efter avslutad gymnasieutbildning fåbörja måsteatt en

så god och relevant yrkesutbildning och praktik möjligt för attsom
de därmed skall få ökade chanser få arbete. Samtidigt måsteatt ett

för lärlingsutbildad efter komplet-det finnas möjligheter vissatten
högskoleutbildning.tering kunna fortsätta med

detBland fördelarna med lärlingssystem tycksnämnsett att vara
få arbete direkt efter avslutad utbildning.lättare relevant Iatt ett

lärlingssystem ungdomsarbetslösheten lägre.länder med Gemen-är
för lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning deärsamt att

tilleleverna tillgång modernare utrustning vad skolan kanänger
det i skolan lära det förhåll-erbjuda. svårtDessutom är att ut nya

ningssättet i arbetslivet bland innebär arbetsorganisa-annatsom en
tion med målstyrda och kräver god samarbetsförmåga,grupper som
förståelse för lagarbete, krav på omställningar och öppenhet förstora

själv förbättra kan däremot ske naturligtverksamheten. Dettaatt
omfattandeinom för lärlingssystem eller arbets-ettramen en mera

platsförlagd utbildning.
Vidare betonas kombinationen teoretisk och praktiskatt ut-av

bildning det lättare för många lära sig och förstågör attunga me-
ningen med mellan fleraolika kunskaper. Samarbete generationer

ha effektkan också positiv för inlärningen. många arbetsgivareFör

lärlingsutbildningenkan medföra säker metod rekryteraatten nya
medarbetare. utbildningssystemet kommer kravet detFör på närmare
samarbetet med arbetslivet lärlingssystem och arbetsplatsför-som
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lagd utbildning innebär utvecklande både vad gäller inne-att vara
pedagogiken.hållet i utbildningen och

utbildning4.4 Högre
tillAllt fler fortsätter högskolan efter avslutat gymnasium.unga

efter påbörjar idag tredje elev någon fonnårInom tre avexamen var
högskolestudier. kan jämföras med 80-talet då ungefärDetta var

Ävenfemte gick vidare till högre studier inom år. direktöver-tre
idag femte direkt frångångarna har ökat och går nästan var gvmna-

Under läsåret 1994/95 farms registreradesiet till högskolan. 270 000

högskoleutbildningi
flera till ökningen antalet högskolestuderan-finns orsakerDet av

har förändrats vilket gjort det blivit lättarede. Antagningsreglema att
delsdirekt högskolan. Studietiden har också blivit längregå tillatt

förlängts dels till följdtill följd vissa utbildningar har attatt avav
studier. försäm-examensordningen stimulerar till längreden Detnya

ytterligare skäl till studen-rade läget på arbetsmarknaden är ett att
kärva arbetsmarknadsläget har ocksåkvar längre. Detterna stannar

fler söker sig till studier.bidragit till alltatt
kraftigtstudenter i högskoleutbildning ochökat antalTrots ett en

varje antal sökande inteutbyggd högskola det årär ett stort som
sökande inte in.in högskolan. Under kom 40 000kommer på 1995

beslutadedel under år. Sommaren 1996dessa 25Av storvar en
studieplat-riksdagen ökning med det totala antalet30 000 avom en

1999/2000på högskolan från läsåret 1997/98 till läsåret prop.ser
1995/96:222.

beskriverUtifrån och SCB:s scenarioberäkningarNUTEK:s Ar-
kommandebetsmarknadspolitiska kommittén detSOU 1996:34

utbildad arbetskraft kraftigt ökande. Arbetsmark-behovet av som
hittills har skettnadspolitiska kommittén den ökningattmenar som

under 1990-talet ine tillräcklig. det behovet måsteFörär mötaatt
andelen från arbetarhem fortsätter med eftergymna-även unga som

snedrekry-siala studier öka utredningen den socialaIavsevärt. om
utbildningteringen till högre studier SOU och1993:85 Ursprung

konstaterades det under de åren fram till början25senasteatt av

44 sammanställning i Krokig till Ungdomsstyrelsen, 1996.Se väg vuxen,
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1990-talet inte skett minskningnågon den sociala snedrekryte-av
ringen till högre studier. Arbetsmarknadspolitiska kommittén menar

för kraftig ökning antalet högskoleutbildade ska skeatt att en av
krävs bland bättre information på gnmdskolan och i gymnasietannat

yrkesval och fortsatta studier bättre incitament till studier isamtom
form god studiefmansiering och framtida lön.av

LångtidsutredningenI konstaterasSOU 1995:4 den framtidaatt
lön individen förväntar sig avkastning från utbildningensom som
påverkar tillströmningen studenter till högre utbildning. Resulta-av

från empiriska beräkningar tyder efterfråganpå på studieplat-tet att
mycket känslig för variationer i utbildningens lönsamhet.ärser

Utbildningspremien därför viktig för öka intresset för högreär att
studier. Avkastningen dock inte den enda faktor påverkarär som
individens val utbildning. Till exempel innebär utbildning oftaav

ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter.mer
Långtidsutredningen visar Edin och Holmlunds studiergenom

1993 den solidariska lönepolitiken troligtvis har medverkat tillatt
de minskade löneskillnadema mellan hög- och lågutbildade. Men
nivån på lönepremiema efter universitetsutbildning förklaras till stor
del också förändringar det relativa utbudet på utbildad arbets-av av
kraft. den allmännaNär utbildningsnivån stiger leder detta till detatt
relativa utbudet högutbildade ökar vilket tenderar nedattav pressa
lönepremiema efter universitetsutbildning.

Långtidsutredningen dock den solidariskaatt oavsettmenar om
lönepolitiken har haft negativ effekt avkastningenpå på utbild-en
ning eller löneskillnadema främst resultat marknadskraf-är ettom av

så lönebildningen område traditionellt harärterna ett statensom
hållit sig utanför. främsta statliga styrrnedlen för skapaDe såvälatt

utbud efterfrågan på utbildning därför troligenstörreett ärsom
utbildningens dimensionering och utformningen studiemedelsys-av
temet.

Förslag till förändrat studiestödssystem har lagts Studi-ett av
estödskommittén SOU 1996:90. Förslaget går i drag påstora ut att

bidragsdelenöka för högskolestuderande till 40 totalbe-procent av
loppet. deFör läser in grundskola eller gymnasieutbildning skasom

högre bidragsdel utgå. Förslaget bygger också pâ principen en om
det ska praktiskt möjligt betala tillbaka lånen. skaDettaatt attvara
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skärptastudiemedel,tilldelningenbegränsningske avavgenom en
äldrestu-förlånebeloppetmaximeringochåterbetalningsregler aven

derande.
ökningforha betydelsekanfaktor anta-ytterligareEn avensom

arbetslivtillstudierfrångoda övergångarhögskoleutbildadelet är
form förinstitutionaliseradhögskoleutbildning. Enavslutadefter

femprojektform pådrivs iidagarbetslivscenterdedetta är som
mötesplatserskapaforarbetarVid dessautbildningsorter. attman

ocksåyrkesverksamma. Manocharbetsgivarestudenter,mellan ger
marknadsföring.personligexempeli tilloch kurseryrkesvägledning

universi-mellansamarbeteframförallt påbyggerVerksamheterna ett
ocharbetsmarknadenarbetestudenternas gentemottetet, egna

underprojektstartadeVerksamheternaarbetsförmedlingar. som
Örebro. tiotalytterligareplanerarUnder 1997och ettLundi1995

arbetslivscenter.etablerahögskolorochuniversitet att

Överväganden4.5

påbland beroarbetslöshetkanavsnitttidigareframgåttSom ungaav
konjunkturarbetslöshetforfaktorer. Ungaolikaflera är utsattamera

inteoch därmedanställningstidenden kortastede ofta harattgenom
anställningsskydd. Näriturordningsreglema Lagenskyddas omav

har de åarbetskraft ökarpåefterfråganochvänderkonjunkturema
utbildningarbete.få Deras ärsnabbthaft lättaresidanandra att

lättarehardei allmänhetarbetsgivarna attoch attmodernare anser
andelendocktid harUndersituationer.tillsig senarenyaanpassa
i högrepåtydermarkant vilketökatlångtidsarbetslösa att ungaunga

arbetslöshet.strukturelldrabbastidigaregrad än av
arbetslöshet-upprepadekapitel kanföregåendeframgåttSom av

arbetsmarknaden.frånutslagningtillofta ledasperioder permanent
samband mellanfinnsdetländer visarandrafrånErfarenheter ettatt

blandarbetslöshetochutbildningenutformningskolans unga.av
lägregenerelltlärlingsutbildning harutbyggdmed settLänder

mellankopplingstarkfinnsländerdessaungdomsarbetslöshet. I en
introduktionför dedelatocharbetslivsamhälle och ett ungasansvar

arbetsmarknaden.på



83och arbeteSOU 1997:40 Unga

förbereda deuppgiftergymnasieskolans viktigasteEn är att ungaav
del arbetsmarknadspoli-denarbetslivet. den meningenför I är aven

möjligt förutformad så den detskolantiken. Därför ska görattvara
helst mellanliggan-arbetsmarknadenfå fotfäste påelever utanatt ett

gymnasieskolansarbetslöshetsperioder. Dende oplanerade nya
föränderligt arbetsliv ligger i linjeförmålsättning förbereda ettatt

valmöjligheter och värdeful-ökadeSkolan skamed detta synsätt. ge
elever närsamhälletmångamed arbetslivet. Förkontakter utgör

Arbetsplatsför-kan sådan.kontakt. Feriearbetetdenna första vara en
projektarbete andra kontakt-olika formerlagd utbildning och ärav

decentraliserade organisationgymnasieskolans starktGenomvägar.
avgörande inflytandeförutsättningar förskapatsdet ocksåhar ett

öppenhetUngdomspolitiska kommitténfrån närsamhållet. attmenar
för skolangrundläggande förutsättninginför närsarnhället attär en

förbereda för arbetslivet.uppgiftskall kunna fylla sin att
Näringslivetsvarierar dock lokalt.för samverkanFörutsättningar

mellan olikaolika kommuner ochsig mellanstruktur skiljer orter
Ungdomspolitiska kommitténoch kommun.inom menaren samma

i detalj föreskriva hurmöjligt eller önskvärtdet intedärför är attatt
arbetslivet skagymnasieskolan ochsamverkan mellan ut,se menen

samverkan.grundidén med sådannedanvi presenterar en

yrkesorienteringochStudie-4.5.1

utbildningsbe-långsiktigauppgift tillgodoseSkolans främsta är att
personligindividen möjlighet tillskaför de Skolanhov geunga.

finnspåverka sin livssituation. Detutveckling och förutsättningar att
förberedelserna för arbetsliv.ochklart samband mellan detta ettett

krav kan ställasperspektiv finns det tvåfrån arbetslivetsSett som
allmänteoretiska kunska-det första ska denutbildningen.på För ge

grund förkvalificeradelevernadet andra ska denFör attge enper.
Skolan har intekompetensen.yrkesmässigavidareutveckla den

isamhälle ochkunskapsgivare. dagensheller monopol I än mersom
många olikakunna inhämtas påframtiden kommer kunskap sätt.att

kunskap.bearbetarDärför skolan lära hurmåste ut man
inför upprepade valsituatio-ställs dehela skoltidenGenom unga

i kommitténs utåtriktadede deltagitflera håll harFrån somner.
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aktiviteter påpekat det behövs vägledning för ha möjlighetatt att att
goda val. bra vägledning kan valenUtan i hög grad upplevasgöra
pressande. gäller införDet såväl och under gymnasiestudiemasom
för val efter gymnasiet. Vägledningen bör enligt dessasom unga

både arbetsmarknads- och studieorienterad. gyrnnasie-Denvara nya
skolan skall också enligt intentionerna kunna tillgodose omfat-ett
tande behov alternativa utbildningsvägar.av

arbetet med studie- ochI yrkesvägledning individens ochmöts
samhällets perspektiv. För studie- och yrkesvägledaren gäller det att

eleverna brett beslutsunderlag så de utifrån sina intressenett attge
och förutsättningar kan väl underbyggda val studier ochgöra av
framtida yrkesinriktning. Informationen utvecklingen i yrkeslivetom
och arbetsmarknadenpå Viktigt inslag i studie- och yrkesväg-är ett
ledningen då denna också måste in i elevens beslutsunderlag. Ivägas

fråganden bör skolan etablera samverkan med arbetsgivare,näraen
arbetstagare, egenföretagare, arbetsförmedlingar med flera kansom

detta tillskott arbetsmarknadsinformation och ävenge av arman
nödvändig information inför elevernas kommande inträde på ar-
betsmarknaden. sådanEn samverkan också nödvändignära utgör en
plattform för utbyte information och erfarenheter mellan skolan,av
arbetsförmedlingen och på arbetsmarknaden.parterna

Arbetsplatsförlagd utbildning,4.5.2

lärlingsutbildning och entreprenörskap

modernaDet arbetslivet utvecklas i riktning från hierearkiska och
stela organisationer där strukturen hindrar snabba beslutsprocesser
och anpassningar. traditionellaDen arbetsorganisationen bygger på
stabila marknader och långsamma förändringsprocessen mark-Men
naderna blir alltmer instabila och oförutsägbara. Hårdnande inhemsk
och internationell konkurrens det nödvändigt förkorta produk-gör att
tutvecklingsperiodema, konkurrera med kvalitet och utvecklaatt att
konkurrenskraftiga produktionsprocesser. verksamhetDen som
lyckas bli kundorienterad och rörlig i sin organisation kommermer
därmed konkurrenskraftig framöver.att vara mera

Utvecklingen därförgår snabbt starkt decentraliserade ochmot
kundstyrda organisationer med individuella kompensationssystem.
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bygger på individens förmåga,Dessa kompetens och flexibilitet.
Flexibiliteten kräver de anställda har bred kompetens och detatt att
finns positiv inställning till kompetensutveckling. Organisationenen
utvecklas till lärande organisation hela tiden söker ochen som nya

Ökatbättre fullgöra sin uppgift. personalinfl de ocksåsätt att är
produktivitetentillväxtfaktor det ökaratten genom

Skolan ska grundläggande kunskaper och vissa färdigheter.ge
svårt i skolmiljöDet simulera arbetet sådant det påär att set ut

arbetsplatserna förståoch hur arbetsprocessen fungerar hautan att
möjlighet under period ingå i arbetslag. Under tiden iatt ett uteen
arbetslivet får eleven däremot möjlighet tillämpningenprövaatt av
sina kunskaper och få kunskaper och andra erfarenheter deännya
skolan kan arbeta i arbetslag innebär förAtt alla deltagarnaettge.

visst mått lärande. naturligtDet diskutera uppkomnaett är attav
problem och försöka hitta lämpliga lösningar. integ-Läroprocessen

på naturligt och eleven med och skapar lösningar.sätt ärettreras
Vidare får de ofta sina första arbetserfarenheter efter avslu-unga

tad utbildning på hemorten. finns därförDet detta perspektiväven ur
skäl understryka vikten närsamhället och ökatatt att tar ettav ges

inflytande i skolan och skolans förberedelse för arbetslivet. Det är
också nödvändigt utbildningsinnehållet till arbetslivetsatt anpassa
kompetens- kvalifikationskrav.och harDetta påbörjats i och med
införandet den gymnasieskolan. Helt förutsättningar harav nya nya
skapats kommunernas möjligheter för utbildningensattgenom svara
genomförande.

Ungdomspolitiska kommittén ytterligare åtgärder börattanser
vidtas för knyta skola och arbetsliv till varandra ochnärmareatt
därmed underlätta mellanövergången skola och arbetsliv. Elever bör
f°ar möjlighet delta i projekt utformade arbetsgivare och skolaatt av

Projekten ska kurma anslutas till karaktärsämnen inomgemensamt.
gymnasieskolans Delar utbildningen skall också kunnaprogram. av
förläggas utomlands till exempel inom för utbytespro-EU:sramen

kontakterTäta mellan de ansvariga för utbildningen och degram.
lokala företagen och offentlig sektor bör kunna leda till effektivtett

där syftet eleven de kunskaper och erfarenheterärsystem att ge som
skolan inte kan samtidigt arbetsgivarna på underlättarortenge, som

45TowardsFlexible Organisations,NUTEK Bl996:6.
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mellan dekan skillnadernaarbetskraft. Dessutomsin rekrytering av
allaminskasoch de övrigahar yrkesänmen attgenomprogram som

arbetslivskontakter ochtillmöjligheterlikartadeerbjudselever
samarbetanaturligtförutsättningar på över programgrän-sättatt ett

ska det ocksåflexibeltsådantförInom ett programramenserna.
gymnasialapåbörja sinelever möjligheterbjudamöjligt attattvara

utbildningensunderarbetslivet föriutbildning direkt attute senare
skullenödvändiga. Dettasig de kärnänmentillgodogöragång ärsom
skedegymnasietiden eller iunderske antingenkunna ett senare

vuxenutbildning.genom
kvalificeradmedförsöksverksamhetnärvarande pågårFör yr-en

eftergym-formgymnasieskolan.efter Detkesutbildning är aven ny
kvalifi-påutbildningen byggertredjedelnasial utbildning där aven

arbetsplats.kunskaperna påteoretiskadecerad tillämpning enav
analytiska förmå-sinskallstuderandeMeningen den tränaär att upp

möjlighetsystemperspektiv och fåochtillämpa helhets- att taga,
utbildningen,utformningenaktivt imedverkarArbetslivet avansvar.

och förför utbildningenledningsgruppenmajoritet iutgör svarar
fårStuderandearbetsplatsförlagda delen.denkostnaderna under tas

yrkesutbildningkvalificeradförKommitténtill och med 1998.in
tillsynuppföljning ochförförsöksverksamheten,sköter samtsvarar

tillförslagutvärdering Ettoberoende nytt systemgörs. ettatt en
december 1999.den 31skall lämnas senast

tagit hän-utsträckningringahittills i mycketharGymnasieskolan
arbetakommaframtida yrkesliv kantill eleverna i sitt attatt somsyn

elever-utsträckning utgått ifrånSkolan har iföretagare. attstoregna
traditio-densektor ellerinom offentligfå lönearbetekommer attna

Ämnet i deföretagsekonomi finnsnella industrisektom. program
gymnasieskolor harfåyrkesämneninnehåller ytterstmensom

ochföretagandei direktkunskaperbehovetuppmärksammat av
hargymnasieskolorexempel påfinnsentreprenörskap. Det som

småföretagandeochföretagsekonomiinfört obligatoriska moment av
formerhittat andraellerstudieförberedandei deäven programmen

flerasmåföretagande.för Iintresseför stimulera elevernasatt av
lokala företag,samarbete medifall sker utbildningendessa nära

organisationer.myndigheter och
verksamhet försedan några årFöretagsamhet driverUng atten

ideellFöretagsamhetföretagande.stimulera till Ung äreget enunga
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föreningar.med regionalaförbund 23organiserad iförening ett
Verk-ekonomisktjuridiskt ochförening harVarje egetett ansvar.

ochkunskapi åldern 16-20 årbygger påsamhetsidén att omungage
betydelse.arbetslivets villkor och Deochföretagandetsförförståelse

avveckling.från tillminiföretagläsårunderdriver startettettunga
näringslivet.frånoch rådgivarelärareinspirationf°ar stöd ochDe av

ochimiteraskapa,lärapedagogiskaDen är attattansatsen genom
aktivtentreprenörsskapetihelhetenskaEleven attmötagöra. genom

uppföljning.resultat ochaffärsidé tillfråni heladelta processen
företag.i drygt 1300 Avdeltog 5001995/96 5Under läsåret unga

kvinnor.45dessa procent ungavar
inriktarbildades hösten 1994. DenFöretagargymnasietStiftelsen
utbild-ekonomiskagymnasieskolansförnyaframför allt påsig att

utvecklaroch pedagogikfram metoderStiftelsen arbetarning. som
för skalloch attityder krävsfärdigheterpåverkar deoch att ungasom

avtal medStiftelsen hadeprojekt. 1996förverkliga sinakunna ett
Sverige.ifemtiotal skolor runt om

Östra gymnasieskolan i Umeå denvidindustriprogrammetVid är
arbetalära sig yrkeskallelevernabärande idén attettatt genom

Syftetanvändbara och går säljbådemed produkter är attär att a.som
Skolans uttala-industrin möjligt.iverklighetensåkomma nära som

småföreta-potentiellaskolanskall lämnaelevernamålde är att som
yrkeskunnandet och ispecifikai detförberedda bådevälgare,

tänkandeflöföretagsekonomiskt
arvsfonden förAllmännamedelocksåharRegeringen avsatt ur

handhar i förstaskolkooperativ. Stödetformerstödja olikaatt av
underlättatilloch syftarstorstadsregionemaisig till skolorriktat att

Kooperativaform.kooperativföretagande iutvecklaför attunga
skolkooperativsjuttiotalmedverkat tillharinstitutet startatsettatt

skolformer.olikainom

46 ochhandelsdeparte-tecken,Närings-entreprenörskapetsfrån utredningenIExemplen hämtadeär
1997:3.Dsmentet,
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4.5.3 Högskoleutbildning och studieñnansiering

Utbildning investering i framtiden.är Detta gäller såväl för denen
enskilde individen för samhället helhet. Utbildning mins-som som
kar både den enskildes risk för arbetslöshet och förbättrar förutsätt-
ningarna för minskad arbetslöshet på samhällelig nivå. moti-Atten

och stimulera till högre utbildning därför nödvändigt.ärvera unga
Den satsning på 30 000 högskoleplatser regeringen före-nya som
slagit detta perspektiv bra. Principen för framtidensär högskolaur
bör den vill studera ska ha möjlighet till detta. firnsatt Detvara som
emellertid problem vilka Ungdomspolitiska kommittén ärmenar
viktiga beakta.att

det förstaFör bör utbyggnaden högskolan ske successivt.av
Satsningen på kvantitet f°ar ske till priset sänkt kvalitet. Dagensav
höga arbetslöshetsnivåer bland kan inte lösas akutaunga genom
insatser inom högskolan. Till det ökade antalet utbildningsplatser
måste också komma ökad satsning på forskarutbildning ochen
forskning. Satsningen bör ske inom alla fakulteter.

det andraFör det nödvändigt de väljer studeraär skaatt attsom
ha möjlighet till goda ekonomiska förhållanden under och efer
studietiden. Ungdomspolitiska kommittén inte det liggerattanser
inom kommitténs direktiv föreslå förändringar inom studiestöds-att

Inför regeringens arbete med studiefmansierings-systemet. ett nytt
vill vi dock kommentera det förslag till studiestödsystem nytt stm

lämnats Studiestödsutredningen SOU 1996:90.av
För behovet högutbildande ska kunna täckas detatt är sir-av av

skild vikt nå de mindre studiemotiverade.att Någonärunga som
kungsväg för detta finns inte. svenskaDen utbildningspolitiken lar

resultat i årtionden efter dettastörre utbildningensutan strävat men
längd fortfarande starkt relaterat till socio-ekonomiskär bakgrund.

Attityder till högskolestudier och faktiskt beteende påverkas tro-
ligtvis i dagens läge endast i liten utsträckning mindre ändringa iav
studiestödssystemet. För öka det allmänna intresset för högreatt
studier krävs därför utifrån dagens studiestödssystem relativt stcra
förändringar. förändringDen i studiemedelssystemet i riktning rrot

mindre lånedel och ökad bidragsdel föreslagits Studi-en som av
estödsutredningen i riktning.är rättett steg

Utifrån ungdomsperspektiv ställer sig dock Ungdomspolitiscaett
kommittén frågande till utredningens förslag de läseratt som
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studiestödet och dendet förmånligagrundskola ska erbjudas mest
Eftersom denläser på högskolan.ersättningen till desämsta som

grundskola och de allraidag har gåttmajoriteten deabsoluta ungaav
förslaget i realitetengymnasieutbildning innebärharflesta också att

Kommitténekonomiska villkorfår förrnånligareäldre än yngre.
erbjudasstuderande, nivå, bördärför alla oavsettatt sammaanser

för möjligheterkonstruktion dessutomstudiestöd. sådanEn öppnar
ha positivabidragsdelen vilket troligtvis skulleytterligare höjaatt

för högre studier.vad gäller intresseteffekter
återbetala.i praktiken gårockså viktigt studielånenDer attär att

finns det betydande ochnuvarande studiemedelssystemMed ett
kunna betalalåntagare sannolikt aldrig kommerökande antal attsom

effekt vadtroligt detta har negativ bådetillbaka lånen. Det är att en
intresse för högre studier och för minsk-allmänt ökatgäller ett en

till högskolan. Studiestödsutredningenssnedrekryteringenning av
återbetalning löser inte detta problem. kanhårdare krav på Tvärtom

drar sig för studera återbetalnings-förslaget innebära fler närattatt
lönen kommer till studie-femkravet innebär procent attatt av

med bidragsdelår.skuldema under högst 25 Ett störresystem en
lägre procentandel inkoms-återbetalningskrav på någotoch ett aven

tid därmed föredra.under längrevilken fördelas attten vore
utbildningspremie för öka antaletgodGällande behovet attenav

det finns positivtkommitténhögskoleutbildade konstaterar att ett
dock lönepo-Kommitténmellan dessa faktorer.samband attmenar

det liggerarbetsmarknadenslitiken bäst sköts parter samt attav
område.förändringar på dettauppdrag föreslåutanför vårt att

behovet övergångarocksåSlutligen vill kommittén poängtera av
högskolestuderande.för Ut-och arbetslivutbildningmellan även

och kommer iutbildningen har redanden högrebyggnaden änav
antalet examinerademedföra ökninggrad i framtidenhögre att en av

broar mellanställer ökade krav påhögskolan. utvecklingfrån Denna
kommitténUngdomspolitiskaoch arbetsliv.studenter attanser

universitet och högskolorarbetslivscentra vidutvecklingen ärav
Utbildnings- och Arbets-följaslovvärda initiativ vilka bör upp av

syfte hur dessa verksamheter kanmarknadsdepartementen i att se
utvecklas ytterligare.
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4.6 Förslag

Ungdomspolitiska kommittén systematiserade kontakterattanser
mellan skola och arbetsliv ska etableras.

ytterligare understryka behovet utökade kontakterFör mellanatt av
skola och näringsliv bör möjligheter till och formerna för tredjeen
termin i form praktikperiod utredas bl. mednärmareav en a. avseen-
de på platstillgång och kostnader. bedömningEn bör också göras av

effektvilken sådan termin får för möjligheterna få feriearbete.atten
Terminen kan antingen läggas mellan det andra och tredje läsåret för

eleverna införsäkrare underlag valet fortsatt utbildningatt ettge av
eller efter det tredje läsåret.

Ungdomspolitiska kommittén föreslår lärlingsutbildningatt en
införs. skall utvecklas till modem formDen lärlingsutbildningen av
och bli likvärdigt alternativ till övriga i gymnasieskolanett program
för de önskar gå direkt i arbetslivet efter grundskolan.utunga som

krav Ungdomspolitiska kommitténDe ungdomsperspektiv villettur
ställa på utbildningen är:

lärlingsutbildningen skall behörighetsgivandeatt varau

skallarbetsmarknadens ha avgörande inflytandeatt parter ettn
på utbildningens innehåll och utformning

den rättigheter och skyldigheter i lär-under tidenattI unges
lingsubildning utbildningskontraktregleras i mellan skola ochett
arbetsgivare

Under lärlingstiden föreligger inte något anställningsförhållande
lagenenligt anställningsskydd mellan lärlingen och arbetsgiva-om

Lärlingen ska inte heller omfattas befintliga kollektivavtal.ren. av
Idag övergångsfrekvensen till gymnasieskolan 98är procent.

Kommittén räknar inte med någon volymökning med anledning av
förslaget. Då lärlingsutbildningen inte beräknas kosta änmer gym-
nasieskolans nuvarande medför inte förslaget totalkost-attprogram
naden för gymnasieskolan ökar.
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i gymnasieskolanyrkesvägledningen måste utvecklasochStudie-
omfattningen. kan skekvaliteten Detsåväl vad gäller genom ensom

och detoffentliga arbetsförmedlingenmedverkan denökad av
arbetsgiva-fackliga organisationer ochnäringslivet i formlokala av

arbets-arbetsförmedlingens sida bör samordnas ifrånInsatsemare.
innebära ökade kostna-och skall inte någrafönnedlingsnänmdema

arbetsförmedlingen.förder

i ska förberedai högre grad dagskolanKommittén änattanser
gymnasieskolanAlla inomföretagande.eleverna för eget program
utvecklapedagogisk form stärka ochvalska sitt ungasavgenom

ele-entreprenöranda. Skolan skaochkreativa förmåga uppmuntra
skolkooperativ och liknandeskolföretag,iengagemangvernas

naturligt i arbetet.de integreras påverksamheter sättettattgenom
skallskolkooperatv medi skolföretag,Elevens medverkan mera

i betänkandetlängre framKommittén kommerdokumenteras. att
företag ellerfördiskutera förutsättningarna att starta egnaunga

kooperativ.

efter-med kvalificeradförsöksverksamhetenKommittén attmenar
modell för kopplingenintressantyrkesutbildninggymnasial är en

bör byggas i denFörsöksverksamhetenskola och arbetsliv.mellan ut
ekonomiska medel tillåter.takt
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Statliga förinsatser arbetslösa5 unga

föreslår:Kommittén

treårig försöksverksamhet ska inledas med decentralise-attI en en
arbetsmarknadspolitiska medel.ring av

medel årligen ska för nyskapande och utvecklandeavsättasattI
verksamheter och med arbetslösa.av unga

den nationella planen för E U:s sociala fond, mål bör revi-attI
deras till förmån för nerifrån-initieradeprioritering insatseren av

medvetenKommittén väl och kraftfulla insatserär att storaom
behövs för förarbetslösheten ska kunna minska i någonatt unga
betydande omfattning. framför allt den ekonomiskaDet politikensär
utformning kan underlätta för komma in på arbets-attsom unga
marknaden. kan exempelvis frågaDet ändringar i lönebild-vara om

och i skattesystemetningen också i arbetsrätten. Omfattandemen
arbete med dessa frågor hållpågår på och det ligger utanförannat
kommitténs egentliga uppdrag gå alltför djupt in i dessa frågor.att

Vi vill dock erinra de uttalanden Arbetsmarknadsutskot-om som
gjort under den tiden angående behovet förändradtet senaste av en

arbetsrätt för tillgodose den arbetsmarknadens krav med ökadatt nya
internationalisering, arbetssätt, organisation och tekniknytt ny ny
med Frågorna den svenskahur lönebildningen fungerarmera. om
och vilket arbetsmarknadens å sidan ochparterom ansvar ena
regeringen och riksdagen andraå den har för lönebildningens ut-
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tid. Kommitténdiskuterats underhar ocksåveckling menarsenare
sysselsättningen.betydelsefulla förfrågordessa äratt

diskutera de statliga insat-det relevantdessa frågorUtöver är att
kommer i detta kapitelarbetslösa. Kommitténför attserna unga

insatser för deoch kommunernasför sin på hurredogöra statenssyn
fördet bästa resultatet såvälutformas forarbetslösa bör att geunga

samhället iförden enskilde stort.som

arbetsmarknadspolitiken5.1 Unga om

har fram-utåtriktade aktiviteterUngdomspolitiska kommitténsI
ska underlätta för arbets-synpunkter på åtgärderkommit många som

grundläggande inställ-arbetsmarknaden.in på Denlösa kommaatt
arbete ochden arbetslös sökerviktigtningen det ärärär attatt som

tid passivarbetslöshet ska inteTiden iaktiv. väntan.är vara en av
åtgärderarbetsmarknadspolitiskaarbetslösa deltar iAtt ärunga som

understryker dendärför självklart positivt. Men ärattär somman
planera ochdelaktig det gällerfåarbetslös själv måste när attvara

utforma aktivitetema.
har det också in-grimdläggande synpunkterdessaUtöver mer
arbetsförmedling-åtgärder ochkommit åsikter olika sorters omom

åtgärd kritiserasexempel datortekenarbete. Så tillär en somarnas
intearbetsförmedlingarnaocksåmånga. Många att gerav menar
positivtDock mångaarbetslöse.tillräckligt bra stöd till den är
det börarbetslös. Maninställda till praktik attgöraatt menarsom

få praktik eftersomarbetslösaökade möjligheter for alla göraattges
arbetslivserfarenhet.det bra fåär sättett att

arbetsmarknadspolitikens utformning5.2 Om

haarbetsmarknadspolitik kanArbetslivserfarenhet viaför sägasunga
ersättning for denfallblivit komplement vissatill och iett yr-en

ska via det ordinariekesutbildning arbetslivsorienteringoch gessom
fåerfarenheter bara kanskolväsendet ochoch till de kunskaper man

subventionera lönenindirektpå arbetsplatsen. ellerGenom direktatt
förproduktiva fönnåga ochkompenserathar lägreforstaten ungas
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de högre upplämingskostnadema i ungdomsarbeten. Kommittén har
i föregående kapitel diskuterat den gymnasieskolans förutsätt-nya
ningar bli bro mellan skola och arbetsliv för och därmedatt en unga

förutsättningarbättre få fotfäste på arbetsmarknaden.attge unga
Arbetsmarknadspolitikens uppgift fönnedla lediga platserär att

och främja arbetskraftens anpassning till den reguljära arbetsmark-
nadens krav. harDen också konjunkturutj ärrmande uppgiften genom

omfattningen åtgärderna till konjunkturutvecklingen.att anpassa av
skall främja jämställdhetenDen mellan kvinnor och bidra tillmän,

arbetshandikappade får arbete och vissa arbetssökande in-att ge
komsttrygghet under omställningen från arbetslöshet till arbete. Den

operativa verksamheten sköts Arbetsmarknadsverket. offent-Denav
liga arbetsförmedlingen af har huvuduppgift till deatt attsom se
lediga platserna blir snabbt och väl tillsatta och sökande snabbtatt
får ledigt arbete. Yrkesvägledning och rehabilitering ocksåett är
Viktiga uppgifter.

Hömstenen i den svenska arbetsmarknadspolitiken arbetslin-är
jen. innebärDen arbetslös inte kan få arbete, iatt etten person, som
första hand skall erbjudas utbildning och i andra hand arbets-en en
platsförlagd praktik eller tillfälligt arbete. därefter skall denFörstett
arbetslöse erbjudas kontantstöd. Under år har arbetslinjensenare
utvecklats till bli arbets- och kompetenslinje eftersom detatt en
blivit allt uppenbart arbetslöshetstiden bör användas tillatt attmer
förbättra och förstärka den arbetslöses kompetens och därmed
underlätta anpassningen på arbetsmarknaden.

Utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken går allt störremot en
decentralisering och alltmer individualiserat arbetssätt. Kommu-ett

fåtthar betydligt inflytande tidigare sinstörreett ännerna genom
majoritet i arbetsfönnedlingsnämndema. Individuella handlingspla-

föreskrivs för långtidsinskrivna och där den sökande på ettner som
tidigare förutsätts delta i och för sökprocessensätt änannat ta ansvar

led i strävandena ökad individualisering.är ett mot en
offentliga arbetsförmedlingarnaDe har olika åtgärder till sitt för-

fogande för underlätta för de arbetslösa få arbete. flestaDeatt att ett
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna riktade till samtliga arbetslö-är

En har varit undvika säråtgärder och istället ifrånsträvan utgåattsa.
den arbetssökandes behov oberoende exempelvis ålder. Vissaav
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dock till särskilda målgrupper. kan gällaåtgärder riktar sig Det

långtidsinskrivna med flera. arbetslösainvandrare, Unga var en
vissa infördes iprioriterad inom åtgärder fram till 1992/93. Dågrupp

ungdomspraktik. borttagen, i allmänhetstället Den är numera men
finns det fortfarande nedre åldersgräns, vanligtvis år, för20en
tillträde till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nedan översiktges en

åtgärder kan erhålla.deöver som unga

för ungdomarKommunalt ansvar

fattade beslut införa möjlighet förRiksdagen våren 1995 attom en
länsarbetsnänmdsluta avtal med respektivekommunerna attatt om

arbetslösaeller verksamhet på heltid föranordna praktik annan
fyllertill och med juni det âr den arbetslöse 20 år prop.ungdomar

arbetsmarknadspolitik, bet.efektivare1994/95:2l8 En

l994/95:AU15.
syfte sänka den arbetslöshetenReformens främsta öppnaär att

ungdomarytterligare skäl till beslutetinom åldersgruppen. Ett är att
arbetsmarknadspolitiska åtgärder varit eko-tidigare deltagit isom

gymnasieutbild-denomiskt gynnade jämfört med genomgåttsom
möjligheterna tillutnyttjaning och fått studiebidrag. Ett attannat var

till lokaladärigenom bättre åtgärdernalokal samverkan och anpassa
förhållanden.

utformats till åtgärd be-kommuner har reformenmångaI en som
Åtgärden kan olikakommunal ungdomspraktik KUP.nämns utse

verksamhet förreformens grundidé med lokalt utformadberoende på
Ungdomsstyrelsens kartläggning kommunernasarbetslösa. I av

grund-med reformen redovisas dock antalarbete ett gemensamma
drag

.
arbetsplats,kommunal ungdomspraktik innebär praktik påEn en

iföreträdesvis inom privat näringsliv. Utbildningsinslag förekommer

utbildning tillvarierande grad. Vissa kommuner har obligatorisk upp
det mindretiden. andra kommuner50 I ärprocent attmenar manav

från deras arbetsplatser varför ingen utbild-bra praktikantemaatt ta
ning erbjuds.

47 SeUngdomsstyrelsensutredningar nummer
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Praktiken erbjuds arbetslösa mellan 18-20 år deär samtsom som
gått tvåårigt gymnasium och år. Ersättningen17 varierarut ärsom
från 1020 kronor i månaden för de praktikanter inte gåttsom gym-
nasiet till kronor2340 i månaden för de gått treårigt gymnasi-som

Ersättningen beskattningsbar. Dessa ersättningsnivåer liggerärum.
under socialbidragsnonnen såväl för ungdomar har flyttatsom
hemifrån för de bor hemma. Möjligheten kompletteraattsom som
ersättningen med socialbidrag används i varierande framförgrad allt
beroende på vilken information till praktikantema. Ung-som ges
domsstyrelsens kartläggning visar också i vissa kommuner finnsatt

starkt samarbete mellan socialförvaltningen och den kommunalaett
praktikenheten i syfte till den arbetslöse inte ska kunnaattatt se
välja erhålla socialbidrag istället för delta i åtgärden.att att

tyder på införandet dennaData praktik har minskat antaletatt av
åldersgruppen.arbetslösa inom UngdomsstyrelsensIöppet rapport

påpekar dock förändringarna inte enbart kan hänföras tillattman
införandet den kommunal ungdomspraktiken.av

Datortek

Som led i utveckla Sverige till ledande land inom informa-ett att ett
tionstekniken förberedaoch för till år för arbetslivets25att unga upp

krav beslutade riksdagen inrätta kallade datortek frånså ochattnya
med den juli Datorteken1 1995. arbetsmarknadspolitisk åtgärdär en

Åtgärdenmed kommunen huvudman. omfattar månader.tresom
Utgångspunkten de under hälften tiden läraska sigär att attunga av
arbeta med olika datorprogram. övriga tiden ska de delta i olikaDen
arbetsmarknadsinriktade projekt med målsättningen dem påstöttaatt

in i arbetslivet. Syftet med utbildningen de skavägen är att unga
kunna använda informationsteknik hjälpmedel inom olikaettsom
yrken och verksamheter. Utbildningen ska också medverka till att

får ökat intresse industrin.arbeta inomett attunga
förErsättning deltagande ellerKAS dagpenning frånmotsvarar

arbetslöshetskassan. de inte berättigadeFör till sådanär ersätt-som
ning utgår 640 kr månad.per

t se Liljegren 1996,AMS Vin 1996:5.även
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i genomsnitt skulle deltaAmbitionen 000 månad20att unga pervar
under 1995/96. det olikai datorteksverksamhet AMS attuppger av

volymkravet.skäl varit svårt uppnåatt
datorteksverksamhetenuppföljningar visar deAMS attav unga

de fick för lite tid datorträningen.tyckte Drygt 60ägnaatt procent
tyckte aktivitetsdelen bland innehåller jobbsökaraktivi-annatatt som

yrkesvägledning mycket bra eller ganska bra. Efterochteter var
första kvartalet hade drygt de deltagit i1996 15 procent av unga som

erhållit arbete inom dagar efter avslutad utbildning.verksamheten 90
form arbetsmarknadsutbildninghade gått till någonSju procent av

hade gått vidare till utbildning. övrigaoch fem Deprocent annan
arbetsmarknadspolitiskhade till åtgärd.gått annan

datortekenoch med den juli 1996 för demFrån l är även öppna
fyllt 25.som

Arbetsplatsintroduktion

den juli tidigare prak-Arbetsplatsintroduktion API 1 1995ersatte
praktikdelen i ungdomsintroduktion,ungdomspraktik,tikformer som

invandrarpraktik, arbetsprövning och vidgadakademikerpraktik,
Åtgärden i till månader och arbets-arbetsprövning. kan vara upp sex

fyller Deltagare får ersättning if°ar anvisas från det år de 20.lösa API

utbildningsbidrag och praktikanordnarenform aktivitetsbidragav
kronor månad. Inled-ñnansieringsbidrag 2 000betalar ett perom

för knutetanställningskrav mellan 20-24 årningsvis fanns ett unga
fråntill åtgärden. slopades september 1996.Kravet 1

Arbetsmarknadsutbildning

beviljas arbetsmarknadsskäl. Delta-Arbetsmarknadsutbildning av
länsarbetsnämnden.får utbildningsbidrag efter beslut Föravgama

eller riskerarbeviljas arbetsmarknadsutbildning krävs ärattatt man
arbete den offentliga arbetsför-bli arbetslös och sökeratt genom

arbetsmarknadsutbildning från och med denmedlingen. kan fåMan
från regeln fårjuli fyller år. Undantag 20-årsdet år 201 görasman

Arbetsmarknadsutbildning skaför den har arbetshandikapp.ettsom
yrkesinriktad och syfta till arbete. Allmän behörighets-främst vara

i princip bedrivas inom för det reguljä-givande utbildning ska ramen



99ochSOU 1997:40 arbeteUnga

skolsystemet. Undantag kan dock för arbetshandikappadegörasra
för utomnordiska medborgare varit arbetslösa och inskriv-samt som

arbetsförmedlingen Aktivitetstöd i formvid i minst två år.na av
utbildningsbidrag till den deltar i arbetsmarknadsutbild-utgår som
ning.

Rekryteringsstöd

till arbetsgivare förRekryteringsstöd lämnas tidigareläggaatt
rekrytering och underlätta anställning långtidsarbetslösa. Bidragetav

med högst kr dag. Anställning med rekryteringsstödutgår 350 per
fyllaf°ar anvisas arbetslös från det år den skall 20 år ochen om

vederbörande varit arbetssökande hos arbetsförmedlingen i tolv
månader.

Utbildning i företag

Utbildning i företag kan aktuell vid rekrytering, vid anpassningvara
kompetensen till ändrade tekniska förhållanden eller för attav

förhindra permittering. Bidrag lämnas med högst kr timmen och60

högst timmar för varje deltagare under två år. Utbildning-under 920
ska yrkesinriktad och skild från den ordinarie produktionen ien vara

företaget.

Utbildningsvikariat

förSyftet med utbildningsvikariat underlätta arbetsgivarenär att att
sin anställdes samtidigt arbetsförmedlingen f°arhöja kompetens som

möjlighet vikariatanvisa arbetssökande till de därmedatt som
arbetstid meduppkommer. Utbildningen ska ske på bibehållen lön.

Vikariatsstöd dag,lämnas med högst 350 kronor dock högst 50per
lönekostnaden inklusive sociala avgifter. Arbetsgivarenprocent av

kan dessutom beviljas utbildningsstöd med högst kronor40 per
utbildningstimme, kronor vikariedock högst 000 arbets-20 per om
givaren själv bekostar fortbildningen. Utbildningsvikariat får bevil-

jas under högst månader.sex
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Arbetslivsutveckling

Arbetslivsutveckling ska i första hand inriktasALU mot grupper
dels tillslås från arbetsmarknaden. syftarriskerar ALU attatt utsom

bibehålla sin kompetens och sina kontakterden arbetslöse ska kunna

utförsäkring. fårarbetslivet, dels till skydda ALUmed att mot
juli det vederbö-arbetslös från och med den åranvisas 1en person

söker arbete viafyller under förutsättningrande 20 år att personen
erbjudas utbildning ellerarbetsförmedlingen och inte kunnat annan

arbetskraft ellerfår användas föråtgärd. inteALU ersättaatt annan
arbetsuppgifter. tidsbegränsad tillordinarieutföra ALU är sex

månader.

Starta eget-bidrag

möjlighetden arbetslöseeget-bidragetStarta att startaattavser ge
till försörj-utbildningsbidragnäringsverksamhet attgenom geegen

normalt underinledningsperioden. Bidraget utgårningen under sex
långtidsarbetslösa kvinnortill år.månader kan förlängas Förettmen

bidrag under år.kan utgå ett

Lönebidrag

arbetshandi-arbetsgivare anställerLönebidrag kan beviljas ensom
och kanlönekostnadenkappad. Bidraget får högst 80%motsvara av

under högst fyra år.utgå

Otraditionella insatser

otraditionella insatser motiveras arbets-f°ar bekostaAMS som av
ordinarie regelverk och intemarknadsskäl och inte inomrymssom

delñnansierasheller berättigar till andra statliga stöd. Insatser som
Vid användningenEuropeiska socialfonden undantagna.ärgenom

behovotraditionella medel ska speciellt invandrares och ungasav
Även särskilda insatser för kvinnor berörsuppmärksammas. avsom

strukturförändringar inom offentlig sektor ska beaktas. Enligt den
för inriktades projektenutvärdering gjorts AMS 1994-95avsom

former, sysselsättningspro-huvudsakligen nyföretagande i olikapå



101och arbeteSOU 1997:40 Unga

träflpunkter och aktivi-jekt för kvinnor och invandrare samtunga,
verksamhet. antal metodutvecklingspro-tetshus för uppsökande Ett

medlen förockså påbörjats. budgetåret 1997 uppgår dejekt har För

miljoner kronor.otraditionella insatserna till 450

Sektorsövergripande projekt för5.3

arbetslösa

olikaverksamheter på hari Sverige pågår antalRunt sättett somom
länsarbetsnämnden, eller båda,från elleri uppdrag kommunen att

för arbetslösa. verksam-projekt eller utbildningar Dessadriva unga
extraordinäraotraditionella, tillfälliga eller ochbetraktas såsomheter

arbetsmarknadspolitiken i denutanför traditionellaligger den me-
Arbetsmarknadsverkets uppdrag.de inte inomningen att ryms

arbetslösa möjlighet utveckla sinVerksamheterna erbjuder attunga
praktisk utbildning utanför de reguljäravia praktik ellerkompetens

åtgärderna.arbetsmarknads- och utbildningspolitiska Ett gemensamt
de har hög graddessa verksamheterdrag hos är att avunga en

drag deverksamheten. utmärkandeinflytande i Ett är attannat
från fleraofta inbegriper verksamheterotraditionella verksamheterna

arbetsmarknads-, utbildnings-, kultur-olika samhällssektorer som
ofta betraktasEftersom verksamheternaoch socialpolitik. som

i i sinprojekt medel för år Dettatillfälliga tilldelas turett taget.
förutse verksarnhe-möjligtinnebär det från år till år inte är attatt om

planering svårkan kvar långsiktigoch är göra.attten vara en

Ungdomsstyrelsens lokala projekt med5.3.1

arbetsösa ungdomar

Ungdomsstyrelsen uppdragetbeslutade1993 regeringenVåren att ge
med arbetslösa ungdomar.stödja utvecklingen lokala projektatt av

nyskapande, kompetenshöj ande verksamhe-Syftet stöd tillattvar ge
arbetsmarknads- och utbildningspolitiskautanför de reguljärater

initiativ ochåtgärderna. skulle bygga på ungdomarsDessa egna
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kreativitet. Sju miljoner kronor Allmänna arvsfonden föravsattes ur
budgetåret 1993/94, åtta miljoner för 1994/95 och tio miljoner för
1995/96. Projektet avslutat.är nu

Syftet med projekten enligt 1995/96 års anvisningar för stödet var
nyskapandestödja verksamheter bidrog till ungdomaratt attsom ge

möjlighet till kompetensutveckling utanför de reguljära arbetsmark-
nads- och utbildningspolitiska åtgärderna. Stödet utvecklingavsåg

projekt syftade till stärka arbetslösa ungdomars möjlighe-attav som
på arbetsmarknaden tillvara deras initiativ ochattter tagenom egna

kreativitet. särskild betydelse för erhållaAv medel skapandeatt var
idé- och utvecklingscentrum, kreativ utbildning i projektarbeteav

och kompetensutvecklande verksamhet projekt medsamtannan
inriktning på media och teknik. bedömningsgrunderna förIny
ansökningarna prioriterades projekt som

garanterade de deltagande ungdomarna betydande infly-ettn -
tande verksamhetenöver

genomfördes bred förankringmed lokal mellan ideella fö-n -
reningar, och myndigheterkommuner

bedömdes ha god förutsättning framtideni få stödattenu ur-
Europeiska socialfonden

kunde fungera förebilder för liknande verksamheter isomn -
övriga landet

Stödet kunde inte gå till ersättning till arbetslösa.

Enligt Ungdomsstyrelsens Att 1995prövarapport vägarnya
pekar erfarenheterna från projekten från de på viktenårensenare av

utveckla förmågahar behovungdomarsmötaatt ett system attsom
intressen.och Ungdomars idéer måste stödjas. Under de 15-senaste

har allt fler ungdomar omfattats20 åren särskilda ungdomsåtgär-av
der, där olika former projektverksamhet spelat viktig roll.av en

dessa proj berörTrots många ungdomar betraktasatt
de inte någon etablerad del i den arbetsmarknadspolitiskasom
åtgärdsarsenalen. har haft karaktären tillfälligaDe extra-snarare av
ordinära insatser. har inneburitDetta det varit planerasvårtatt att
verksamheter på längre sikt, uppföljning respektive utvärderingatt
långt ifrån alltid fungerat och de erfarenheter gjorts olikaiatt som
projekt alltför sällan tagits tillvara. vidareinte bygga på deAtt
kunskaper och den kompetens fram olika projektvuxit i ärsom
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med Lokala projektverksamheter börslöseri ettresurser. ses som
reguljära arbetsmarknadspolitiskanaturligt komplement till de

åtgärderna.
Ungdomsstyrelsen betonar fokus måste riktas bort från åtgär-att

håller ungdomar sysselsatta. stället ställasder I måstesom resurser
förfogande ungdomar kan initiativ. individentill så För äratt ta egna

lokalamålet deltagande i det projektet ska bättre långsiktigaatt ge
älvförsörjning. därförförutsättningar till viktigt diskuteraDet är att

i utvecklingprojektverksamheten och inte enbarttermer av som en
utvecklingsysselsättningsåtgärd. Det individen samti-är en av men

också förnyelsedigt sker kommunens verksamhet.en av
Ungdomsstyrelsen vidare det tidigare visat sig svårtattmenar vara

effektivtinom det etablerade arbeta med de otraditionel-att systemet
medel ställts till förfogande. Det har inte berott ungdomarspåsom

eller brist på idéer på det traditionellaoförmåga utan systemet som,
samverkankompetens eller med andra, inte haft förmågautan extra

otraditionella lösningar. Kompetensen arbeta otraditio-möta attatt
med samverkan måste lag utvecklas.nellt mått Ettöverstort av av

enligt Ungdomsstyrelsende problemen i dag regelverket iärstora att
därigenom motverkaralltför hög grad styrande och formerär nya av

lösningar och samverkan.
arbetslösa ungdomar UngdomsstyrelsenVarje projekt med som

samarbete med sin kommun,stödjer har form vanligtvisnågon av
socialförvaltning,med kulturförvaltningen, arbetsmarknadsenheten

arbetsförmedlingen. via democh/eller skolan och med Det är som
genomföraoch deltagare kan förmedlas. kunnaFör attresurser en

fram färdig verksamhet hos kommunen och arbetsför-idé till detär
Ungdomsstyrel-medlingen projektanordnarna måste söka stöd.som

får negativa och positiva konsekvenser.detta bådeattsen anser
Risken sig i gränslandet mellanprojekt befinnerär att ett ar-som

faller mellan stolar-betsmarknads-, utbildnings och sociala sektorn

uppfattasFörslag till armorlunda projektverksamhet kanenna. ny
hot den verksamheten. goda sidanetablerade Den är attett motsom

det skapar möjlighet Dels får projektentill ömsesidiga läroprocesser.
tillgång till den och kompetens finns i deerfarenhet, kunskap som
etablerade institutionerna, får institutionerna möjlighet deldels att ta

det lärande i projekten. dialog ökarGenomäger uteav som rum
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lösningarnamöjligheten de alternativa verkligen tillvara deatt tas av
institutioner berörs.som

projektanordnamas uppgifter sina relationer tillEnligt egna om
respektive arbetsfönnedling varierar de mellankommun så

utmärkta till och fördelar sig tämligen däremellan.dåliga jämt
projektsamordnare och företrädare för kommuner och arbets-Enligt

förmedlingar bakomliggande faktorerna till samarbetetsbör de

personkemi ikvalitet sökas hos och strukturer.änpersoner snarare
konflikter inte omöjliga, komma viasvårare, åtDet ängör attom

förändringar eller mellan institutionerna. Ungdomssty-strukturella i

påpekar också samarbetet mellan kommunen och arbets-relsen att
förmedlingen inte alltid fimgerar bra, och också deras möjlighetatt

församarbeta har betydelse projatt
utvärdering bland fem projekt for arbetslösa ungdo-En annatav

har gjorts uppdrag Ungdomsstyrelsen Ungdomarspåmar av -
delaktighet och roll utvärdering ungdomsprojektledarnas tioen av-
1996.

Utvärderaren stödet möjliggör satsningar på arbetslösaattanser
ungdomar bidrar till uppfatta dessa ungdomarattsom som en resurs

ofta debatten, samhällsproblem.i samhället istället för i ettsom
uppgift betraktas mycket viktig utifrån dagensmåsteDenna som

situation. kan kreativitet bland såvälsamhällsekonomiska Här

stödjas, kostnaderna behö-ungdomar ungdomsarbetare utan attsom
Utredaren föreslår bland tillbli särskilt stödetstora. annat attver

lokala projekt arbetslösa ungdomar utökas och dess positivamed att
också deterfarenheter sprids. Utredaren bör utredasattanser om

kan för den månadersperiod ungdomarnanågot göras att sex som
deltar projekten förlängas då projekti kan deltagarna i alla anser
tiden för kort.vara

socialfondenEuropeiska5.3.2

Mål 3-arbetet

regionalpolitik finnsEU:s fyra strukturfonderInom gemensamma
socialfonden. Europeiska socialfondens övergripandeärvarav en

utvecklingensyfte bidra till mänskliga och kompe-är att av resurser
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vid mening till förbättringar i arbetsmarknadensi sätt atttens samt
indelad i kallade mål. inomfungera. Verksamheten så Insatserär

syftar till slussa in ungdomar på arbetsmark-socialfondens mål 3 att
riskerarbekämpa långtidsarbetslöshet och integrera demnaden, som

från arbetsmarknaden. Målgruppema ungdomaruteslutas äratt
långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen ochmellan och 24 år,18

arbetshandikappade.invandrare i storstäder samt
socialfonden för mål tillmedel tillförts från 3 uppgår 347De som

miljoner fram till Till detta kommer nationellECU år 1999.per
medfinansiering med miljoner Länsarbetsnänmdema ska i424 ECU.

samverkan handlägga och besluta projektstöd.bred om
behovet nätverk och betydelsen den lokalaEU poängterar av nya av

samverka utvecklingsarbetet.nivån. Olika intressenter måste i Det
kan offentliga inklusive utbildningsanordnare,vara resurser men
också organisationer/föreningar och näringsliv. intentionerI EU:s

framgår tydligt ungdomar, framför allt de olika anled-att som av
ningar mellan eller utanför det reguljärahamnar måstesystemet,

i samhällsbyggandet.bjudas in för bli delaktigaatt
fyraSveriges mål uppdelat i delprogram: kompe-3-program är

tensutveckling, skapande sysselsättning via dator-av
och vägledning utvecklingtek/aktivitetscentra, rådgivning samt av

små företag och hjälp till företagarverksamhet.och medelstora egen
integre-Projekt få del socialfondens medel måstekan vara ensom av

efter den enskildes förutsätt-rad del helhet och ska anpassasav en
ningar kompetens.och

uppgift riktlinjer för, följaövervakningskommitté har tillEn att ge
övervaknings-genomförandetoch utvärdera Iprogrammen.upp av

från kommissionen, olika departe-kommittén deltar representanter
intresseorganisationer. Arbetsmarknadssty-myndigheter ochment,

Arbetsmarknadsstyrelsen ocksårelsen kommittésekretariat. ärär
varje län finns regionaltansvarig myndighet för mål I part-ett

arbetsmarknadensnerskap bestående bland annat parter, somav
genomförandettillsammans med länsarbetsnämnden för avsvarar

insatserna.
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Gemenskapsinitiativ

infördesGemenskapsinitiativen 1988 komplement till EG:settsom
övriga strukturpolitik. Syftet utvecklingsprojekt stärkaär att genom

europeiskt, transnationellt och regionalpolitiskt samarbete. Ettett
sådant initiativ Employment. Projekt bidrar till sysselsätt-är attsom
ning skapas och till arbetskraftens kompetensnivå höjsatt genom
transnationella och innovativa projekt kan få stöd Employ-genom

socialfondensinom för europeiska mål Projekt inomment ramen
för Employment ska transnationella och omfatta minstramen vara

medlemsländer och nyskapande karaktär.två Vidare ska devara av
bygga lokala initiativ och ha lokal förankring. Projektenpå ska
kunna överföras till och på avgörande bidra till förbätt-sättett en-

förring den reguljära verksamheten de aktuella målgruppema,av -
både Sverige och de andra medlemsländerna.i därför viktigtDet är

ligger i linje med den nationellade arbetsmarknads- och social-att
politiken, de realistiska till innehåll och form och leder tilläratt
uppenbara resultatförändringar. ska dockDetta inte innebära detatt
innovativa, otraditionella elementet i projektet ned. Projekttonas

utvecklar organisera samarbetet mellan olika instan-sätt attsom nya
i form kallade partnerskap prioriteras.så kan skeDettaser av genom
i utsträckning låta till exempel frivilligorganisationer,störreatt

kommuner eller privata företag medverka i eller driva verksamheter

handikappades och integration påutsattasom gagnar gruppers
arbetsmarknaden eller befrämjar jämställdheten mellan könen i
arbetslivet.

Budgeten för Employment omfattar 200 miljoner kronor underca
perioden 1995-99, 80 miljoner kronor beräknas kunnavarav ca
användas för de aktuella projekten inom Employments delpro-tre

delsDessa Horizon ska underlätta för handikappadeärgram. som
och få sysselsättning, dels syftar tillNowutsatta att attgrupper som
öka jämställdheten mellan kvinnor och främst utbild-män, genom
ning och andra åtgärder ökar kvinnors möjligheter till arbete ochsom
otraditionella yrkesval och dels Youthstart riktar sig till ungdo-som

under med låg utbildning20 år och ska underlätta övergångenmar
till arbetslivet. Projekt berättigade till bidrag kan drivas organisa-av
tioner, myndigheter, kommuner och företag. krävsDet 50 procent
nationell medfinansiering 25 inom vissa områden.procent
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Youthstart blandannatInsatser avsedda för ungdomarärgenom
under år inte fortsätter reguljär20 gymnasieutbildning ellersom
avbryter gymnasieutbildning, ungdomar nyligen avslutat sinsom
gymnasieutbildning vill utveckla och verksamhetsi-prövasom egna
déer, socialt ungdomar, särskilt invandrarungdomar, blandutsatta

i storstäder, ungdomar arbetslösa efter genomgångenärannat som
gymnasieutbildning ungdomar har förutsättning för teknis-samt som
ka och industriella utbildningar olika skäl inte väljermen som av
sådan inriktning och då särskilt projekt riktar sig till flickor.som

Vad gäller Youthstart rekommenderas tyngdpunkten i projekten
ligga på förberedande insatser underlättar ungdomars övergångsom
från skola till arbete. Här särskilt projekt syftar till bättreär ettsom
samarbete mellan till exempel kommun, arbetsförmedling och andra

Ävenaktörer angelägna. anpassade utbildnings- eller praktikinsatser
för ungdomar bristfälligmed skolutbildning ska prioriteras. Verk-
samheter utvecklar otraditionella metoder och låter ungdomarssom
kreativitet egenkraftoch komma till uttryck och på sikt omvandlas-

egenföretagandetill arbete eller hög prioritet. Angelägnages-
målgrupper för insatser ungdomar med social eller kriminellär
belastning och invandrarungdomar, bland med språk-annat svaga
kunskaper, lågpresterande ungdomar.samt

Handläggningen Employment sker via det svenska EU-av
förprogramkontoret utbildning och kompetensutveckling.

5.4 Folkrörelser ideellaoch andra

organistioner

Enligt ungdomspolitiska kommitténs tilläggsdirektiv ska kommittén
lämna förslag folkrörelserhur och andra ideella organisationer i
ökad utsträckning skall kunna medverka till olika former kompe-av
tensutveckling och arbetsmarknadsförberedelse för till ochunga upp
med 24 år.

Nedan beskrivs folkrörelsemas och de ideella organisationemas
deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom ochpresenteras
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förholländska volontärverksamhet inomdetkommenteras systemet
föreningsliv.offentlig sektor och

Arbetsmarknadsåtgärder och ideella5.4.1

organisationer

till viss delfolkrörelser och andra föreningarGenerellt kan sägas att
arbetsmarknadsåtgärder för Under ungdom-redan deltar i unga.

dehade till exempel sjuspraktikens två första år procent ungaav
organisationer. arbets-Andra åtgärderideellapraktik inom som

lönebidragsanställning har haft långtlivsutveckling och störreen
organisationer och föreningar.ideellaplaceringar inomandel

praktik inomfrågetecken värdethar detPâ år rests avomsenare
Ungdomsstyrelsens kart-Bland förs iorganisationer.ideella annat

diskussionungdomspraktikenkommunalaläggning den omenav
sällanförlagd till föreningslivetpraktikdetta. Man attmenar en

restrik-håll har därför varitanställning. På sinaleder till vidare man
föreningar.pralctikplaceringar itiv med

för arbetslösa be-sektorsövergripande verksamheterdeI som
ofta Antingenkapitlet föreningarskrivits tidigare i arrangörer.är

förvill driva verksamhetförening vilkenfrån börjanexisterar enen
dessa falli detta syfte. bäggeförening Iarbetslösa eller så skapas en
individni-lokalt behov påförformföreningen mot ettär att svaraen

va.

volontärverksamhetförholländskt5.4.2 Ett system

inom ideellaför volontärverksamhetfinnsHollandI systemett
också inom offentligunder årtiondenorganisationer och senare

erfaren-direktiv ska vi särskilt analyserakommitténssektor. Enligt
hurmed utgångspunkt iheterna från detta systern genomunga

skaffa sigideella organisationemas kunnatvolontärtjänst i de ar-
betslivserfarenhet.

49 Hallström,Ungdomspraktikens Nils-Eric EFA, 1994.Se implementering,
50 Ungdomsstyrelsen1996.ungdomar till 20år,Se 25-26 förKommunernass. uppansvar
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inte statligt organiserat.Systemet Verksamheten sker helt påär
organisationemas och volontäremas initiativ. Volontärtjänster utförs

delen inom ideell, socialtill eller kulturell sektor. kan tillDetstörsta
exempel handla värdinna på sjukhus eller jobba påatt ettom vara

riktar sig inte enbart tillRöda korset. Systemet arbetslösa ärutan
för alla intresserade sig de hemmafruar, arbetslösa elleröppet ärvare

deltidsanställda. Socialbidragssystemet i Holland har emellertid

länge varit liberalt och arbetslösa därförhar i utsträckningstor
kunnat arbeta volontärer samtidigt uppburit socialbi-som som man
drag.

Från och med 1992 har möjligheten arbeta volontär dockatt som
minskat för de under Holland24 år. I då socialtjänstlagantogs en ny
där det stadgades arbetslösa skulle aktiveras och inte krav-att unga
löst socialbidrag. skulle inte längre möjligt uppbäraDet attges vara

efter skullesocialbidrag år år. aktiveras god arbetsväg-Unga genom
ledning och subventionerade anställningar i offentlig sektor och från
och med i privat näringsliv. Volontärverksamhet eller1994 även
praktik inom ideella organisationer skulle komma ifråga endast för

intede arbetslösa vilka kunde erbjudas subventioneradunga en
anställning. menade volontärarbete endast i mycket litenMan att
utsträckning arbete och således låste in de i socialbidrags-ungagav
beroende.

under erbjuds därför dagde arbetslösa 24 år i i Holland deFör
efter aktivt arbetssökande inte kommit in arbetsmark-års påettsom

naden minimilön högre Socialbidragetarbete någotär änmot en som
lägre marknadsmässig lön. inteDenän accepterarmen en som

erbjudandet få fortsattkan inte istället socialbidrag.
holländska med volontärarbeteDet kan formelltsystemet rent

existera i Sverige. det svenska föreningslivetInomsägas även
bedrivs i verksamhet i Holland. Skillna-stort sett sortssamma som
den ligger främst i den svenska arbetsmarknads- socialpoliti-ochatt
ken redan under varit sådan det imånga år mindre utsträckning änatt
i Holland varit möjligt socialbidragha krav på sökastörreatt utan att
arbete. Frivilligt ideella organisationerarbete inom på heltid eller
deltid istället för aktivt arbetssökande har den arbetslöse därför inte
kunnat bedriva sedanDock har det många år varit möjligt iöppet. att
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form arbetsmarknadspolitiska åtgärder praktisera inom före-av en
ning.

Ungdomspolitiska kommitténs utåtriktade aktiviteterI har för-ett
slag samarbetsavtal mellan arbetsförmedling och enskildaettom
ideella organisationer inkommit. Förslaget går på arbets-ut att unga
lösa ska möjlighet under period praktiseratvå år inomattges en av

ideell organisation. Tanken den arbetslöse skulleär atten ges en
statlig ersättning motsvarande ellerKAS A-kassa ettsamt extra
bostads- och matbidrag från föreningen i fråga. Förslaget tänktär

arbetsmarknadsåtgärd och syftar till den arbetslöseattsom en ge
väsentlig erfarenhet. Förslagsgivama många åtgärder idagattmenar

fört tid ochpågår under kort det vikt den arbetslöseäratt attav ge en
ireell chans arbeta in sig organisationen.att

överväganden5.5

Som framgår tidigare avsnitt utbildar sig eller arbetar de flestaav
finns emellertidi åldern 16-24 år. växande skaraDetunga en unga

siginte har lyckats etablera på arbetsmarknaden och andelensom
har de nytillträdande ingen ellerökat markant åren. Unga harsenaste
kortvarig arbetslivserfarenhet och saknar därför naturliga kontaktvä-

nätverk i arbetslivet. Vid rekryteringoch arbetsgivare sinagörgar
bedömningar utifrån officiella handlingar betyg medsom mera men
referenser från tidigare arbetsgivare och personliga kontakter spelar

sökande.också roll vid urvalet Undersökningar visarstoren av
också många arbetsgivare betraktar arbetslöshet någotatt som
negativt i valet mellan i övrigt likvärdiga sökande. Många nytillträ-
dande saknar referenser arbetsplatser och har därförfrån svårtunga

konkurrera arbetskraft. Arbetsgivama blirmed redan etableradatt
osäkra på deras fönnåga.sociala och produktiva

Arbetsmarknadspolitiken frånmenad bro arbetslös-är att vara en
het till arbete. Den arbetslösheten har dock med-ökningenstora av
fört arbetsmarknadspolitiken blivit ansträngd ochatt ytterst att
kvaliteten i åtgärderna hand till förmån förfått andrakomma i mer
uttalade volymkrav. faran ökade volymkravhar pekat påAMS att

Arbetsgivares rekryteringsbeteende, 1996:34Expertbilagan,sou
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kan leda till kvalité. Empirisk forskning visarsämre också att ar-
betsmarknadspolitiken inte klarar dessa kvantiter arbetslösa.stora
Kontrollen blir eftersatt vilket i sin leder till undanträngningsef-tur
fektersz.

Arbetsmarknadspolitiken till sin uppifråninitieradär mednatur
centralt utformad åtgärdsarsenal och med begränsade frihetsgraderen

Åtgärdernaför den enskilde. ofta generella och kan sällanär anpas-
till individens behov och förmåga. inteDe förutsättningar försas ger

individens initiativ och idéer. arbetslösasDe kompetens äregna egen
därför outnyttj aden resurs.
Ungdomspolitiska kommittén fortsatt omfattande indivi-attanser en
dualisering och decentralisering arbetsmarknadspolitiken ärav
nödvändig. minstInte ungdomsperspektiv måste individuellaettur
intressen och önskemål spela roll för motivera arbetslösastor att att
söka sig på arbetsmarknaden. Kommittén återkommervägarnya
längre fram i betänkandet till hur åtgärderna bör utformade förvara

sådana behov.att motsvara
utvidgade "nerifråninitieradeDet utforma de arbets-sättet att

marknadspolitiska åtgärderna innebär arbetsförmedlingarna måsteatt
arbeta på delvis annorlunda Individens val och intressensätt.ett egna
måste i Arbetsförmedlaren blir i dessa fallsättas centrum. snarast en
diskussionspartner. Arbetsmarknadspolitiska kommittén pekade
dessutom i sitt betänkande ,på hur komplex, oflexibel och detaljregle-

är.rad arbetsförmedlingens åtgärdsarsenal betydandeEn del av
arbetsförmedlarens tid administrativa frågor. del förenk-ägnas En
lingar har genomförts under de åren fortfarande framstårsenaste men
regelverket synnerligen och tidskrävande.tungrottsom

Ett använda de traditionella kvantitativaannat argument mot att
åtgärderna de slutsatser kan dras utifrån befintlig forskningär som
och utvärdering. Dessa visar arbetsmarknadsåtgärder stimu-att som
lerar aktivt, målinriktat arbetssökande den bästa effekten.ett Enger
väl utbyggd och fungerande platsförmedlingsservice den ojämför-är
ligt säkraste åtgärden. Om andra åtgärder behöver in visarsättas
erfarenheter både från Sverige och andra länder brett upplagtatt ett

mindre effektivt eftersom det riktar sig tillär bred ochprogram en

52RiksdagensRevisorer,Rapportl996/97:2
53Aktfvârbetsmarkrzadrpølitik,sou 1996:34



1997:40arbete SOUochUnga112

förhållandevis konkretmedsvårdefmierad målgrupp. Program en
undan-utfallen. tycksbästa Dessutomdemålinriktning tycks ge

målinrikta åtgärdernaminskaskunnaträngningseffektema attgenom
utgåbörinför åtgärdernatalartill vissa Detta sättsatt somgrupper.

helbehovfrån individens än grupps.snarare en
statligt ansvarsområ-sedan 1947Arbetsmarknadspolitiken är ett
och stabiliseringspo-ekonomiska politikendel dende. Den är en av

detTvärtominga kommungränser.Arbetsmarknaden har ärlitiken.
Arbetsförmedling-ökar.rörlighetengeografiskadenviktigt ävenatt

dennationella ochdenhelainformerauppgift ävenär att omens
valmöjligheterindividensför ökaarbetsmarknadeninternationella att

tillsatta. kanblir snabbare Detplatserledigabidra till trotsoch att
arbetsfördel-nuvarandedenifrågasättaanledningfinnasdetta att

i dagharoch kommun. Kommunen stortmellan ettningen stat
arbetsmarknads-statligaför denformelltocksåochpraktiskt ansvar

arbetsfönnedlings-majoriteten ikommunaladenpolitiken genom
kommunala medel förockså tillskjuter attnänmderna. Kommunerna

fram. Detekonomin längrekommunaladenbelastningar påförhindra
omfattande det kommu-statistik hurofficiellingenfinns överännu

ordnaarbetslösa,gällerdetnala emotnär att taärengagemanget
speciellaeller drivaåtgärderarbetsmarknadspolitiskaförplatser

tyder påKommunförbundetinomberäkningar attprojekt men
delbetydligtkanMöjligenomfattande. störreinsatserna är aven

Vipå kommunerna.åtgärdsarsenal läggasarbetsförmedlingens över
iArbetsmarknadsstyrelsenpåpekaocksåsammanhangvill i detta att

deitill förenklingarförslaganslagsfrarnställning länmarsin senaste
framhållerAMSåtgärdssystemen.arbetsmarknadspolitiska att om

individuelltbygga pådeverklig effekt måstefåskallåtgärderna
omöjliggörslösningar. Dettautformadeflexibeltochanpassade

ökadedetVidare måsteregelsystem.centraltenligt AMS ett gesav
arbetsförmedlingsnänm-inflytande förreelltförförutsättningar ett

derna.
kalladefrån olika såerfarenheternadeltagitKommittén har av

oftast påVerksamheterna byggerverksamheter.otraditionella ut-
samhällsbyg-iviktigmänniskorgångspunkten äratt resursenunga

enskildkraft hos varjeinneboendedet finnsochgandet att ungen
otraditionelluppfattningbakgnmd. Vår ärmänniska attoavsett

intressenenskilde och dennesdenmeddrivsverksamhet somsom
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utgångspunkt betydelse för denär arbetslösesstor möjlighet iav att
framtiden få arbete och för skapaett även motivation hos delta-att

för vidare utbildning. Kommittén också sådan verk-garna attanser
samhet har möjligheter leda till exempelvisstora nykoorperationatt
eller nyföretagande.

Kommittén vidare det naturligt det inteäratt gåratt närmareanser
definiera vad otraditionell verksamhetatt egentligen Verksarnhe-
kan utfonnas utifrån lokala och individuellaten intressen och förut-

sättningar. Otraditionell verksamhet den har beskrivits här måstesom
betraktas sektorsövergripande. Den inte utbildning iär traditio-som
nell mening och inte heller enbart arbetsmarknadspolitisk insats.en
Kommittén har också tagit del de problem verksamheternaav som
har och Ungdomsstyrelsen också pekat på med finansiering-som- -

verksamheten. Vi därför de nödvändigt förbätt-att ären av attanser
bidragsgivningen till otraditionell verksamhet så osäkerhetenra att

för verksamheterna minskar.
detNär gäller det holländska volontärsystemet kan sådantett
inte tillföra den svenska arbetsmarknadspolitikensägassystem något

väsentligt Kommittén dock det önskvärtnytt. folkrö-äratt attanser
relsema och andra ideella organisationer ökade möjligheter attges
erbjuda arbetslösa kompetensutveckling och arbetsmarknadser-unga
farenhet i organisationens regi. Förslaget från rådslagett ettom
samarbetsavtal mellan arbetsförmedlingar och enskilda organisatio-

tvåårig praktik för arbetslösa emellertid inte förenligtärner om en
med kommitténs arbetslösa ska kommasträvan på den ordina-att ut
rie arbetsmarknaden. Däremot kan otraditionella verksamheter och
de beskrivna sektorsöverskridande verksamheterna med fördelovan
organiseras inom föreningslivet.

5.6 Förslag
Ungdomspolitiska kommittén föreslår treårig försöksverksam-att en
het med bland decentralisering arbetsmarknadspolitiskaannat av
medel ska inledas. Försöksverksamheten bör inledningsvis omfatta

tiotal kommuner och ska innebäraett beslutanderätten deatt över
arbetsmarknadspolitiska medlen ska tillfalla kommunen. Försöks-
verksamheten bör inledas den januari1 1998 och ska syfta tillsenast
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möjlighetmedarbetsmarknadspolitikdecentraliseradutvecklaatt en
anpassadeutveckla insatserförsamlatvärsektoriellt attatt resurser
närmandei kommunen. Ettråderförhållandenlokalatill de som

näringspolitiskaarbetsmarknadspolitiska ochblandmellan annat
naturligt.därmedblirinsatser

samtligaanvändningfriareFörsöksverksamheten me-avavser en
anslagspostoch arbetsliv,Arbetsmarknadutgiftsornråde 14del under

kostnadsök-innebär ingenmedel ochArbetsmarknadspolitiskaA2

ning.
uppmärksamhetsärskildskaförsöksverksamhetenförInom ramen

förslagarbetslivet.och Detskolanmellansamverkan somägnas
kontaktersystematiseradeetablera4.6kapitelilämnats attom
Försöks-utvecklas.ochdärvidskaarbetslivoch prövasskolamellan

utvärderas.ochföljskaverksamheten as

årligenmedelvidareföreslårkommitténUngdomspolitiska att
skaMedlenungdomar.förverksamhetotraditionellföravsätts

anslag A2och arbetsliv,Arbetsmarknadutgiftsområde 14brytas ur
Otraditionella1.12anslagspoståtgärder,Arbetsmarknadspolitiska

underbeloppdettredjedel avsattsmedel och motsvara somaven
fördelasMedlen skabudgetår.innevarandeföranslagspostdenna av

ochAdministrationförankring.parlamentariskmeddelegationen
ska,DelegationenUngdomsstyrelsen.handhashandläggning ska av

ideellaexempelvismedsamarbeteifrån kommuneransökanefter
till nyska-medelfördelasammanslutningar,och andraföreningar
arbetslösa.medochverksamheterutvecklandepande och ungaav
tvärsekto-stödja projekttillanvändasframför alltMedlen ska att av

tillarbetei sittdelegationennödvändigtkaraktär. Detriell attär ser
medkonkurrerarmedlen inteotraditionelladeanvändningenatt av

såvälverksamhetDelegationensverksamhet.kommersiell som
med-otraditionellamed debedrivaskommerverksamheten attsom

utvärderas.len ska

nationelladenocksåföreslårkommitténUngdomspolitiska att
förtill förmånreviderasmålfond,socialaför EU:splanen en mer

nerifrån-initierade insatser.kalladesåprioriteringentydig av
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företagande6 Eget

Kommittén anser:

det ska bli enklare Reglerna för förenkladatt att starta eget.I en
företagarform bör utredas.snarast

på öka kunskapen den kooperativa företa-satsningatt attI en om
garformen nödvändig.är

kapitelI har vi diskuterat frågan de arbetena kanett om var nya
komma finnas i framtiden. viSom då påpekat det i de små ochatt är
medelstora företagen sysselsättningen öka snabbastväntassom
framöver. Olika former entreprenörskap, exempelvis kooperativ,av
olika former nätverk förenkladeoch egenföretagarformer kommerav
med sannolikhet utvecklas i arbetslöshetens spår.största att

kapitel hartvå också redovisatsI många positivt in-att ärunga
ställda till tanken enkätundersökningI vår fyraatt starta eget. svarar

tio de kan tänka sig och knappt tredjedelatt att starta eget attav en
kanske kande tänka sig det. rådslagenFrån och i kommit-påsvaren

har ofta lagts fram förslagténs kretsar kring företagan-rapport som
de. delsMan det viktigt på de små och medel-äratt att satsamenar

företagen så de ska våga anställa. Dels istora att attmenar man man
utsträckning ska stödja den intresseradstörre är att startasom av

Framförallt det blimåste enklarepoängterareget. att att startaman
drivaoch företag. framkommer ocksåDetta i enkätunder-ett eget

sökningen där svarade anledningen till denästan att attvararman
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intedeinför tankentveksamhetkänner är attatt starta eget vet
hurtillräckligt gör.manom

understrukit nödvändighetenfyrai kapitelkommitténVidare har
arbetslivet blandförförbereder elevernaskolan annatatt genomav

Behovetundervisning.allentreprenörandalåtaatt avgenomsyraen
regler för deförenkladeochrådgivninginformation, även som

kapitel.företagande behandlas i dettaformnågon egetöverväger av
och regio-näringspolitikenlämnas inomnyföretagandeStöd till

totalaarbetsmarknadspolitiken. Detockså inomnalpolitiken men
enligt vissaföretagsstöd uppgårolika formerkringantalet aktörer av

50054. kanblivande egenföretagarendentill Förberäkningar änmer
sedan någraharhitta NUTEKsvårtdärfördet rätt.attytterstvara

småföretagare.blivandeupplysningstjänst försärskilden

företagKooperativa6.1

möjlighe-kommittén belysatilläggsdirektiv skakommitténsEnligt
företagsfor-kooperativaanvända denutsträckningökadiattterna

Åtgärder kooperati-denförverksamhetsidéer.för olika göraattmen
därvidbörkänd för ungdomarföretagsfonnen övervägas.merva

utförligt ibehandlas Före-i SverigeframväxtKooperationens
lagstiftningochbetänkande Attityder iutredningenstagskooperativa

utred-beskriverSammanfattningsvis1996:31.samverkan SOU
tillgodosesökermänniskorkooperationenningen somgruppsom en

kooperativt före-organisation. Ettsina behov gemensamgenom en
organisationen köperutnyttjardär deorganisationärtag somen

finansierar organisat.o-ochi ocksåtill eller arbetarfrån, säljer äger
verksamhet iorganisationensresultatetsigtillgodogörsamt avnen

nåd-deltagande. elementDessaförhållande till och ärtreensvars
innebörden i begreppettillräckliga förvändiga och avgränsaatt

kooperation.
med-organisationerdemokratiskaFöreningarna är styrs avsom

cchriktlinjerfastställande mål ochvilka aktivt deltar ilemmarna av
illrättvistbidrar medlemmarna påbeslutsfattande. Vidarei sättett

det ikontrollkapital ochkooperativa föreningensden utövar över

ordning.demokratisk

54 bil.lSOU 1992:61,Utsikt framtidens regioner,mot
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Företagskooperativa utredningen frågan huruvida koope-tar upp
rativa företag behandlas annorlunda andra företag. Utredningensän
allmänna bedömning kooperativt företagande med fördelär att
skulle kunna användas i utsträckning vadstörre sker.än som nu
Många människor inte tidigare har föreställt sig rollsom en som
företagare har kurmat tänka möjligheten erbjudits ingå inär attom

kooperativt företag. Utredningen det förefallerett attmenar som om
kooperativa företag skulle kunna verktyg för ökautgöra ett att
antalet småföretag och minska arbetslösheten. Utredningens stånd-
punkt de kooperativa företagen och andra företagär ska behand-att
las lika och föreslår därför antal förändringar i lagen ekono-ett om
miska föreningar och aktiebolagslagen. Vidare föreslår utredningen

regeringen erinrar berörda myndigheter i kommande reglerings-att
brev de ska iaktta opartiskhet vid utfornmingen informa-attom av
tionsmaterial, blanketter och i alla sammanhang då olikaannars
associationsfonner behandlas i myndigheternas verksamheter. I detta
sammanhang konstaterar utredningen det finns allmän känne-att en
dom kooperationen djupare kunskaper i allmänhetattom men
saknas. bristfälliga kunskapernaDe färgar attityder tillpersonernas
kooperation kan beskrivas tämligen likgiltig. Utredningensom som
konstaterar vidare läromedel för gymnasieskolan oftast behandlaratt
de kooperativa företagen på svepande och mindre utförligtett sätt än
andra företagsformer.

Kooperativa Institutet och Institutet för Social ekonomi presente-
i forskningsrapport, socialaDen ekonomins bidrag till lokalrar en

sysselsättning 1997, undersökning kooperativ verksamhet ien av
20 regioner i tolv EU-länder. Rapportförfattama använder begreppet
social ekonomi benämning fördemokratiskt styrda ekono-som
miska verksamheter varken försiggår inom den offentligasom
sektorn eller har ekonomisk vinst huvudsyfte för verksamhe-som
ten.

det gäller sysselsättningseffekterNär framhåller irapporten att
absoluta tal, i relation till den totala europeiska arbetslösheten,sett är
kooperativens del naturligtvis i mening marginell, det finnsen men
ändå anledning intressera sig för den sociala ekonomins syssel-att
sättningseffekter. I alla regioner visar de snabb procentuellnästan en
tillväxt, den omgivande trenden den Etttrots att är motsatta. annat
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begränsning i EU-sinde,motiv ettsarnrnantagnaär trotsatt
sysselsättningsska-mycket viktigregioner hari fleraperspektiv, en

iviktig potentialförhållanden tyder pådessaeffekt. Bådapande en
Industri ochsysselsättning.europeiskförekonominsocialaden

nyska-absolut antaltillväxten ipåfallandehar dentillverkning mest
tillverkningsföre-privatatycksFörklaringenpade jobb. närattvara

falli mångauppenbarligenföretagmedlemsägdasviktar kantag vara
möjliggjortföretagsformen haralternativ.framgångsrika Den nya

i krissituationer.arbetstillfällenoch räddatdriftfortsatt
ekonominssocialafall denkonkurrensmedel i många utgörDet som

sociali formAvkastningenarbetet.frivilligastyrka detärstora av
icke-pekuniärviktighjälp kanoch ömsesidiggemenskap utgöra en

i detlägre löneneller denfrivilliga arbetetlön. gemensamtDet
arbetslöshet underalternativbättrekanägda företaget änettvara

svårigheter.ekonomiskatillfälliga
rapportförfattamaenligtekonominsocialahos denStyrkan är

möjligheter denoch deförankringdess lokalaframför allt attger
Ävenmål.konkretamänniskor kringmobilisera omgemensamma,

detuppifrån,initiativexempel påframgångsrikaflera ärdet finns
förverkliga lokalaochtillvaraförmågaekonominsden sociala att ta

de krafterdärförbörmåste betonas. Deninitiativ avses som ensom
miljöer.innovativaregionalanödvändiga för uppkomstenär avsom

kooperativaför denavgörande frågornadeEnligt ärrapporten
politiskt/administrativahur denframgångföretagsformens apparaten

tillväxthuruppkommerlokala initiativhand de samttar ensomom
problemetfrämjas. Detinitiativ ska kurma ärlokalaantalet storaav

tradi-uppbyggnad,harpolitiskt/administrativaden apparatenatt en
Ävenuppgifter.dessaanpassad tillinte allskulturtion och ärsom

och dessväxande roll i EUfåttoch regionalpolitiknärings- enom
oftast deocksåverksamhetpräglas dennamedlemsländer attav

och intetill byråkratinsiginitiativenlokala måste tvärt om.anpassa
initiativ detlokalafrämja tillväxtgäller konkretdet ärNär att av

med någraregionalpolitiskade närings- ochuppgifter organensom
aldrig ställs inför.få undantag

riktigt det långt-dettaframhålls ärI synsätt ärrapporten att om
börjarpolitiskt/administrativatillräckligtifrån den apparatenom

medlen tillregionalpolitiskaochandelanslå de närings-större aven
framväxtenmedkombinerasekonomin.den sociala måsteDetta av
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tillvaratagande lokalafrämjande ochförförhållningssättett nytt av
uppgift för deblidetta kantveksamtmycketinitiativ. Det är enom

starkamed deregionalpolitiskaochnuvarande närings- organen,
rotadedeuppifrån-och-ner-strukturer är

underlagsrapport, Kooperativa möj-har iStorstadskommittén en
frågor kringbehandlatstorstadsområden 1996:54SOUligheter i

Helastorstadsornråden.iverksamheterkooperativa rapporten ge-
kooperati-utbildning kringinformation ochbehovet avavnomsyras

modeller förspridablandhandlarmöjligheter. Det annat attomva
det villmobiliseringkooperativlösningar ochkooperativa säga-

ochmänniskor gåstimulerahjälpa ochmetoder för attatt samman
kooperativ.existerande Koope-exempel påkooperativ samtstarta -

i kommuner ochminst planteras inintebehöverrativa möjligheter
nedskärningar i verk-ellernedläggningalternativ tilllandsting som

Storstadskommittén kunnaskulle enligtåtgärdkonkretsamheten. En
har tillkommuneneller funktion inomtjänstinrättaatt somenvara

hitta lämpligabrukarepersonal ellerhjälpauppgiftsärskild attatt
viktigt verksamhe-ocksåhänder. Detsaken ita är attsätt att egna

utvärderas.terna
i desysselsättningsproblemenråda bot påFör utsatta stor-att

det handlarStorstadskommitténstadsområdena attatt ommenar
Alla kurser förhand.arbetssökande i förstaarbetslösa ochutbilda

de flestaingångsperspektivborde haarbetslösa änannatett av
utbildnings-bygger påarbetsmarknadsutbildningardagens attsom

affärs- ocharbetskraft. Nyabehovmarknadensanordnaren känner av
Arbetsmark-arbetstillfällen.kanbehövstjänsteidéer nyagesom

därförhållningssättaktiverandedärför hanadsutbildningama bör ett
skaför hur de gåplanfår utformadeltagarna inom kursens enram

föda sinakursdeltagarnatill låtabörvidare. Kurserna attanpassas
förverkliga dessa.de skafram till huraffärsidéer och kommaegna

måstebidragssystemetföreslås ocksåunderlagsrapportenI att an-
Exempelviskooeprativ.möjligtdet blirså att startaatt merpassas

föreningar.ekonomiskatillnyföretagarlån kunnaborde ävenges
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6.2 Förenklad företagsform
På uppdrag Storstadskommittén och Näringsdepartementet harav
möjligheten förenklad företagsfonn -självanställning-av en ny
utrettsss. Sammanfattningsvis kan självanställningensägas att är en
generell åtgärd syftande till främja småföretagande flexibeltochatt
företagande till öka förvärvsintensiteten hos desamt att utan an-
ställning. utformasDen så försörjningsbörda för arbets-att statens
lösheten lättar. Företagandeforrnen sikte på öka förvärvsin-tar att
tensiteten bland de anställning och innebär ökad ekonomiskutan
tillväxt arbete blir gjort. Enligt förslaget har självan-attgenom mer
ställning också fördel i det den kompletterande,ärstor atten en ny
företagsform kan införas snabbt regleringsteknisktutan stortsom
krångel. Existerande lagstiftning kräver marginell anpassning efter-

den väljer etablera sig självanställd definierasattsom som som som
företagare. Utredaren hinder för de anställningslösasatt ettmenar
förvärvsarbete existerande företagsforrner då dessa har blivit förär
krångliga. villkorDe och regler omgärdar de olika företagsför-som

så omfattande företagaremånga aldrig kan heltär attmerna vara
säkra på inte ha gjort något straffbart. Osäkerheten härvidlagatt är
mycket dämpande på företagandet. Det social och ekono-är storav
misk betydelse minska det kalladeså arbetet i småföreta-att svarta
gandet. Utredaren självanställning kommer lämpa sig vältror att att
för tjänsteföretag. Aktuella tjänster kan hantverk, underhåll,vara
reparationer, tillsyn och passning, rådgivning, ärenden, matlagning,
städning och inne vård och modell förDenute samt omsorg.
självanställning etablerar sigärpresenteras attsom man som
självanställd egenföretagare självanställnings-öppnaatt ettgenom
konto hos kontoförande I utbyte får självanställ-ett ettorgan. man
ningsbevis. Självanställningsbeviset har funktion F-samma som
skattebeviset för traditionella företag och talar för köparen attom
självanställningsvillkor gäller. Alla intäkter självanställningenav
betalas in på älvanställningskontot antingen kunden eller denav av
självanställde. En grundtanke med självanställningen enligtär

55 SjälvanställningenPM: kompletterande företagsform för anställningslösasen-
förvärvsarbete, Bo 1996.Persson
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ochoch avgifter direktskatterdet krångelutredaren få bortatt som
avgifter ska scha-skatter ochAlla kostnader,för med sig.indirekt

arbetsgivaravgifterintesjälvanställde betalarbloniseras. Den moms,
underklumpasdessainkomstskatteller utanseparat samman

självanställdas tjäns-köparna deEftersomsjälvanställningsskatt. av
heller kunnade intekommerinte debiteras göraattter moms,
självanställningen inteinnebärSchabloniseringarnamomsavdrag. att

verksamheter eller verksamhetkapitalkrävandesig fördirekt lämpar
förslaget kommer denmaterial. Enligtförsäljninginnebär avsom

tilläggspension ellerkollektivavtaladerhållasjälvanställde inte att
grundtrygghet inom de allmännakommersjukpenning. De att ges en
skulle få verka underSjälvanställdatrygghetssystemen. samma

med gnmdtrygg-för egenföretagare,idag gällervillkor men ensom
inkomstbortfallsprincip.stället förhetsprincip i en

överväganden6.3

företagsvårigheternafaktumvälkänt ärDet att starta ettär attett
erfarenhetadministrativmed begränsadFör ärstora. personungen

frånsvårigheter direkt hindrardessainte omöjligtdet attatt unga
form.företag i någon Kom-medintentionernaförverkliga ett eget

förbättras.rådgivning måsteinformationsåvälmittén att somanser
formen förförenklingar i småsådananödvändigtVidare detär att

företagande stimuleras.genomförsföretag så att ett eget
företag finnskooperativautredningarnaredovisadedeAv enom

förspridasföretagsforrnen måsteinformationenenighet att omom
Lokaladag finns detöka. Redan iska kunnaantalet kooperativatt

i respek-i landettjugo platserutvecklingscentra påkooperativa som
stöd tillutbildning ochvägledning,tive län annat grupper somger

blandfinansierasUtvecklingscentrenkooperativ.vill annatstarta av
myndigheter, kommu-företag,kooperativakonstellationerolika av

harrådgivningsverksamhet. Deintäkter frånlandsting ävensamtner,
kostnadsfri rådgiv-inledandebidrag förbegränsat statligt attett ge

ning.
arbetehar genomförtutvecklingscentrenlokala kooperativaDe ett

länsstyrelser helaarbetsförmedlingar ochutbilda främstmed överatt
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Sverige. StorstadskommitténsI underlagsrapport framhålls att
information bör till NUTEK:s rådgivare, Patent- ochäven ges
registreringsverket, ALMI Företagspartner, Företagarnas riksorgan-
sation, näringslivssekreterama och skattemyndighetema. Utveck-
lingscentren bör enligt Storstadskommitténs blandrapport annat
inrikta sitt arbete på få in kooperation i grund- ochämnetatt gyn-
nasieskolor, högskolor och universitet. framhållsI ävenrapporten att
bildningsförbund och folkhögskolor bör kunna viktigha roll i aten
organisera utbildning och gruppstudieverksamhet färgrundsom
kooperativ utveckling.

Ungdomspolitiska kommittén delar uppfattningen informatio-att
den kooperativa företagsfonnen måste förbättras. Dennen om

kooperativa företagsfonnen bör i alla informationssammanhang
behandlas företagsfonner.på andrasättsamma som

Regeringen förbereder för närvarande förslag till ändringariett
lagstiftningen i syfte skapa lika villkor mellan kooperativa före-att

och andra företagsfonner. Ungdomspolitiska kommitténtag attanser
sådan likställdhet också, långt detså möjligt, bör gälla förär ävenen

olika former långivning och stöd.av
Ungdomspolitiska kommittén dock det viktigtatt är attanser

Kooperativa institutet och Institutet för social ekonomisöverväga
forskningsrapports slutsats i förstadet hand fråga deäratt atten om
lokala initiativ kan tillvarauppstår på desätttas ett gör attsom som
kan bli den sysselsättningsskapande kraft önskvärt. Iärsom rappor-

framhålls det inte förefaller ekonomiska svårigheterten att vara som
i första hand hindret, den politiskt/administrativaär utan attsnarare

inte tillvara de initiativ uppkommer.apparaten tar som

6.4 Förslag
Ungdomspolitiska kommittén föreslår enklare form företa-att en av
gande införs. Den utformningen företagsfamsådannärmare av en
bör utredas. Det viktigt den företagsforrnen inteärsnarast att nya

undan fasta arbeten ieller företagande nuvarande former.tränger Det
också viktigt tryggheten enskilde inte förloradför den går vidär att

till exempel sjukdom, arbetsskada föräldraledighet.eller
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viktdetKommittén vidare störstaär attatt unga som avseravanser
och allsidig rådgivningfå kvalitativföretag kan såatt starta somen

såvälalla foretagsformer,kunnaRådgivningen skamöjligt. avse
den kooperativaEftersom kunskapenkooperativa.privata omsom

inte lika spridd andraekonomisk förening,företagsformen, är som
behövs särskilda insatser påkommittén detföretagsformer attanser

dels öka kunskapenbör inriktas påområde. insatserdetta Dessa att
myndigheter och andratöretagsfonnen inom dekooperativadenom
nyföretagande, delsuppgift stödja påhar tilloffentliga attorgan som

nyföre-rådgivning till kooperativtavseende konkretöka utbudetatt
tagande.
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och bidragssystemen7 Unga

föreslår:Kommittén

för barn bör kvar föreslårbostadsbidragenatt utanI unga vara men
ska sänkas från nuvarande tillåldersgränsen 29 år 25 år.att

den besparing sänkningen bör enligt kommit-görsattI som genom
förstärkning bostadsbidragetsanvändas för finansieratén att en av

behöver det bäst kan erhålla bi-sociala prof så deatt unga som
drag.

ställts från de deltagit i Ungdomspolitiskakrav oftaEtt som som
aktiviteter arbetslösa påkommitténs utåtriktade är att unga som

inarbetslösheten inte har kunnat arbeta sig igrund den högaav
erbjudas bättre ekonomiska villkor.trygghetssystemen måste Man

erbjuda arbetslösatill exempel det skamligt 640äratt attmenar
för heltidspraktik.kronor i månaden ersättning Många sägerensom

det förnedrande behöva leva socialbi-också de tycker påäratt att att
drag.

följer beskrivning och diskussion kring deNedan en av en nuva-
socialförsäkringarna och möjligheter för träda in irande attunga

för fördessa. Vi föreslår också förändringar i reglerna bostadsbidrag
unga.

allmänna forsäkringssystemet erbjuda befolk-Det är avsett att
ningen ekonomisk trygghet. syftar till överbrygga ekonomis-Det att
ka trångmål vid tillfälliga sjukdom eller arbetslöshet,tillstånd av

till försörjningssvå-kompensera föräven att permanentamen mer
flestarigheter. enskilde individen i de fall tänkas ha högDen kan
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betalningsvilja för uppnå sådan trygghet, väl för sinså delatt egen
för sina närmaste.som

försäkringssystemallmänna hänsyn till de olikaDagens tar typer
ekonomiska kristillstånd kan tänkas ochuppstå träder i kraftav som

då enskilde uppfyller vissa förutbestämdaden individen kriterier. De
inte uppfyller kriterierna för erhålla ersättning från de situa-attsom

tionsanpassade försäkringarna hänvisas till den sociala säker-
hetsventil Socialbidraget utgör.som

allmänna försäkringssystemen inte kravlösa. LikvälDe är som
samhället sitt för medborgarna måste medborgarna sitttar taansvar

samhället. enskilde harDen därmed skyldighetgentemotansvar en
efter förmåga tillbidra förutsättning förDetta äratt systemet. atten

det sociala skyddsnätet överhuvudtaget skall kunna existera. I

praktiken har denna skyldighet i fall blivitmånga villkor förett
ersättning, exempelvis vad gäller föräldra- och sjukpenning, arbets-

löshetsersättning pensionssystemet. innebär deDettasamt att som
erhåller försörjning krav på återbetalning till ersättningssyste-utan

exempelvis skattefritt bidrag, också kommer ståmet, attgenom
utanför dessa andra försäkringar. följ deffekt uppbära bidragEn attav
idag blir således utestängning från andra försäkringssystem ien

Även detta speciellt olyckligt för människor iärmorgon. unga som
initiellt skede exempelvis arbetskarriär tvingas uppbäraett av en

socialbidrag.
förSocialbidraget i första hand individer iär äravsett ettsom

tillstånd där situationsanpassad försäkring inte avsedd utgå. Iär att
princip borde därför detta bidrag inte omfatta individer som exem-
pelvis sjuka, har höga bostadskostnader eller arbetslösa, efter-är är

Ändåspecifika redan finns för dessa situationer. hänvi-systemsom
många dessa till socialbidrag, antingen för sin totalasas av personer

försörjning eller komplement till situationsanpassade ersätt-ettsom
ningar och försörjning. särskilt alarmerande då detDetta ärarman
gäller människor.unga

då bidragsfloran ochHur idag, hur bidragen anpassadeärutser
till de unga heterogen och de kanUnga människor är en grupp

typerkomma ifråga för i ersättningssystemstort sett samma av som
alla andra. finns undantag. sådantDet emellertid vissa Detta avser

åldersbegränsningar påpekats tidigare inteochsom unga somsom --
lyckats sig försäkringssystemen.in i ordinariedeännu ta
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7.1 Stöd vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet kan delas i två huvudgrupper: lupp
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd2 vid deltagande i ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder. förstnämndaDen gruppen avser

frånersättning arbetslöshetskassa kontant arbetsmarknadsstödsamt
och kanKAS omställningsförsäkring för den arbetslö-ses som en

Till den hör framförallt utbildningsbidragse. senare gruppen men
andra stöd.även typer av

delenStörre de ersättningar lämnas vid arbetslöshet, bådeav som
i form kontantstöd och ersättning vid deltagande i arbetsmark-av
nadspolitiska åtgärder, skattepliktiga. Undantag emellertidär görs
för oförsäkrade arbetslösa under 25 år deltar i datortek. Tillsom
dessa skattefrittutgår bidrag. stödDe skattepliktigaett ärsom
betraktas vilken inkomst helst och därmed grundande tillärsom som
ersättning från flertalet samhällets övriga socialförsäkringssys-av

såsom sjuk- och föräldrapenning pensionssystemet.tem, samt

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringl

ha arbetslöshetsförsäkring frivilligtAtt och bygger på medlem-ären
skap i arbetslöshetskassa. bli berättigad tillFör ersättning frånatten
arbetslöshetsförsäkringen krävs den arbetslöse uppfyller medlem-att
svillkoret, det vill medlem i arbetslöshetskassa sedan tolvsäga är en
månader före arbetslösheten. den försäkradeDessutom måste uppfyl-

arbetsvillkoret, vilket innebär förvärvsarbete i minst timmartre
dagen i 80 dagar fördelade månader. skall5 Detta ske inomöverom

ramtid på tolv månader. Endast reguljärt arbete kvalificerar tillen
försäkringen. den arbetslöse uppfyllerOm både medlems- och
arbetsvillkoret, till arbetsmarknadensstår förfogande, kansamt
denne berättigad till ersättning från kassan.vara

bli berättigad tillFör ersättningsperiod måste den arbets-att en ny
löse uppfylla arbetsvillkor. Vid återförsäkring räknas emel-ett nytt
lertid arbetsmarknadspolitiska åtgärder arbete.även som

Ersättning från arbetslöshetskassan lämnas under längst da-300
Om den försäkrade fyllt år uppgår perioden till dagar.55 450gar.

Ersättningen kan lämnaslängst tills den försäkrade fyller 65 år.



1997:40arbeteoch SOUUnga128

Under kalenderveckadagpenning.i formErsättningen utgår enav
till högstoch arbetade dagar uppgåantaletfår ersattasumman av

föreden försäkrades dagsförtjänstDagpenning baseras påfem dagar.
densamma, dock högstmedarbetslöshet och lämnas 75 procent av

kr i månaden.dag eller 12 408med 564 kr per
såledesålder. harfor alla, DeFörsäkringen är öppen oavsett unga

förkvalificera sigalla andramöjligheteri princip attsomsamma
krävsberättigad till arbetslöshetsersättningbliförsäkringen. För att

sigbefinnerarbetsmarknaden. Då mångaförankring pådock ungaen
uppfyllaanledningen ha svårtetableringsfas de denkani attaven

arbetsvillkoret.

arbetsmarknadsstöd7.1.2 Kontant

stårkan lämnas tillarbetsmarknadsstöd KASKontant personer som
föruppfyller villkorenförfogande och intearbetsmarknadenstill som

till KASbli berättigadarbetslöshetskassa.från Förersättning att
arbetarrarntid på tolv månaderunderden arbetslösekrävs att en

månader, det villmånad under femminst timmar75 säga upp-per
eftergymnasialslutförtarbetsvillkoret.kallade Denfyllt det så som

förfogande i minst 90arbetsmarknadenstillutbildning och ståttsom
kalladetill det såkvalificera sig KASkalenderdagar kan genom

omfattas reglerutbildningsvillkoret. KAS-systemet nyomav samma
arbets-arbetslöshetsförsäkringen. Kontantersättningsperiod som

arbetslöse fyllerjuli det år dentidigast den 1marknadsstöd lämnas
år.20

krstödbelopp påi form 230från utgårErsättningen KAS ettav
vid hel-kr i månadenvilket 060i veckan, 5fem dagar motsvarar

tidigare in-beloppStödet bestårtidsersättning. oavsettav samma
nonnalfallet till dagar. OmErsättningsperioden uppgår i 150komst.

dagar. den arbets-perioden till 300 Dåfyllt uppgårstödtagaren 55 år
dagar.ersättningsperioden 450ålderuppnått 60 årlöse är

uppfylladet svårareperspektiv kandeUr rent attvaraavungas
beror mångaför A-kassa. påDettakriterierna för KAS än att unga

medålder. inte falletgrund sin Dettafrån stödet pålåses ärute av
Även för dearbetsvillkorenarbetslöshetskassa.frånersättning om

sig dess-jämföra, detarbetslöshetsersättningarna svåratvå är teratt
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KAS-systemet har något villkor då denutom strängareettsom om
lägsta arbetsinsats krävs för kvalificera sig till KAS viaattsom
arbetsvillkoret tilluppgår 375 timmar arbetslöshetskassans 240mot

Åtimmar. andra sidan finns möjlighet komma in i KAS-systemetatt
efter avslutad eftergymnasial utbildning, förutsatt varitatt personen
registrerad arbetssökande hos arbetsförmedlingen i minst 90som
dagar.

ARBOM-utredningens7.1.3 förslag om
sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

juniI tillsattes utredningen1995 ersättning vid arbetslöshet ochom
omställning ARBOM. Den skulle lämna förslag till utformningen

arbetslöshetsförsäkring. Utredningen kom med sitt slutbe-av en ny
tänkande, allmänEn och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
SOU 1996:150, under hösten 1996.

Utredningen föreslår de nuvarande formerna för ekonomisktatt
stöd vid arbetslöshet enda sammanhållen arbetslöshets-ersätts av en
försäkring. bestårDen två delar: i obligatorisk del med ettav en
fast grundbelopp utgår till alla och ii frivillig del medsom en en
kompletterande inkomstbortfallsersättning. Alla uppfyllersom
arbetsvillkoret, villdet timmars75 reguljärt arbete månadsäga per
under nio månader, kvalificerar sig till den allmänna delen i försäk-
ringen. Arbetet skall ha utförts under ramtid på tolv månaderen
omedelbart före anmälan hos arbetsförmedlingen. innebärDetta i
praktiken arbetsvillkoret skärps i förhållande till nuvarande regler.att

Den uppfyller villkoren för grundbeloppet kan erhållaävensom
från denersättning frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen. dettaFör

krävs dock den försäkrade har varit medlem i arbetslöshetskas-att en
i minst tolv månader.sa

frånErsättningen den allmänna försäkringen föreslås för 1998 ge
dagpenning på fem295 kr dagar i veckan, det vill kr6 500 isägaen

månaden vid heltidsersättning. Inkomstbortfallsersättningen baseras
på den genomsnittliga inkomsten under de tolv månadernasenaste
före arbetslösheten. föreslåsFör 1998 ersättningen uppgå till en
dagpenning högstpå kr, vilket590 två grundbelopp.motsvarar
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fördelade påtill ersättningsdagarErsättningen begränsas 600 tre

delperioder.
arbetslösa i dagsläget inte berättiga-fjärdedel deDå äröver en av

ARBOM-utredningen vidarearbetslöshetsersättning föreslårde till
innebärnytillträdandeersättning införs. Den attatt sompersoneren

möjlighet tillarbetsmarknadenetableringsfasen påbefinner sig i ges
kvalificera sig till ersättning måstelättnader i arbetsvillkoret. För att

fyra månader, vilket någottimmar underarbeta minst 75 ärpersonen
utbildningsvillkoretKAS-regler. skallgällande Dessutomkortare än

försäkringen och inomtill dendagens förasi KAS över nya rymmas
nytillträdandeersättningen.

arbetsmarkna-endast till står tillErsättningen utgår personer som
fyllerden juli det år 20 år.förfogande, dock tidigast 1dens personen

förslås grundbeloppet i denNytillträdandeersättningen motsvara
iarbetslöshetsförsäkringen och utgå högst 200 dagar.allmän

både i de regler skall träda i kraftarbetsvillkoret,skärptaDet som
ARBOM-utredningens förslag, det givetvisoch ijulil 1997 gör

ersättning vid arbetslöshet. föreslag-erhålla Densvårare för attunga
till viss del råda bot på dettanytillträdandeersättningen skana

Även arbetsvillkoret formellt någotmissförhållande. ärsettom
nytillträdandeersätming-ändåKAS-regler, innebärkortare dagensän

ersättningsperioden endast kan utgåeftersomskärpning enen en
fdregler länge gällerdagar. sågång och då i högst 200 De änsom

Totaltmöjligheter förnya ersättningen.obegränsadeKAS settattger
ARBOM-utredningensochregelförändringarnakan, både de nya

för närvarandeförslag, medföra änstörreatt av ungagruppen
allrautanför arbetslöshetsersättningen. Dearbetslösa kommer ståatt

beroendekommer i fortsättningenflesta dessa även att avvaraav
försörjning.socialbidrag för sin

sammanhållenProposition7.1.4 om en

arbetslöshetsförsäkring

framtidaförslag hur denlämnar i 1997Regeringen ettmars om
propositionenska kommandearbetslöshetsförsäkringen Denut.se
ochinnehålla följande. allmänbland Enkommer annat att samman-

skapas. Försäkringen kommerarbetslöshetsförsäkringhållen at
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tilläggsförsälcringinnehålla grundersättning och ersätteren somen
Ersättningsnivån kommer höjasoch a-kassesystem.dagens KAS- att

tidigare lön. högstaseptember till Denden 1997 8029 procent av
december från kronor tillhöjs den 1997 564 580dagpenningen 29

frångnmdbeloppet i försäkringen 230dag. Då höjs ocksåkronor per
innebär förslagetdag. studerandekronor till 240 kronor För attper

för grundersättning kan vinnastuderandevillkorden fyllt ettsom
också erhållasErsättning ska kunnainträde i arbetslöshetskassa. av

Arbetslöshetsförsäkringen skavilande företag.den har ett varasom
innebära försörjning.omställningsförsälcring och inte pennanenten

öka den lång-tidsbegränsade ersättningenmed denAvsikten är att
reguljärt arbete. Frågan vad skamöjlighet tilltidsarbetslöses somom

utredas. Arbetsvillkoret höjsefter utförsäkring skainför ochgöras en
minst arbetade timmarmånader med 70med månad till persexen

detta, det villtimvillkor 450månad och sägamotsvaraett som
oförändrad tolvRamtiden föreslåstimmar månader.på varasex

fyraarbetslöshetskassa krävsbli medlem imånader. För att en
genomsnitt. timvill-minst timmar i Detveckors arbete med 17 nya

arbetsmarknadens förändringanpassning tillkoret innebär moten
förändringarbetstider. Ytterligaredifferentierade är attenmera

förstaska kvalificera tilli fortsättningenrekryteringsstödet inte en
ersättningsperiod.

Aktivitetsstöd7.1.5

arbetsmarknadspolitisk åtgärdslagsdeltar i någonArbetslösa som
Vanligen utgår detta iaktivitetsstöd.ersättning i fromerhåller av

till såväl arbetslös-vilket kan lämnasform utbildningsbidrag,ettav
sådanarbetslösahetsförsäkrade, KAS-mottagare ersätt-utansom

erhåller utbild-arbetslöshetsersättninguppbärning. De ettsom
Övriga arbetslösa erhåller ersättningnivå.ningsbidrag i motsvarande

arbetsmarknadsstödet. Bidraget varierarmed deti paritet kontanta

ersättningsdag.mellan till krdärmed 230 564 per
period åtgärden fort-utbetalas under hela denUtbildningsbidraget

belastar inte den ersättning deersättningsdagar utgårgår. De som
blir perioden i arbetsmark-uppbär vanliga fall, På såarbetslösa i sätt
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tid.nadspolitiska överhoppningsbaråtgärder Vidare jämställsen
uppbärande utbildningsbidrag med arbete vid kvaliñceringav
till period i arbetslöshetsersättningen. dock inte kvali-Det går attny
ñcera arbetslöshetsersättningsig till olika arbets-typergenom av
marknadspolitiska åtgärder, inte uppburit arbetslöshetser-om man
sättning tidigare.

inte kvalificerat sig till arbetslöshetsersättning utgårFör unga som
aktivitetsstöd i vissa fall inte utbildningsbidrag. gäller iDettasom

mellan och år genomgår kommunal ungdomspraktik18 20unga som
under år deltar i datortek. Ersättningen vidKUP, 25samt somunga

kommunal ungdomspraktik varierar mellan omkring och 340l 020 2
vilken utbildningkr månad beroende på de arbetslösa har. Förper

deltagare i datortek under år uppgår ersättningen till 64025ärsom
kr månad, vilket studiestödet. Vidare får de intemotsvararper som
uppbär arbetslöshetsersättning inte delta i arbetslivsutveckling
ALU.

Eftersom speciella regler gäller för de inte uppnått visssom en
diskrimi-ålder finns det fog påstå arbetsmarknadspolitiken äratt att

Vidare möjligheter aktivera sig i olikanerande. inte attges samma
deför de inte erhåller arbetslöshetsersättning föråtgärder som som

i utsträckning drabbar dedet, något Detgör stor unga. voresom som
eftersträvansvärt alla, ålder eller arbetslöshetsersättning,oavsettom
behandlades lika i arbetsmarknadspolitiken.

Studiestöd7.2

Studiemedelssystemet omfattar två studerande, nämligen-grupper
och eftergymnasial utbildningstuderande i högskolan samtannan

studerande och äldre och och deltar i utbild-20 årärsom som som
gymnasialning grundskolenivå eller nivå. Hit räknas utbildning ipå

kommunal vuxenutbildning, påbyggnads-och statlig folkhögskolor,
utbildningar i gymnasieskolan och del skolor.andraen

Studiemedlens i lagstiftningenstorlek andeluttrycktär som en av
basbeloppet enligt allmänlagen försäkring. heltidsstude-Förom en
rande studiemedelsbeloppet för varje 15-dagarsperiod 9,75är procent

56 de regler träderi kraft frånochmed arbetslöse1 1juli 1997 den deltagit iräknasdentidnya som
arbetsmarknadspolitiska i ersättningsperioden.program
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basbeloppet 15-Bidragetbasbeloppet. 2,71är procent peravav
tillniomånaderslån uppgick 1996 63dagarsperiod. lån. EttResten är

lån.bidrag och 45 882 kronorkrkronor, 17 658540 ärärvarav
Studiemedlen inkomstprövade.är

slutbetänkande Sammanhål-i sittStudiestödsutredningen länmar
till reforrnering studi-förslagstudiestöd 1996:90let SOU en av

utredningen förordar denprincipestödssystemet. Den är att somsom
stöd den harförmånligareutbildninghar kort tidigare änett somges

till studiestöd föreslåsutbildning.längre tidigare Rätten vara gene-
till studiestödsbe-i princip allainnebärrell, vilket antasatt ensom

föreslårtill stöd. Utredningen deska harättigande utbildning rätt att
särskilt studiestöd förstudiemedel,stödformernanuvarande vuxna

medarbetslösastudiestöd föroch särskilt ersätts ett nyttvuxna
studiemedel.behållerstudiestöd, Detsammanhållet namnet nyasom

ochobeskattad bidragsdel lånedel.beståstudiestödet enav enavses
bidrag och medmed 20förmånliga stödet, 80Det procentmest

dem deltar ilämnas tillutredningenbör enligtlån,procents som
utbild-motsvarandeeller ivuxenutbildninggrundläggande annan

utbildningför påstödet bör lämnasförmånligastedärnästning. Det
och färdigheterde kunskapersyftar tillgymnasienivå, att gesom

specialutforrnadenationella ochgymnasieskolansförmedlas isom
saknar sådanaochminst 23 årstuderandetill är somsomprogram,

med ochdå lämnas 60Bidrag börfärdigheter.kunskaper och procent
gymnasialstuderande påtotalbeloppet. Förmedlån 40 procent av

studerandeoch förprioriteradedentillhörnivå, inte gruppen,som
höjningutredningenhögskolor föreslåruniversitet ochvid aven

lånedelen skaochtotalbeloppetstudiebidraget till 40 attprocent av
ocksååterbetalning kommerförVillkoren60 attutgöra procent.

förslag.utredningensenligtskärpas

Studiehj älp7.2.1

gymnasieskolan ellerför studier iStudiehjälp lämnas annan gymna-
studerandedet då denvårterminen åroch medutbildning tillsial

månad. tilläggkronor Ettstudiebidraget 640fyller år.20 extraär per
Ävenhushåll.från inkomstsvagastuderandekan betalas tillut
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inackorderingstillägg kan lämnas för studerande bedriversom
studierna på hemorten.änortannan

Särskilt studiestöd för7.2.2 vuxna

särskilda studiestödet förDet vuxnasvux i princip förär avsett att
inkomstbortfall i samband med studier. ska i förstaDet handersätta

till har behov utbildning och stöd. Svuxstörstges personer som av
beviljas därför i huvudsak för utbildning på grundskole- och gym-
nasieskolenivå. finns formellt krav fyraDet på års förvärvsarbeteett
for erhålla stödet. praktiken erhållerI ingen under 25 år stödet.att

åldersgränsenDen 50 år.övre är
består vuxenstudiebidragSvux och studielån. Bidraget ärav

skattepliktig inkomst. denFör tillhör A-kassa vuxenstudi-ärsom en
ebidraget 65 utbildningsbidraget i arbetsmarknadsutbild-procent av
ning. Lånedelen skillnaden mellan utbildningsbidraget efterutgör
skatt och vuxenstudiebidraget efter skatt.

studiestöd förSärskilt arbetslösa7.2.3 vuxna

Särskilt studiestöd för arbetslösasvuxa kan beviljas förvuxna
studier och förpå grundskolenivå högst två terminer det gällernär
utbildning på gymnasial nivå. villkor för till stöd gällerSom rätt att
sökanden ska arbetslös, anmäld arbetssökande hosvara vara som
arbetsfönnedlingen, ha förvärvsarbetat motsvarande minst årtre
och fyller minst år under det kalenderår då utbildningen21 börjar.
Bidraget lika 65 utbildningsbidragetär stort procent oavsettav om
den studerande tillhör a-kassa eller inte. övrigt reglernaI ären
desamma för särskilt vuxenstudiestöd.som

7.3 med socialbidragUnga

Ungdomar den befolkningen har högsti socialbidrags-är grupp som
tagande. Under 1995 fick i åldern120 000 18-24 år social-ca unga
bidrag någon gång under 16året. Det motsvarar procentca av ung-
domarna i befolkningen. bidragshushållAntalet 103 000. Mellanvar
1992 och 1993 ökade bidragshushåll medantalet 25 procent.unga
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Knappt två tredjedelar med socialbidrag har någon inkomstav unga
arbete 90 övriga. de harAv arbetsin-nästanmot procentav av som

komst har med socialbidrag lägre inkomst. De har bara 40unga
övrigas arbetsinkomster. disponiblaDen inkomstenprocent ärav

bara drygt 80 övrigas.procent av
hushåll mellanDe 18 och år kvarstannar24 frånår år i soci-som

albidragstagande har också ökat. Under 1995 85 procentvar av
hushållen kvar från föregående år, jämfört med 39 1990. 26procent

de hade socialbidrag 1990 kvar i socialbi-procent av unga som var
dragsberoende 1995.

detta sammanhangI bör regeringen uppdragit till So-nänmas att
cialstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen utarbeta förslag tillatt ett
åtgärder syftar till öka arbetslösa ungdomars förutsättningarattsom

sig in denpå reguljära arbetsmarknaden eller utbildningssyste-att ta
Förslaget ska frånungdomar 20 år och till och med 24met. avse upp

år står till arbetsmarknadens förfogande och berättigadeärsom som
till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Enligt regeringsbe-
slutet ska förslaget utformas det för den enskildeså innebäratt en
möjlighet till kompetensutveckling. åtgärder föreslåsDe ochsom
formerna för dessa därför frånska utgå ungdomarnas behov ochegna
förutsättningar, såväl flickors pojkars. förslaget ska kommu-Isom

möjlighet istället för socialbidrag erbjuda ungdomarnaattnerna ges
meningsfull sysselsättning i form arbete, arbetsträning, utbild-en av

ning eller kompetensutveckling. föreslagnaDe åtgärderna skaannan
underlätta till utbildning eller den reguljära arbetsmark-övergången
naden.

Bostadsbidrag för7.4 unga

Enligt kommitténs tilläggsdirektiv ska kommittén utifrån helhets-en
på bostadsbidragets roll i förhållande till studiestöd, arbetslös-syn

hetsersättning, socialbidrag och övrigt offentligt stöd till lämnaunga
förslag till hur de ungdomar har det behovet ekono-störstasom av
miskt stöd också ska kunna få det.

Nedan följer beskrivning det nuvarande bostadsbidraget fören av
och den diskussion förts de åren huruvidasenasteunga av som om

bidraget bör kvar och i så fall form.i vilkenvara
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få ungdomsbostadsbidragbarn kanmellan och 29 årUnga 18 ettutan
i intervallet till 600bostadskostnaden 1 800 2med 75 procent av

intervalletbostadskostnaden i 2 600och medkronor 50 procent av
och minskas med 1/3Bidraget inkomstprövattill kronor.3 600 är av

ochkr/år för ensamstående 58överstiger 41 000den inkomst som
sammanboende.kr/år för000

utbetaladesRiksförsäkringsverket 500uppgifter frånEnligt cza
under avsåg iungdomsbostadsbidrag 1996. Dettamiljoner kronor i

dessa gick miljonerhushåll månad. 314genomsnitt Av64 000 per
Totaltuppbar studiemedel.hushåll där minstkronor till personen

Resterande hushåll, det villstuderandehushåll.ungefärfanns 40 000
miljo-bidrag motsvarande 186såledesstycken,21 000säga mottog

bidragsdelen i studiemedletdet endastkronor. Eftersom är somner
högre andel sinaf°ar studerande någotbetraktas inkomst, en avsom

Bostadsbidragshushållbostadsbidraget.boendekostnader täckta av
mycket låga inkomster. Genom-har generelltstudiemedel settutan

utgjorde ensamstående 89kr/år. dessaför 000 Avsnittet 1994 55var
procent.

ungdomsbostadsbidragvisari åldersgrupperuppdelningEn att
underhushåll där minstutgick till 43 000under 1996 personen var

miljoneruppgick till 329Totalkostnaden för denna25 år. grupp
bådavill hushåll därdetresterandekronor. Den sägagruppen,

hushåll.till 000 Deår, uppgår 2124 mottogöverpersonerna var
mellanFördelningenmiljoner kronor.motsvarande 171bidrag för

sida.tabellen påstuderande framgårochåldersgrupper nästaav

studerande TotaltStuderande Icke

24% 67%18-24 år 43%
33 %11%år 22%25-28

35% 100%Totalt 65%
ungdomsbostadsbidrag ihushåll 1996FördelningTabell 6:1. mottogav som

Riksförsäkringsverket.Källa:procent.

ef-betänkande, BostadsbidragenBostadsbidragsutredningens -
gjordebesparingar SOU 1995:133,fektivare inkomstprövning -

synpunkt rimligt boendes-det samhälletsbedömningen är attatt ur
Ävenbam prioriteras i första hand.tandarden för hushåll med om

viktigarehar låga inkomster detmånga ungdomar barn är attutan en
hushåll med barn kan säkerställas.rimlig bostadssituation för Ut-
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redningen ansåg vidare stödet till studenter väläratt generöst attmen
det kunde finnas särskilda motiv till detta stöd eftersom det viktigtär

stimulera fler ungdomar till läsa vidare. Enligt utredningensatt att
mening det dock fördel bland från administrativär annaten om,
synpunkt, stödet till studenternas boendekostnader kan samordnas
med studiemedelssystemet. skulle dessutomDet innebära denatt
något godtyckligt valda åldersgränsen vid 29 år skulle försvinna.

Utredningen föreslog bostadsbidraget i nuvarande form skulleatt
slopas.

Regeringen föreslog i proposition 1995/96:186 Nya regler för
bostadsbidrag bostadsbidraget för ungdomar mellan och18 29 åratt

inte studerar och inte har barn slopas. Bostadsbidrag till stude-som
rande ungdomar mellan och år inte har barn18 29 skulle docksom
enligt förslaget behållas. Bakgrunden till regeringens förslag i

propositionen helhet kostnaderna för bostadsbidragenattsom var
kraftigt hade stigit. Regeringen ansåg det statsfinansiellatt ur syn-

kraftiga utgiftsökningenpunkt nödvändigt den bröts ochatt attvar
åtgärder vidtogs för öka kostnadskontrollen inomatt systemet.
Regeringen påpekade i sitt förslag slopandet bostadsbidragetatt av
för troligtvis skulle leda till överväluingseffekter till socialbi-unga

omfattandedrag. Regeringen ansåg detta vid så besparings-trots att
åtgärder företas i bostadsbidragssystemet boendestan-måste attsom

prioriteras. Hushålldarden för hushåll med barn måste barn harutan
flexibilitetenligt regeringen normalt och anpassningsför-störreen

bostadsbidragmåga bamhushåll. det gällde går tillNärän som
regeringen för stimulera fler ungdomar tillstuderande menade att att

läsa vidare det väsentligt studenterna har acceptabeläratt att en
bostadssituation. Regeringen hänvisade till den då pågående utred-

ningen Studiestödsutredningen, dir.studiestödssystemetom
1994:148 och menade frågan bostadsbidrag till studerandeatt om
skulle sammanhang. Inriktningen enligti detta bordetas upp rege-
ringen det nuvarande bostadsbidraget till studenter skulleattvara
upphöra.

bostadsutskottets betänkande 1995/96:BoUl1 betonar utskottetI

ungdomar både arbetsmarknaden ochpå påäratt utsatten grupp
bostadsmarknaden; dels arbetslösheten högre för den äldreär än
arbetskraften, dels har de ofta lägre lön i den mån de har arbete.
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den iSamtidigt ungdomar många avseenden har detär grupp som
bostadsmarknaden då de ofta hänvisade till detsvårast på är nyare

också dyrare bostadsbeståndet. innebäroch därmed Sammantaget
många ungdomar har haft etableradetta enligt utskottet svårtatt att

bostadsmarknaden. det gäller ungdomar studerarsig på När som
uppfattningen det väsentligt studenterna hardelar utskottet äratt att

acceptabel bostadssituation också det finnsattmen man menaren
övergripande skäl motiverar alla ungdomar dettaandra attsommer -

eller inte har godtagbart boende.de studerar ettoavsett om -
slutbetänkandeStudiestödsutredningens Sammanhållet studi-

det finns starka motiv förestöd 1996:90 bostads-SOU att ettanser
framförstöd till studerande. Utbildning allt på högskolenivå- -

flyttarofta den studerande från hemorten.förutsätter Föratt att
studier det därför väsentligtstimulera fler till vidare de stude-är att

bostadssituation. Brist studentbostäderrande acceptabel på tillhar en
motverkariskerar ambitionernarimlig kostnad att attarmarsen

för studier vid högskolan.rekryteringsbasen Utredningenbredda

möjligheter kompensera studenterna förprövade antal ettett att
Utredningen övervägde möjligheten tillbostadsbidrag.indraget extra

boendekostnad. skuldbördamed hög Denlån för studerande stora
dock utredningen avvisade detta.följden gjordeskulle bli attsom

särskiltmöjligheten inordnaUtredningen övervägde vidare att ett
oöverstigliga tekniska hinderstudiestödet. Någrabostadsbidrag i

administrativökad hante-föreligger inte enligt utredningen men en
ekonomiska situa-eftersom hela hushålletsring dock oundvikligär

också ske.efterkontroll måstetion måste prövas samt att en
princi-också det finnsStudiestödsutredningen att mermenar en

för studerande respektive förolika lösningarpiell invändning mot
förbehålletinte längre någotandra Studier ärär ensomgrupper.

förhållandevis koncentrerad tidsperiod.underbegränsad grupp en
mellan studier och verksamhet.Allt fler människor växlar Förannan

sökaförhindra så sker det angelägetinte boendet ska äratt attatt
sig för studerande icke-lösningar inte skiljer ochgenerella som

studerande.
finner motiv för ha andraStudiestödsutredningen någraatt att

för andra ungdomar det gäller bostadsbi-regler för studerande närän
skäl talar för villkordrag inte finns. Principiella tvärtom att samma

Ävenför för ungdomar i allmänhet. admi-bör gälla studerande som
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nistrativa skäl talar för bostadsbidrag bör hanteras inomatt ett
Utredningen förordar bostadsbidrag fortsättningsvisävensystem. att

lämnas till studerande inom för bostadsbidragssystemet.ramen
Bostadspolitiska utredningen i sitt slutbetänkande Bostadspo-anser
litik från2000 produktions- till boendepolitik SOU 1996:156 att-
de ungdomar har problem täcka sina boendekostnader främstattsom
bör stödjas arbetsmarknadspolitiska insatser. Utredningengenom

dock det kan finnas skäl behålla ungdomsbostadsbidra-attattmenar
stöd för ungdomarna i svårt arbetsmarknadsläge.ettettgen som

Utredningen föreslår bidraget behöver reformeras eftersom detatt
till ungdomarinte reellt stöd har låga inkomster och inteettger som

studerar. Utredningen också bidraget kan kostnadsdri-attanser vara
vande för nyproducerade lägenheter och det har icke önskadeatt

förvärvsarbetar.marginaleffekter för den som
förbättra bidragssystemets funktion föreslårFör Bostadspoli-att

tiska reglerna för ungdomsbostadsbidragen förändraskommittén att
enligt följ ande:

den boendekostnadsgränsen sänks till 000 kr månad3övre per-
ersättningsnivån blir i hela boendekostnadsintervallet 800-65 % 1-

kr3 000
kr för ensamstående ochinkomstgränsen höjs till 50 000 årper-

samboendekr år för70 000 per
bidragsavtrappningen vid inkomster inkomstgränsen sänksöver-

från till33 % 20 %.

Enligt utredningen kan dessa ändringar genomföras inom nuva-
för bidraget.rande kostnadsram

utredningen förändringarnaBostadspolitiska ärattmenar ange-
lägna kort sikt. längre perspektiv bör dock förslaget in ipå I vägasett

stöd till ungdomar fördelningenhelhetssyn på och ävenstatensen
mellan bostadsbidrag och andra stödformer till exempel arbets-som
marknadspolitiska åtgärder bör Enligt utredningen böröver.ses
sådana överväganden inom Ungdomspolitiska kommittén.göras
Utredningens betänkande remissbehandlas för närvarande.
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Överväganden7.5

tidigare kapitel har de flestaframgått arbete ellerSom av unga
sig. Kommittén har också i kapitel fyra föreslagit åtgärderutbildar

för skolan bättre skall förbereda de inför mellanövergångenatt unga
skola och arbetsliv. minst viktigt det de tidigtInte påär att ettunga

exempelvis projektarbete, feriearbete fårstadium med meragenom
erfarenhet hur arbetslivet fungerar också får möjlighet attav men

olika arbetsplatser.bygga kontakter med Det dessutom viktigtärupp
sin förmåga dokumenterad och möjlighet få referenser.de får attatt

framöverutbud arbetskraft vi kan räkna med ochMed det stora av
konkurrenssituation kommer råda räcker inte skolansden attsom

omdömen.kunskapsinriktade betyg ochmera
i kapitel fem diskuterat inriktningen deKommittén har också av

medlen. Vi har konstaterat individuellaarbetsmarknadspolitiska att
önskemål måste spela avgörande roll för motive-intressen och atten

framhål-sig på arbetsmarknaden. Viarbetslösa söka vägaratt nyara
och indivi-omfattande decentraliseringler också betydelsen av en

medförsöksverksamhetåtgärderna och föreslårdualisering enav
syften.dessa

alarmerande så be-framhållit det mångaviSom är att ungaovan
behö-sitt uppehälle. periodhöver socialhjälp för klara Denatt unga

Arbetsmarknadsstyrelsen ochockså allt längre.sådant stöd blirver
redovisats fått regeringens uppdragSocialstyrelsen har, attsom ovan

regering-situationen kan lösas. Vidare kommerlämna förslag på hur
tiden lägga förslag delsunder den närmaste ett nytt systematt omen

dels socialförsäkringssystem.för arbetslöshetsförsäkring, ett nytt
arbetslinjen, det vill aktivitetsärskilt angelägetDet sägaär att
omfattar Kommitténistället för enbart kontantstöd, avserunga.

därför i slutbetänkande återkomma till frågan hur desittatt om
kompletteras för bäst de nytill-befintliga börsystemen att motsvara

trädandes behov. utgångspunkt de nytillträdande måste fåEn är att
ökade möjligheter till erfarenheter från arbetslivet.

problem idag många arbetslösa inte uppleverEtt är attatt unga
deras intresse och förmåga i tillräckligt hög utsträckning taseget
tillvara vid val utformning olika åtgärder inom arbetsmark-och av
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nadspolitiken. inriktningEn detta slag måste kombineras medny av
realistiska förväntningar den framtidapå arbetsmarknaden. Målet
måste de nytillträdande så snabbt möjligt kan skaffa sigattvara som
själva acceptabel försörjningsmöjlighet. Unga påär väg atten som
etablera självständigt liv ska inte behöva uppbära socialbidrag förett
sin försörjning.

Vad gäller frågan ungdomsbostadsbidrag måste den huvud-om
sakligen analyseras utifrån bidragets roll och betydelse. Ungdoms-
bostadsbidraget kan syfta till underlätta inträdetnärmast påsågas att
bostadsmarknaden eftersom ofta har låga ingångslöner ochunga
därmed svårt täcka hela sin bostadskostnad. Bostadsmarknadenatt
präglas därtill begränsad tillgång på små och billiga lägenheterav

trögheter i bostadsbeståndet.samt stora
människor befinnerUnga sig ofta i etableringsfasen både på bo-

stads- och arbetsmarknaden. Svårigheter komma in på arbets-att
marknaden har ofta konsekvenser för inträdet på bostadsmarknaden.

Anledningen till detta de därmed begränsade försörjningsmöjlig-är
heterna. emellertidDet viktigt skilja ekonomiskapå trångmålär att
orsakade höga bostadskostnader och låga inkomster.av av

Eventuella höga boendekostnader i fallmånga orsakadeär av
trögheter bostadsmarknaden.på Bostadsbidraget fyller således en
funktion så länge inte bostadsmarknaden fungerar tillfredsställande.

Frågan emellertid vilka bidraget bör inriktas för träffa deär mot att
behöver stöd bäst. uppenbart reglernaDet idag låserär att utesom

många med förhållandevis låga inkomster från bostadsbidragunga
eftersom bidraget enligt dagens regler ned tidigtsåtrappas ävenatt
de med inkomster långt under socialbidragsnonnen inte har någon
möjlighet erhålla bostadsbidrag. uppfyllerDe kraven föratt som
ungdomsbostadsbidrag har således små möjligheter klara sinatt
försörjning med bostadsbidrag.även

viktigEn fråga bidragets funktion övergångskompen-ärannan av
sation. Bidraget tänkt stöd under inträdetär på bo-utgöraatt ett
stadsmarknaden. ungdomsbostadsbidragDagens omfattar personer
mellan 18 och Ungdomsbegreppet29 år. i bostadsbidragen såle-är
des relativt brett och inte med några andra regelverköverensstämmer

Bidragets åldersprofil tycks vidarerör godtyckligtsom unga. vara
vald och kan ifrågasätta i det åldersintervalletövreman om personer
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underlätta inträdet påbostadsbidraget föri behovverkligen attär av
bostadsmarknaden.

föråldersgränsernakommitténUngdomspolitiska att ung-menar
förgrundsänkas. Bidraget skadomsbostadsbidragen bör utgöra en

ibefinner sigbidragstagarebostadsmarknaden.på Deinträdet som
bidragets primäraintekan därföråldersintervallende sägasövre vara

medelkommittén deUngdomspolitiskamålgrupp. att somanser
omfördelas inombör Dettaålderssänkningmedfrigörs systemet.en

bidraget bättreregeländringardelmedbör tillsammans ge enen
profil.social

bidragetsbeakta vad gällerflertal aspekterfinns ut-Det attett
skabostadsbidragetmeningendet inteförstaformning. detFör attär

tillhänföraskanförsörjningssvårigheterde äntill annaträtta som
skabidragetemellertid önskvärtboendekostnader. Dethöga attär

problem huvud-ekonomiskahardesådan nivåligga på att somen
komp-ska behövaboendekostnader inteorsakade högasakligen av

nuvarandeMedsituationen.för klarabidragmed andralettera att
högkost-betraktas detungdomsbostadsbidragetregler kan inte som

nadsskydd det är attavsett vara.
avtrappningregelverk högrenuvarandeinnebärandradetFör en

inkomstgränsemainkomstervidungdomsbostadsbidraget änöverav
barnfamiljer.till Förutombostadsbidragetmedfallet attvad ärsom

särbehandlingenifrågasättaanledningdet finns att gruppernaav
Ävenmarginaleffekter.betydandeavtrappningenhögremedför den
kon-medförinkomstgränsemainkomstökningarsmå storautöver

situationenstuderandehushållbostadsbidraget. Försekvenser på är
påverkas.kanstudiemedel dessutomeftersom derasvärreännu

signaler påstigmatiserande ochmarginaleffekterDenna ärtyp gerav
lönar sig.arbete inteatt

avtrappningsre-därförUngdomspolitiska kommittén attmenar
Detungdomsbostadsbidraget bör mildras något.geln för natur-vore
avseendeti detför ungdomsbostadsbidragetreglernaligt sam-om

förändringmed de för övriga bostadsbidrag.manföll En avtrapp-av
tillsarn-skulle,femtedeltredjedel till exempelvisfrånningen en en

medförändrade inkomstgränser, medföramed att personermans
med kom-enbartförsörjninginkomsterrelativt låga skulle klara sin

bostadsbidrag.plettering av
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detFör tredje hävdas ofta bostadsbidraget har kostnadsdrivan-att
de effekter. Detta kanske främst problem vadär gäller hyrorna förett
studentbostäder. Mycket förenklat kan bidragetsäga attman om
utbetalas proportionellt till boendekostnaden förskjuts efterfrågan på
boende i omfattning bidragets storlek. Eftersom utbudetsamma som

bostäder på kort sikt relativt konstant denär ökadeav genererar
efterfrågan ökade priser på boendet.

En påverka de eventuella kostnadsdrivandesättannat effekteratt
bidraget kan medföra utfommingen reglerna för högstaär ersätt-av
ning. Tanken viss del ökad boendekostnadär måste bärasatt en av en

bidragstagaren och kostnadsdrivande effekter därmed skallattav
dämpas. Dagens regler uppdelade i två boendekostnadsintervall.är

högreEn ersättning utgår i det lägre intervallet och lägre i deten
högre intervallet. Tanken bakom reglerna torde bostadsbi-attvara
draget inte skall kompensera för höga boendekostnader i samma
utsträckning för lägre. Ungdomspolitiska kommittén attsom anser
bostadsbidragets funktion högkostnadsskydd ska begränsatsom vara
till rimliga boendekostnader, varför de nuvarande ersättningsnivåer
bör finnas kvar.

På den tid kommittén haft till sitt förfogande har det intesom
varit möjligt få fram tillräckligt underlag för i detaljatt att presentera
förändringar bostadsbidragen. Nedan redovisar vi de principerav

bör gälla för förändringarna.som

7.6 Förslag

Ungdomspolitiska kommittén bostadsbidraget för skaattmenar unga
kvar. Det nödvändigt bostadsbidraget förär även attvara ge unga en

starkare social profil, så de behöver stöd bäst också får det.att som
Utgångspunkten för förslagen ekonomiska trångmål iär att som
första hand orsakas höga boendekostnader inte ska tvinga attav unga
söka socialbidrag för klara sitt uppehälle. försörjningssvårig-Omatt
heterna består lågai inkomster kanäven emellertid bostadsbidraget



1997:40SOUoch arbeteUnga

sk:kompletteringmåsteförhållande. Dåtill dettainte rättaensamt
håll.från annat

ålders-denföreslår vidarekommitténUngdomspolitiska övreatt
till 25 år.sänks från 28 årgränsen

socialbidragstagandet. Dettapåverkareglerna kommerDe attnya
kaldet förstaomständigheter. Förpå tvåhuvudsakligenberor

för de åldersgrupperskekommasocialbidragövervältring att som
hushålls-andra kommerdetbidraget. Förfrån störreexkluderas en

socialbidrags-varför minskatbostadsbidrag,erhållakunna ettgrupp
för dennasigförväntatagande är att grupp.

ålders-densänkningen övrebesparingDen görs avgenomsom
bostadsb-förstärkningenfinansieraanvändas förbör attgränsen av

densådantunder år på25 sättde ungdomar atttilldragen är ettsom
denbidraget vadförReglernaförstärks.profileringensociala avser

boendekostnads-bidragsavtrappningeninkomstgränsen, samtövre
totala kostna-för denförbehållmeddärmed justerasbör attgränsen

tillbostadsbidragförkostnadtotaladagensinomden ska rymmas
barn.under 29 århushåll utan
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8 Fler i arbete fler i arbeteunga-

Kommittén föreslår:

förutsättningarna för och behoven generationsväxling så-attI av
väl vad tidigarelagd underpensionering tidsperiodavser en som
möjligheter till utveckling med vikariat bör skyndsamt utreegen
das.

denI SCB-undersökning genomförts på uppdrag Ungdom-som av
spolitiska kommittén och i de rådslag initierats kommitténsom av
har det det gäller arbetstider framkommit starkt stöd framförnär ett
allt för arbetstidsförkortning och lägre pensionsålder också förmen

möjligheten till övertidsuttag ska begränsas ytterligare.att Förslagen
syftar till fler ska få arbete. Från flertal rådslag haratt ett ävenunga
lagts fram idé anställda ska få möjlighet tjänstledigtatt att taen om
med någon form ersättning arbetslös får komma in ochmot attav en
vikariera på arbetsplatsen. Kommittén behandlar dessa frågor nedan.

8.1 Arbetstidsforkortning och övertidsersätt-

ning

Regeringen beslutade den 26 januari 1995 dir. 1995:6 tillsättaatt
kommitté med uppgift bland bedöma de långsiktigaatt annaten

konsekvenserna alternativa arbetstidsförkortraingar. Kommitténav
skulle analysera effekterna sådana förkortningar och arbets-av
tidsmönster på produktionen, produktiviteten, sysselsättningen,
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Kommitténvälfärden.organisation ocharbetetskonkurrenskraften,
och utländskasvenskablandkartläggai uppdragfick också annatatt

sysselsättningocharbetstidsfrågorbehandlarstudier samtsom
gjortseuropeiska försökochde svenskaredovisa resultaten somav

arbetstidsförkortningar.med
längd,ArbetstidslutbetänkandeArbetstidskommittésårs1995I -

kartläggs och diskuteras1996: 145inflytande SOUochförläggning
sysselsättningen. Sam-påverkan påarbetstidensfrågansåledes om

utifrån teoretiskdetArbetstidskommitténmanfattningsvis attmenar
arbetstidsförkortninggenerellförordamöjligtinteforskning är att en

skiftande ochdockresultatenempiriskasysselsättningsskäl. De ärav
hararbetstidsforkortningenländer däreuropeiskai många genom-

lägresysselsättningseffekter,positivapå änresultatenförts visar om
uteslutavill inteArbetstidskommitténförväntats. attvadän ensom

minskad arbets-bidrag tillskulle kunnaarbetstidförkortad ett enge
rad väl-finnsdetocksåArbetstidskommitténlöshet. att enmenar

jämställdhet.arbetstid såsomkortareallmäntförfårdsargument en
Arbetstidskommitténövrigt.socialt liv iochfamiljelivförbättrat

bör kommaarbetsmarknaden självapåvidare parternaattanser
genomföras.ska Betän-arbetstidsförkortningoch näröverens enom

närvarande.förremissbehandlaskandet
Arbetsmarknadsutskottetbehandlar1996/97:AUlbetänkandetI

antalanledningmedsysselsättningarbetstid och ettfrågan avom
denutgå frånkunnabörmeningutskottetsEnligtmotioner. man

Utskottetutredningen.Arbetstidskommitténsiredovisasanalys som
arbetstidmedförsökolikaskäldet finns uppmuntraatt menattanser

omfattandedock intemedgerlägetstatsñnansielladet att resurser
inteempiriska resultatendesärskiltändamåletforsatsas som-

tillutskottethänvisarmotionernaVad gällerentydiga. ettheltverkar
underarbetstidenrörande väntafrån regeringen ärförslag attsom

delen 1997.avsenare
till-denoch analyseratsamlatocksåArbetstidskommittén har

påverkanövertidensvad gällerfinnsforskningengängliga som
övertids-mellansambandenKommitténsysselsättningen. attanser

medsysselsämiingseffekter måste görasbegränsning och positiva
samhällsintresscframhåller detkommitténreservationertydliga men

markeringkraftfullFörsysselsättningen.kopplat till attär ge ensom
Arbetstidskommitténföreslår gränsensamhällsintressen attdessaav
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för övertidsuttaget sänks till 100 timmar arbetstagare och kalen-per
derår. Arbetstidskommittén föreslår samtidigt det blir möjligtatt att
kvitta övertid kompensationsledighet, vilket enligt kommitténmot
innebär övertiden kan användas flexibelt.att mer

Överväganden8.1.1

Ungdomspolitiska kommittén har tagit del det material denav om
påverkan på sysselsättningen arbetstidsförkortning och ytterli-etten

begränsat övertidsuttag kan komma få. Ungdomspolitiskaattgare
kommittén det inte klart kan visas sysselsättningenatt attmenar
skulle påverkas dessa åtgärder. Kommittén länmar därförgenom
inget förslag det gäller dessa frågor.när

Kommittén också övriga förslag hur arbetstiden kanattmenar om
förläggas inte i första han sysselsättningsskapande måsteär utan
betraktas förslag på hur såväl företagens flexibilitet densom som
enskildes välfärd kan höjas.

8.2 Generationsväxling

Tidigarelagd8.2.1 pensionering

förslagEtt återkommer ofta under de rådslag pågår isom som
kommitténs regi och också många tilltalas enligt vår SCB-som av
undersökning tidigarelagd pensionering. Resonemanget går oftaär ut
på det rimligt de äldre plats deäratt att ger yngre.

har i föreslagitLO bör undersöka i vilka for-rapport att statenen
kan öka möjligheterna få ekonomiskt godtagbara villkorattmer man

pensionsavgång.för förtida Man trepartsöverenskommel-en ser en
tänkbar lösning där och arbetsgivarna med ochstaten ärse som en

finansierar förtida pensionsavgångar. LO vill vidare att personer

57 os.vändaAtt på LO 1996, projektrapportstenar,
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fortsatt inkomst-minst två år fårvarit arbetslösa iår60över ensom
fram till pensionsåldem.arbetslöshetskassamed bibehållentrygghet

År mellan 60 och 65regel innebarinfördes1972 att personersomen
arbetsmarknadsmässiga grunderpåkunde få pensionår utanrent

och krävandemedArbetstagaremedicinsk diagnos.någon tunga
lång tid varit arbetslösaunderarbetsuppgifter, äldre arbetstagare som

strukturomvand-bort på grundrationaliseratsoch avpersoner som
Studieromfattas möjligheten.skulleteknisk förändringling och av

framför arbe-förtidspensionerasinte valdevisar attattatt personer
tass. medresursstarkainteförtidspensioneradesDe personervarsom

arbete. iförtidspension och Personermellanväljamöjlighet att
med ibranscher fannskrympandeoch ifarliga yrken gruppen.
lågutbildade ochensamstående,särskiltLikaså utsatta grupper som

förtidspensionerades.främst Detockså detillhördeinvandrare som
i konkurren-kunde hävda sigintesig såledesrörde personer somom

högpresterande.utbildade ochbättremed mersen
Danmark,pensionsåldersänktharländerdeI prövat ensom

detta intearbetslösheten harminskaFrankrike förochHolland att
arbetsuppgifter istället harnyanställt.har Iföretageninneburit att

bort.grad rationaliseratshög
det fram-pensionering hartidigarelagddiskussionernaI om en

åldersfördel-mycket ojämnfinnsnärvarandedet förkommit att en
vuxitSektom haroffentliga sektorn.denolika delarinomning av

kraftigtåldersgruppervarför vissa1990-taletfram till ärkraftigt
effekternavårdområdet. Enframför alltöverrepresenterade inom av
offentliga90-talet inom denunderneddragningarnakraftigadeav

påanställning blivit kvartidsmed längresektorn är att personer
inneburitanställda fått gå. harDettamedan dearbetsplatserna senast

fåfåtthar ockxå svårtojårrm.åldersfördelningen blivit Unga attatt
Inför framtidennyrekryteringsbehovet minskat.eftersomanställning

åldersgrupperrekryteringsproblemrisk förfinns dessutom när stora
effekter bådesin få negativakan ii pension.samtidigt går Detta tur

lönebildningen.och påverksamhetenpå
problemet medförsökt lösaharenskilda sektorndenI enman

avtalspen-olika formeråldersfördelning blandsned annat avgenom
för denna sektor.inte likaDärmed problemetsioneringar. är stort

5 1994:148.arbetsmarknadspolitiskventil, souFörtidspension-enRedovisadei
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8.2.2 utveckling med vikariatEgen

Andelen långtidsinskrivna ökar vid den offentliga arbetsför-unga
medlingen. Som kommittén beskrivit i kapitel löper dessatre unga
därmed risk hamna i rundgång mellan kortare tillfälligastörre att en
anställningar och arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt tyder den
nuvarande utvecklingen på den totala efterfrågan på arbetskraftatt
knappast kommer öka dramatiskt. framtida situationenDen påatt
arbetsmarknaden därför inte ljus för dessautser unga.

Kommittén har i kapitel också pekat på arbetsmarknadens dy-ett
namik. Vi nettoefterfrågan inte ökar skernämnvärtatt trots attmenar

förändringar arbetsmarknadenpå i lågkonjunkturer. Intestora även
minst medverkar arbetskraftens ålderssarnrnansättning till sväng-
ningar i arbetskraftsefterfrågan. innebär detDet kommer finnsatt att
behov arbetskraft. måste deDetta arbetslösaärav ung unga som

förberedda inför och få möjlighet hålla de kunskaper de harattvara
från utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet aktuella. De som
inte har tidigare arbetslivserfarenhet måste denna förerövra att
kunna instiga på arbetsmarknaden behoven uppstår.när

Flera de slutdokument inkommit från de rådslagav som som
kommittén initierat innehåller förslag öka chanser fåatt attom ungas
relevant arbetslivserfarenhet de har arbete möjlig-attgenom ge som
het tjänstledigt för utveckling med ersättning underatt ta egen
förutsättning någon arbetslös möjlighet arbeta under tiden.att attges

liknandeEtt förslag lades fram i Ungdomsstyrelsens Krokig tillväg
Ungdomsstyrelsen1996. kallar förslaget för generationskon-vuxen

trakt och tanken hos rådslagen ska få meningsfullaär attsom unga
vikariat arbetsmarknaden samtidigtpå möjligheter för redansom ges
etablerade på arbetsmarknaden bedriva kompletterande studier,att
etablera företag eller arbeta ideellt.eget

Överväganden8.2.3

bakgrundMot erfarenheter hur förtidspensioneringar i andraav av
länder påverkat sysselsättningen kommitténavstår från föreslåatt
sänkt pensionsålder generellt minska arbetslösheten.sättett attsom
Kommittén emellertid tanken på olika formerattanser av genera-
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enskilde arbetstagarenoch denarbetsgivarentionsväxling där staten,
lämnar plats förarbetstagarenkommer överens att yngreenom

tilltalande.principielltarbetslös ärperson,
förtida pensionering därkunna skeskulleDetta ar-engenom

anställasig Församtidigt förbinderbetsgivaren att en yngre person.
syftetoch samtidigt nåkostnadsökningaralltförundvika attstoraatt

möjlig-offentliga sektorn börinom denåldersfördelningenförbättra
tidsbe-pensionering erbjudas undertidigarelagdheterna till enen

offentliga sektorn.begränsad till denochgränsad period vara
deerbjudakunna skeocksåGenerationsväxling skulle attgenom

önsk-aktiviteterfriår förmöjligheter tillmed arbete ett som anses
vidareutbildning,till exempelperspektiv,samhälleligtvärda ettur

skulleideellt arbete. Arbetsgivarenallmännyttigtelleregetatt starta
vikariearbetslösanställaförbinda sigdå att person somungaen

underform ersättningfår någonsamtidigt arbetstagaren avsom
och den ledigesinte insannoliktkanfriåret. övertaDen unge

arbetsuppgifter inom verksamhets-andrafåarbetsuppgifter kanmen
området.

Förslag8.2.4

underlättamöjligheternaUngdomspolitiska kommittén attattmenar
börgenerationsväxling skyndsamtolika formeroch stimulera av

underlättaarbetsmarknaden ochpåi syfte få inutredas attatt unga
offentliga sektorn.inom denåldersfördelningförbättraden

såväl vadgenerationsväxlingbehovenför ochFörutsättningarna av
tidsperiodbegränsadpensionering undertidigarelagd somenavser

utredas.med vikariat börutvecklingtillmöjligheterna egen
alternativamöjligaanalyserabör särskiltUtredningen
skisseradebehov dedelsektorerstillvägagångssätt, olika av ovan

kostnadsfördelning mellankostnader ochfinansiering,åtgärderna,
åldersgränserändamålsenligaoch försäkringssystem,arbetsgivare

den enskilde.ersättningar tillsamt
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yttrandenoch särskildaReservationer

ledamotenReservation Veronica Ekström v.av

Ungdomspolitiskahärmed kommitténsmigJag motreserverar
kan visas sysselsättningen skulle påver-det inte klartslutsats attatt

övertidsuttag eller arbetstidsförkortning.begränsatkas enav
skulle innebäraarbetstidstörkorming till 6 timmars arbetsdagEn

tillräckligt lösa arbets-det inte många förfler jobb, äräven attom
inom sjukvården, detflera sektorer, till exempel gårlösheten. Inom

för kompenserahur mycket helstinte rationalisera attatt som en
Undersökningar från flera europeiska länderarbetstidsförkortning.

sänkt arbetsti-sysselsättningen ökar harvisar dessutom näratt man
den.

ligger dockmed arbetstidsförkortning ifrämsta vinstenDen en
förtidspensioneringarkommer Bådevälfärdsvinst viden göra.att

jämställdhetenminska samtidigtarbetsskador kommeroch att som
möjlighetoch människor fårblir bättremellan könen större att

långt efter fleraliv. Sverige ligger i dagutvecklas och sinaatt styra
fåområde. till ståndeuropeiska länder pâ dettaandra För att en

försöksverksamhet.statligt stöd tillarbetstidsförkortning krävs
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IdergardReservation ledamoten Thomas mav

de nedan angivna förslagen derasmig ochJag motreserverar -
delbetänkandet. varje punkt motiverar minmotiveringar i På jag-

vill inledningsvis framhålla förreservation. jag grundenMen att
ochmina ställningstaganden till kommittémajoritetens resonemang

arbetsmarknadförslag den principiella på arbetsliv ochutgörs av syn
fonnuleras i särskilt yttrande undertecknat mig, Carolinaettsom av

Grönlund, Kristina ochAmanda HanssonEngman, Jesper Ström-

bäck och de politiska slutsatser kan dras utifrån detta.som
lösa dagens arbetslöshetskris det svenska samhälls-måsteFör att

förnyas bidragande orsak till problemi grunden. En dagenssystemet
den grundtro byggde det gamla och havererandeär systemet.som nu

Nämligen politiken och politiker kan skapa välfärd. inteSå äratt
fallet. Politik kan på sin höjd fördela välfärd. välståndet måsteMen

skapas innan det fördelas och det kan bara människor Friagöra.-
människor, enskilda och i samverkan. Vad politiken kan göra är att
antingen underlätta försvåraeller mänskligt skapande och mänsklig
växt.

Sverige idag försvårar politiken skapandetI välstånd. Ennyttav
förändring därför sin behovetmåste utgångspunkt i männi-ta att ge

Ävenskor kontrollen och beslutanderätten sin tillvaro.över egen om
det innebär väljer arbeta andra ochpå vad politikersättatt att änman
fackpampar tycker rimligt. Vad Sverige behöver enskil-är är mer av
da människors förkovran, företagsamhet, initiativkraft utveck-och

ling. Politiken måste riva de hinder finns detta kan ske imot attsom
den utsträckning nödvändig och önskvärd.ärsom

Och hindren återfinns inte vilket intrycket vidges genom-en-
läsning komittémajoritetens förslag i detaljerna i det gamlaav -

det vill fördela mellan myndighetersäga sättetsystemet; att pengar
och metoderna förvalta enhetsmodell lika för alla. Hindrenatt en
ligger i sådant. de mekanismerI densystemet gört attsom som ex
offentliga sektorn lägger beslag på samhäl-imerparten av pengarna
let och utgår ifrån alla måste arbeta påatt sätt.samma

det går heltFör tillbaka arbetslösheten och skapa arbeteatt pressa
alla. finnsåt oändligaDet idéer och behov kan bli jobb.tillsom

Politikens uppgift underlätta för alla medborgare skapa.är att attoss
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det yttrandet avseendetill detta ochMed hänvisning gemensamma
härmed till kommenteraövergår jagprincipresonemangen, att reso-

kapitel och framåt.från och med 4och förslagnemang

Övergången och arbetslivmellan skola

organisatoriska justeringarha påKommittémajoriteten tycks troen
min mening överdriven. inte förinom skolan enligt Det ärärsom

syo-verksamhet försvårar inträdetoch för dålig pålite praktik som
handlar dagensarbetsmarknaden. Vad det i verkligheten är attom

kollektivavtal och anställningsregler det relativt dyrtfyrkantiga gör
människor. Och skattetrycket helt haranställa nästanattatt unga

ågproduktiva arbeten inom bland service-utplånat kalladeså annat
i arbetslivet.området till etableringvägsom en

mig detta område förslaget tredjepåJag motreserverar om en
gymnasieskolan förslagetmed praktik utveck-termin i samt mot om

ling studie- och yrkesvägledningen.av
förslag kommer enligt min mening inte någonDessa göraatt

skillnad. Och vad gäller den tredje terminen inteså problemetär
idag den formella skolgången för kort. Kommittémajoritetensäratt
argumentation för förslag ocksådessa två mycket Vadär tunn. som
behövs inte ytterligare byråkratiska finesser bättre funge-är utan en
rande arbetsmarknad med fler in. föreslagna lärlingsut-Denvägar
bildningen bra och konkret bidra till enklareär sätt över-ett att en
gångsprocess mellan fonnell utbildning och arbete. Och skapa fler

in i arbetslivet.vägar
dettaInom avsnitt delar jag inte heller kommittémajoritetens re-

det önskvärda i ökad bidragsdel i studiemedlen.sonemang om en
Belöningen för studier och kunskapsutveckling ska komma i form av
möjlighet till högre lön och rimligare marginalskatter.avsevärten
Inte bidrag bland från dem inte valt självaannat attgenom som
studera. Administrationen studiemedlen bör helt föras frånöverav

till privata kreditinstitut med för lånen.staten staten garantsom
Skuldräntorna för studielån bör avdragsgilla. kanCSN heltvara
avvecklas. Möjligheten för skattefritt sparande i så kallade utbild-
ningskonton bör för både barn och Därmed tordeöppnas, vuxna.
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förbättre långsiktiga villkor kunna skapas såväl högskolestudier som
för andra former lärande.av

Statliga insatser till arbetslösaunga

På detta område vill jag framhålla förändrade regler för utbetal-att
ning olika slags arbetsmarknadspolitiska stödforrner tillfälligt kanav
lindra effekten hög arbetslöshet bland Olika medel kanav en unga.
användas effektivt. Om de försöksverksamheter kommitténmer som

och föreslår kan medföra sådan effektivisering såresonerar om en
har givetvisde värde. förslagenMen åstadkommer inte någraett
förbättringar i villkoren för hur riktiga arbeten kan skapas. Utan
bakgrund i fonn politik idag förutsättningar för flerav en som ger
jobb, kommer eller reformerade stödformer inte få någonattnya
märkbar effekt. Målet så få möjligt ska behövaär att som vara
beroende arbetsmarknadspolitiska stöd.av

Parallellt med reformering arbetsmarknadens regler ochen av en
sänkning skatten arbetepå och företagande borde heltAMSav
läggas Förutsättningarna för privatisering hela arbetslös-ner. en av
hetsförsäkringen bör undersökas. skulleDetta leda till tydligare
ansvarsförhållanden och därmed fler aktörer enskilda försäk-att -
ringsgivare, fristående a-kassor involverades i arbetet medetc att-
korta arbetslöshetsperiodema och drivkrafterna för sådana insat-att

förstärktes. Vi skulle därmed kunna få fler och flervägarser se
konkurrerande hjälpa arbetslösa in i arbetensätt eller utbild-att nya
ningar. Kvarvarande offentliga arbetsmarknadspolitiska insatser
torde helt kurma kanaliseras via kommunerna.

Eget företagande

Inom detta avsnitt förs informationen kringett attresonemang om
kooperativ verksamhet förbättras.måste Det möjligt. Men jagär ser
det inte någon angelägen politisk uppgift påpeka ellerattsom ens
bidra till detta.

Politikens uppgift förbättra villkoren för företagandeär all-att
Däremot det fråga för den enskilde företagarenmänt. är väljaatten

form för företagandet utifrån den situtationen och affärsidén.egna
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inget med detStatliga utredningar och riksdagsbeslut har göra.att
opreciseradeDärför jag mig det i och för sig någotmotreserverar

öka rådgivningenförslaget särskilda förinsatsergöraatt att omom
företagsformen.den kooperativa

Övrig företagande och bör utföras friståenderådgivning kring kan

exempel via näringslivets organisationerfrån statsmakten, till egna
och nätverk.

Unga och bidragssystemen

innehåller översiktlig genomgångAvsnittet i delbetänkandet en av
stöd vid främst arbetslöshet och studier.olika bidragssystem som ger

framhållas tydligare vad emellanåtmåste det tydligtHär än som-
den övergripande politiska ambitionen skai delbetänkandetgörs att-

ska behöva bidrag för sin försörjning.så få möjlighetattvara som
bidrag och kraftIstället för utreda ägnaatt nya en massa sam-

total avregleringordningen gamla borde i avvaktan på en avav -
med avregleringsprofil kunnahela arbetsmarknaden insatser göras-

människors inträde i arbetslivet.direkt för underlätta Tatt exunga
införas för alla mellan exempel-skulle slags regleringsundantagett

denna ålder inträder i arbetsli-vis och i18 25 år, så att personer som
underkastade gällande arbets-kan det behövagöra attvet utan vara

möjlighet förstkollektivavtal. Så skulle deochrätt attunga ges
baserad individuella avtal.vandra arbetsmarknad påpå vägen mot en

former bidrag minska dramatisktDärmed skulle behovet olika avav
för alla unga.

förslag i avsnittet emellertid enligtKommittémajoritetens avser -
tilläggsdirektiv bostadsbidraget förkommitténs unga.-

bakgrundför olika slags bostadsstöd måsteSystemet motses av
dels den orimligt höga skattebelastningen på barnfamiljs- och låglö-

regel-nehushåll, dels det svårt i huvudsak på grund ochäratt av-
subventionsdjungeln inom bostadssektom få i små ochatt tag-
billiga bostäder i Sverige.

Bostadsbidraget medverkar till fördröja utvecklingenatt mot en
sund och rörlig bostadsmarknad. Människor bidragen för givnatar
vid beslutet Prisbilden förvrängsingå hyreskontrakt. vilketatt ytterst
får konsekvens bostadsbeståndet inte människorsatt motsvararsom
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verkliga önskemål och betalningsvilja. Därmed riskerar behovet av
subventioner och bidragsprogram öka ytterligare, vilket ytterli-nya
försämrar bostadsmarknadens fungera och så vidare.sätt attgare

trixa med ändradeBättre villkor för bostadsbidragenän att vore
således möjliggöra för verklig bostadsmarknad fram.att växaatten

människors efterfråganDär inte politiska planer tillåts styra- -
byggande och boende. Och där skatterna så låga heltidsarbe-är att
tande kan leva på sin lön. Också efter det hyran betalats.harattegen

således till förmånHär för bostadsbidra-jag mig attreserverar
helt avskaffas till börja medför hushåll barn, påatt utangen men-

sikt för alla. Besparingen kan användas till delfrnansiera skatte-att
lättnader för främst låginkomsttagare. Eventuella behov stöd förav

kunna betala hyran förändringar i beskattningen iochatt trots-
bostadspolitiken bör i framtiden täckas via socialbidragssystemet.-

underlätta situationen förFör studerande borde politiken inrik-att
på ansträngningar förtjäna sitt uppehälletas att uppmuntra att eget

arbete vid sidan studierna. Sålunda borde fribeloppsgrän-genom av
inom dagens studiemedel höjas eller helt avskaffas. Arbetsin-sen

komster vid sidan studier borde kunna skattefria. Targöras statenav
mindre ifrån människor behöver den inte så mycket bidrag tillba-ge
ka till förgäller såväl förDet gamla.samma personer. unga som

arbeteFler i fler iarbete unga-

uppfattning,Kommittémajoriteten har, enligt min alltför okritiskt

tagit intryck idéerna enhetliga beslutadeoch centraltattav om
förändringar arbetstidens längd och pensionsåldem kunnaskulleav
förbättra situationen på arbetsmarknaden. Sådana idéer från detutgår
gamla industrisamhällets på arbete därnågot enhetligt,syn som
människor enkelt kan bytas varandra. arbetenOch antaletut mot att

har tagit slut.nu
det inte.Så Arbeten aldrig slut eftersom människans behovär tar

oändliga. Vad har tagit slut idäremot Sverige och delarär storasom
idag,Europa möjligheten behov och idéer formiär omsättaattav av

jobb. Bland höga skatter och stelbenta anställ-annatnya genom
ningsregler. Därmed det återigen dessa problem lösas.skaär som



157SOU 1997:40 och arbeteUnga

politiken bidra ska den inteska till. reglera ochDetta Däremot när
arbetar.hur människor

rörlig varierad arbetsmarknadfri, och så blandEn mer som an--
särskilda yttrandetbeskrivits och i det bygger på raktnat ovan -

förutsättningar. Nämligen arbetstiden ska kunna varieraattmotsatta
beroende uppgift och situation. Mellan olika människor ochpå
mellan olika perioder i livet.

På sådan arbetsmarknad finns det plats för alla medel-en unga,-
ålders och gamla vill insats. Med pensionssys-göra ett nyttsom en-

förbyggt på enskilt sparande istället statliga utbetalningar viatem
förbudgeten, kunde förutsättningar skapas den enskilde självatt

välja pensionsålder eller olika former deltidspensionering, förut-av
sparandet täcker minimistandard under livet.satt att restenen av

Chile land där denna flexibilitet idag finns. Vi svenskar bordeär ett
möjlighetenockså i framtiden få den utvecklingen arbetslivetsom av

förmågan till ansvarstagande faktisktoch den egna ger.
förtidspensione-Kommittémajoritetens ökaattresonemang om

offentliga sektorn låser bara hårdare vid denringarna inom oss
problem. sammanhang hargamla struktur skapat våra mångaIsom

haft för litedet påpekats vi Sverige har vi för mycket inteatt av- -
döljaförtidspensionering arbetsmarknadsskäl sättett attsomav

försämrat människors möjligheter kunnaeffekten politiken attattav
få och byta arbete.

Visst finns det och kommer det finnas arbeten är tungaatt som- -
fysiskt människoroch slitsarnma, både och psykiskt, och harsom

enligt min mening, återigen på deberor,sig Men dettasvårt att ta ur.
till olika anställningar ochvandra från ochsmå möjligheterna att

politiska förpåprojekt, frånvaronän attav arrangemangsnarare
politiken med den andra handenhjälpa människor med något som

villkor sparande både för medarbetaren ochförsvårar. förBättre -
kompetensförsäkringar och utbild-arbetsgivaren i olika former av-

främjavid sidan avregleringen, bättreningskonton är, sättett attav
Därförrörlighet bort från slitsamma och jobb. sådanmonotona att en

politik bygger människans och älv bestämmapå rätt överattansvar
villkoren arbetsliv yrkeskarriär.i sitt och

offentliga sektorndag då generationsväxling behövs inomDen en
kunna på andra arbetsplat-kommer den lösas på sättatt samma som
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förvilja elleräldre slutarvillDet attsäga att av egenen personser.
förmodligeni pension och att yngre an-enen arman person --
politiska eller byråkratiskainblandning särskildaställs. Utan av

uppgift utpekainte politiskDet attär en personenarrangemang.
Arbetslivetjobb förtid, sin vilja.från ilämplig gå motettattsom

anställning blirnollsummespel där denbehöver inte ett enesvara
den inriktningkan politik medarbetslöshet.den andres Tvärtom en

arbeta ocksåför alla vill och kanmöjliggörajag förordar attsom
det.göra

byråkratiska förenhetliga,Istället för prövaatt arrangemangnya
arbetslöshetsstatistiken,kolumner imellan olikabolla människoratt

fler ochlättare skapapolitik detborde vi görpröva att nyasomen
jobb.

arbetslivetgenerationsväxlingar ipolitiskt dirigeraAtt attgenom
det offentligai förtid för försörjasslutaräldre medarbetare att aven
bygger ocksåplockas in på tjänst,mot att sammayngre personen
hjälpas in imåstevidare på är utsattatt grupp somunga ensynen

anställningsformer. Och tillväxtenkonstrueradepolitisktolika att av
uttryckli-begränsad vilketmycketjobb kommer sägsatt varanya

nettoefterfrå-dess förutsägelsekommittémajoriteten i attomgen av
det baraså kommeröka.arbete inte kommer Menpå attatt varagan

arbets-dessvärrekommittémajoriteten gör attantar somom man --
idag.stelbent den Dettafungera såmarknaden ska gör är, somsom

förslagetmiguppfattning, varför jaginte min motsagt, reserverar
fördirigerade modeller såpolitisktolika formerutredaatt avom

generationsväxling.kallade
ska fördelasarbetslöshetenför utredningar hurIstället avnya

arbetslöshetenpå hurkraft ochpolitiken koncentreramåste resurser
och förslagen. Nuidéernadenna punkt finnsska bekämpas. På

beklagarförändringar.politisk verkliga Jagvilja tillbehövs bara en
sådan vilja.kommittémajoriteten inte förmått visaatt en
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Reservation ledamoten Jesper Strömbäck fpav

Reservation förslaget generationsväxlingmot om

Kan samhället maskineri vilket kan från kon-ett styras ettses som
trollrum Eller bör samhället något ständigt förän-snarare ses som
derligt, resultat mängd olika skeenden, handlingarett ochsom av en
tankesätt vilka har sina hos samhällets medborgareursprung

Frågan retorisk. Givetvis kan samhället inteär maski-ettses som
Ävenneri vilket det möjligt från centralt kontrollrum.är att styra ett

tidigare generationers politiker intalade sig själva detgärna attom
de skapade välstånd, arbeten och lyckliga människor,var som var

det lika felaktigt igår det idag. Som kan demokratiskaär ärtursom
samhällen inte frikopplas från medborgarna. De inom deär, ramar
politiken ständigt delaktiga i omfonnandetsätter, samhället.av

Förutsättningen dock de enskilda medborgarnaär att utrymmeges
fritt och på längeså det inteatt kränker andraegetagera ansvar -

medborgares motsvarande politikEn inriktas pårätt. rivaattsom
hinder, öka friheten inom de har kan därmedatt sattsramar som upp,

politik för medborgarna på deras villkor. Till skill-ses som en egna
nad från politik på politikens villkor.en

Detta gäller på arbetsmarknaden på inom andrasättsamma som
områden. Det borde den Ungdomspolitiska kommitténs majoritet
haft utgångspunkt.som

Istället föreslår olika former uppifrånstyrdaattman av genera-
tionsväxlingar och generationskontrakt skyndsamt skall utredas.
Tanken förvisso god: uppenbart ålderssammansättningenär är påatt
många arbetsplatser sned, har missgynnats inteär minst påatt unga
grund arbetsrättens utformning och möjligheter börattav ungas
stärkas.

Ändå kan undertecknad inte ställa på förslaget. För det förstaupp
därför det utgår från politiken har centralt kontrollrumatt frånatt ett
vilket samhället kan detFör andra därför förslaget, såstyras. att som
det skisseras i föregår själva förslaget, skulleresonemangen som
innebära ökad centralstyrning. För det tredje därför förslagetatt
andas uppgivenhet inför möjligheterna öka antalet arbetstillfäl-atten



1997:40SOUarbeteochUnga

intearbetstillfällen,befintligafördelninghandlardetlen: omavom
förslagetdärförfjärde,detOch, försådana. attskapandet gernyaav

uppgift.ochmöjligheterpolitikensbildfelaktig aven
blott in-förslagetsjälvaintepåverkasinvändningar attDessa av
utredas.skallgenerationskontraktochgenerationsväxlingarnebär att
ändockutredning, harvidareönskarmedochI att manenseman

Vilket under-invändningar.principiellanågraharintevisat att man
har.tecknad sagtsom

iharPolitikenförändras.samhällenkanbeslutpolitiskaGenom
fattasbeslutpolitiskamöjligheter. Menochmaktmeningenden om

medbor-drivkrafter hosförhållanden,lokalatillhänsyn tasattutan
ekonomiskagrundläggandeellerföretagareochanställdagare,

avsedda.bli deintebeslutenresultatenkommer attsamband, då av
iönskarutvecklingsådanmotverkaoch medtillkanDe semanen -

möjlig-ocharbetsmarknad storafallet växerhärdet som gersomen
önskardenytillträdandeäldre,för såvälheter somsomsomunga

studier ellerjobb,kanskemedsina vingar nyttett genomprova
nyföretagande.genom

utmärkasbeslutsfattandetpolitiska ettbör detskäldessaAv av
legitimaoch derasmänniskor strävan-införödmjukhetvisst mått av

hinderrivainriktas påpolitikenDärför bör attdrivkrañer.ochden
Därför börfritt.människor kanvilkainom strävavidga deoch ramar

imänniskorförförutsättningarnaöka attpåinriktaspolitiken att -
färdigaskapapåintearbeten:och finnaavseendet skapa attdet här -

system.
frambärtankardeställa påundertecknad intekanDärför somupp

ochgenerationsväxlingarförolikaförslagettill system gene-attom
vidare.utredasskallrationskontrakt
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Särskilt yttrande ledamöterna Elisabeth Brandt, LO,av

Åström,och Mathias TCO,

Otraditionell verksamhet för unga

kapitelI Förslag5.6 föreslår kommittén tredjedel medlenatt en av
för otraditionell verksamhet för skall föras från arbetsmark-unga
nadsstyrelsen till nyinrättad central delegation med parlamenta-en
risk förankring. Administration och handläggning skall handhas av
Ungdomsstyrelsen.

Kommittémajoriteten inteAMS fungerar och deatt att ot-menar
raditionella åtgärderna inte enbart inbegriper arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärder varför tvärsektoriell bas bör sökas.en

Vi delar mycket kritiken AMS. Den stelbenthetmotav som om-
gärdar handläggningen de otraditionella medlen kan dock inteav
enbart skyllas AMS. Det allt regeringenär dessAMStrots som ger

Som kommittén konstaterarmanöverutrymme. önskar sig också
friareAMS tyglar för individuellt anpassade och flexibelt utformade

lösningar för unga.
Vi medlen fortsatt bör administreras och handläg-att ävenmenar

inom AMS-organisationen. Med arbetslinjen för börögonen ettgas
arbete första prioritet for de otraditionellaeget medlen. Viävenvara

detta fokus tydligast hålls levande medtror AMS-baseradatt en
handläggning. kommittémajoritetenDen eftersträvade delegatio-av

torde kunna knytas till förAMS därigenom uppnå beslutatt attnen
fattas med tvärsektoriell kompetens.

Tudelningen handläggningen otraditionella medel motver-av av
kar dessutom kommitténs skall integrerassträvan på denatt unga
ordinarie arbetsmarknaden. Många de aktiviteter pågår runtav som

i landet, bland med TCO och LO initiativtagare, harannatom som
såväl äldre deltagare. Tudelningen de otraditionellaunga som av
medlen innebär kommittén de facto bygger administrativatt en mur
mellan generationerna.
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studiemedelsfråganåsikt iKommitténs

studiemedelssystemtillförslaginteKommittén lägger nytt men
överväganden Studiestödsutredning-kapitel 4.5.3sig iuttalar mot

förordarMajoritetenstudiebidragen.fördelningförslag till ettavens
fårutbildningsnivå,studerande,där alla oavsett sammasystem

ungdom-åsikt utifrånmotiverar dennaKommitténstudiestöd. ett
ochgrundskolagåttäldredet främstsperspektiv då är somsom

Studiestödsutredningensstudiestöd ihögreerhållerdärmed ett
förslag.

iungdomsperspektivkommittén valtsynd snävtDet ettär att
självavillkommitténde studenterNoterbart värnafråga.denna är att

Förenade Stu-Sverigesperspektiv.medvetnarebredare ochhar ett
bi-högreoch LOmed TCOi likhetSFS,dentkårer, att enmenar

kan motive-gymnasieskolenivågrund- ochför studier pådragsandel
godademokratiperspektiv. Viochkunskaps- attutifrån ett menarras

jämställd-viktigtdessutomvuxenutbildningtill ärmöjligheter ur
medförtoffentlig sektorinomnedskärningarnahetssynpunkt då

kvinnor.drabbarframför alltpersonalminskningarkraftiga som
då inläs-det sigOftastudera.möjlighetmåste rörDessa att omges
bidragsandellägreEngymnasieskolekompetens.grLmd- ellerning av

fullgjord återbe-det har,effektavskräckandedeninnebär, attutöver
enskilde måstedenViomöjliggörs.pensioninnantalning attanser

fungerandepension iföreåterbetalningfullgjordtillmöjlighet ettha

studiestödssystem.
intekommitténviovanståendedetanledningMed attanserav

huvudutformningstudiestödssystemets överuttala sigborde om
taget.

Självanställning

flera viktigaövervägandensaknarsjälvanställningFörslaget avom
associationsformskapandetförmotivenVidarefaktorer. är en nyav

förförutsättningarnabeskrivningdentveksamtdunkla. Det är avom
företagsamhetenkringgärdarlagar äroch deföretagsamhet som

beskrivna.korrekt
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finnsOm det inslag i dagens lagstiftning hämmar nyföreta-som
gande, torde dessa hämma övriga fåmansföretag, deävensamt
enskilda äldre företagarna. Därmed kan inte den fonnennya anses
lösa de eventuella problem kommittén belyser.som
Ungdomar delar allti väsentligt villkor och förutsättningar med
andra och skall därmed underkastas skyldigheter.grupper, samma

särskild associationsform förEn ungdomar med denna bak-är
grund principiellt tveksamt. sådan riskerarEn sända tveksam-att ut

signaler. Därmed skulle den försvåra ungdomars möjlighet tillma
inträde arbetsmarknadenpå och ungdomars möjlighet till verkligt
företagande.

företagare med förknippatAtt med krav på kunskapär rättavara
och färdigheter. kravDe regelverk ställer på företagarnastatenssom

sannolikt betydligt mindre de samhället i övrigt ställer påär än som
företagarna.

Debatten företagandets villkor därförmåste i bredareettom ses
perspektiv. Utredningens direktiv begränsas till enbart gälla denatt
tveksamma innovationen självanställning, och därmed bara de

statliga reglerna för mycket begränsad resul-Detta gör atten grupp.
inte kan komma kommitténs förväntningar. Andratatet att motsvara

områden för åtgärder för tillskapande arbetstillfällen hadeav nya
sannolikt åstadkommit resultat.större
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vVeronica Ekströmyttrande ledamotenSärskilt av

Inledning

ungdomsarbets-delbetänkandeUngdomspolitiska kommitténs om
viktigt delbetän-arbete skulle kunnaUnga ochlösheten ettvara

kommitténsförutsättningarna funnits. harTyvärrkande de rättaom
föreslå sakervi inte skallformulerade såriktlinjer varit att som

samtidigt talarvi intemerkostnaderinnebär var pengarnaomom
delbetänkandet diskuterat tillheller iifrån. Vi har inteskall tas

eller arbets-ungdomar detill arbetslösaersättningsnivåerexempel
blir de-finns i dag. Resultatetåtgärdermarknadspolitiska ensom

förtill iställetförsökervi enbartfensiv hållning där attputsa ytan,
verkliga problemen.lösa de

politik med särlösning-skall havi inteVänsterpartiet att enanser
hardel befolkningenUngdomarför ungdomar. är somen avar

Ungdomar från arbetarklassen harförutsättningar.olikaväldigt
från samhällsklass.med pensionärermycket gemensamt sammamer

skall ungdo-speciell politikaspektenUtifrån den är gynnasomen
tilldiskuterarönskvärd.och inte heller Näromöjlig exem-manmar

generationsfråga.klassfråga, intedetpel arbetslöshet är enen
väldigteller åtminstonedock harungdomarDet gemensamt,

arbetslöshetenhårtdrabbasdeungdomar,många är extraatt av
och därige-arbetsmarknadenhar in påde ofta inteeftersom änträtt

kvalificerats för någraheller harjobb och intefåhar svårare attnom
ellerA-kassa KAS.ersättningssystem som

konsekven-arbetslösheten fårocksåungdomarSpeciellt för är att
och möjlighetenvuxenvärlden. arbetei Ettför deras in at.stegser -

skaffa sigskall kunnaväsentligt försjälvförsörja sig är att er.man-
förlängsföräldrar. dagfrån sina Ioch frigöra sigbostad ung-egen

Därförboendekostnader.arbetslöshet och högadomstiden p.g.a.
speciel-ungdomarsområde i politikenbehövs när pratarett omman

situation.

ungdomsar-motsättningarfinnsTyvärr när pratarman omsamma
helstvilken företeelse ibetslösheten när pratar somman omsom

väljerekonomisk politikhandlar vilkensamhället. Det at:manom
Därför kanväljerprioriteringarföra och vilka göra.att ma1manom

disku-arbetslösheten förskall lösainte hur vi utan attprata ungaom
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samhället i kan inte långsiktigtMan lösa arbetslösheten förtera stort.
någon, ålder, kön eller etnisk bakgrundoavsett görautan att genom-
gripande förändringar i hela politiken.

ungdomspolitiska kommitténDen intressant just därförär att
riksdagspartierna har människor dem. Detutsett att representeraunga

alltför sällan ungdomar får komma till tals överhuvudtaget i vårtär
samhälle, har föreställningen vi skall kommaatt över-men om man

bara för vi ungdomar fel. Vi fastnar påäratt trorens man samma
punkter alltid i politiken. Vi har olika uppfattningargörsom man om
vilket samhälle vi vill ha.

detta yttrandeI kommer jag gå in på de saker jagnärmareatt
tycker kommittén har kommit fram till, enligt mina åsikter ochatt
värderingar, felaktiga problemfonnuleringar och slutsatser. Till

finnsyttrandet reservationer de förslagpå ungdomspolitiska kom-
mittén lägger jag inte kan stödja.som

Vad vi framtidenvet om

detta kapitel diskuterarI kommittén hur framtidens arbetsmarknad
kommer för givetvis viktigtDet har bildäratt ut attse unga. man en

hur framtiden kommer måste också kommaatt ut,av se men man
ihåg vi faktiskt kan förändra framtiden. Det det politikäratt
handlar konstaterar i kapitel det kommerMan 1:1 skeatt attom.
förändringar hur vi organiserar arbetet, arbeta, hur visättet attav
fördelar det mellan och tiden, den geografiska förläggning-öveross

arbetet, vi anställda eller egenarbetande etc. Dettaär ären av om en
oerhört viktig mening. kommer ske förändringar,Det detatt ärmen

till bestämma vilka förändringar skall ske. kommit-Iattupp oss som
sig i sin framtidsvisiontén till de förändringar högernanpassar man

vill ha. flera ställenMan på vi går lösare anställnings-säger att mot
fonner, ökade krav flexibilitetpå hos arbetarna, ökade krav på
omställning, krav flexiblapå löner och vidare.så kommerDet att

fram förändrad människosyn...där människor kapabla,växa ären
har utvecklingsmöjligheter och vill ansvar. konstaterarManta
också det i de och medelstorasmå företagen sysselsätt-äratt som
ningen öka snabbast. Alla de här sakerna kommer inträffaväntas att

vi fortsätter det kommer bli så. dag råderIsägaatt att attom en
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efter dessapolitikensatnhället,stämning iuppgiven anpassas
åratal drivits framunderförändringar,förutbestämda avsom

ungdom-har ocksåföreträdare.politiska Detarbetsgivarna och deras
flexiblainte vill haviförsökt Omspolitiska kommittén göra. an-

anställda inte skall ha någravilket innebärställningsformer, att
heller ha det. Vill vivi intetrygghet, behövereller någonrättigheter

läggavi möjlighetenoffentlig sektor harjobb iha riktiga att resurser
skattelättnader för höginkomsttaga-istället för påoffentlig sektorpå

onödigtönskemålarbetsgivarnasochför högems ärAtt ge uppre.
inte förutbe-Framtidenställa på.omöjligtochdefensivt äratt upp

önskemål ochutifrån våraskall, påverkasochkan,stämd utan
behov.

arbetsmarknadenochUnga

anställningsskyddinte på arbetsrätt,berorUngdomsarbetslösheten
strukturellaberor påArbetslöshetenför ungdomar.lönenivåneller

vi harekonomiska politikoch denproduktioneninomförändringar
varit del iharekonomisk politikåren,fört de senaste ensomen

ekonomiskoch stadighögkonjunkturEU-anpassning. TrotsSveriges
effektiviseringgrundindustrin påinomförsvinner jobbtillväxt av

mångabestår dessutom,Arbetslöshetenrationalisering.och trots att
samhäl-kapitalistisktnaturligt ivinster.företag Detta är ettgör stora

Vänsterpartietsamhällevinstbegär. Detdär företagen styrs somav
skulle iställetägandedemokratiskt ochvill skapa, med gemensamt

behov.utifrån samhälleligaoch tjänsterproducera varor
hög ökarfortsätterarbetslöshetenSamtidigt över-att varasom

och underocharbete arbetarhartidsuttaget. sämreDe mermersom
från hö-höjsarbetskraftutbudetvillkor. rösterNu, är stort,när av

fömyas,skallför höga, arbetsrättenlönerna äratt an-gern om
anställningsfor-flexiblavi skall haskall bort,ställningsskyddet tas

arbetsmarknadspolitik måstei svenskinslagDetta är somosv.mer
bekämpas.

Övergången arbetslivskola

förbereda förgrundläggande förSkolan har attett ungaansvar
disku-Därför har kommitténdelbetänkandet.arbetslivet, heter det i
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uppfylla detta förslagsdelenkan Ihur skolan bättreterat ansvar.
mellan skola och arbetslivsystematiserade kontakterföreslår vi att

skolan skallmed det bättreetableras.skall Om attmenarman
dettill exempel praktikplatsermed företagen kringsamarbete är

arbetsförmedling skallföretag ochgivetvis bra. Om attman menar
bättre med infor-med skolan för nåsamarbeteha närmare att utett

det hardäremottill eleverna det bra. Ommation är menar, somman
företagende åren, skallförslag på underkommit flera attsenaste

inflytande skolans verksam-skolstyrelsema och hamed isitta över
de berörsoch med majoritetenbra. tillhet det inte Närär av som av

i skolanhar detlite inflytandeeleverna, har såskolan, ärsom man
det. finnsföretagen skall tillåtas Dethelt absurt göraattatt prata om

skolan skall specialut-tolka meningen sådel villkanske atten som
skolans uppgift.behov. inte Iefter företagens Detbilda elever är

flera olikagrundutbildningbraskall fåskolan passarsomenman
själva betala förspeciella behov skall deföretagenarbetsplatser. Har

utbildningen.den
lärlingsutbildningmedockså diskuteratKommittén har systernett

arbetslivet efterdirekt ivill gåerbjudas demskall kunna utsomsom
alternativ förbrakanskelärlingssystemgrundskolan. Ett är ett

gymnasietiden föroch sitter avi dagskoltröttamånga attärsom
Återigen effek-få tycka tilldock trist baradetmåste. är att omman

frågarskolan. Kommitténproblemet,det verkligadet ärten somav
varför del skoltrötta.sig inte ären

skall tillskolan bättreställer inte krav påKommittén taatt vara
oerhört probleminte detochalla elevers förmåga är attsäger att

de inte dugerkännafår mångaskolan i dag så attattpass unga
Därmedointelligenta.sig dumma ochtill, de kännernågonting att
verkligadetförsköna effekternaförsökaväljer kommittén att av

förändra skolanorättvisa betygsskolan. Attproblemet; den en
skall hademokrati. Alla eleverhandlarklassñåga, frågaen som om

Även inteskolan.möjlighet utvecklas inomverklig att om manen
utbildningerbjudasutbildade föräldrar skallakademiskthar enman

elever. Vi ialla andraförutsättningar för sägersamma somsom ger
tillsociala snedrekryteringendelbetänkandet vi måste bryta denatt

ochförändra gnmd-meddå börja i ändehögskolan. Låt rätt attoss
viha, intevisstgymnasieskolan. Lärlingssystem vikan närmen
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skrämman-verkliga problemet också dettasamtidigt angriper det är
defensivt.de

kommittén också skolan i högreskolankapitletI attanserom
för företagande. Allaförberedagrad i dag skallän eget pro-unga

entreprenöriell påskall förmedlagymnasieskolanpå synengram
får utbildning i olika formereleverjättebraarbete. Det är avom

eller privat.statlig kooperativtsåvälföretagande och arbete, som
till ungdomar detriskerarsignaldenMen är äratt egetatt geman

Vänsterpartiet villformen arbete.den bästaföretagande är avsom
framtiden där vi bland hararbetsmarknad iistället ha annat enen

fasta anställning-både och gamla haroffentlig sektor därstark unga
och gamla har fastaföretag där bådeha statligt ägdaVi vill ungaar.

människor har fastasmåföretag därVi vill också haanställningar.
alla ungdomaregenvärde i Sverigesfinns ingetanställningar. Det att

effektivitetssynpunkt detföretag. Ur tvärtomärstartar snarareegna
företag istället förmänniskoralladumt attstartaratt egnauppmana

samarbeta.
det bätt-skall till ungdomarabsolut intesignal viDen är ärattge

tillfälligt tillsälja sin kompetensochföretagareatt egenre vara
anställningsvillkorlöner och ingaflexiblaföretag baserat påolika

visionarbetsgivarnas och högemstrygghetsregler.eller Det är om
föröka vinstenhar enda målarbetsmarknadframtidens attsom som

rättigheter ochde anställdas löner,bekostnadföretagen på trygg-av
skallingenting skolanhet och uppmuntra.är

insatser förStatliga unga

iför arbetslösaåtgärder finnsbeskrivs de olikakapitelI 5 ungasom
åtgärdertill dessainte tagit ställning någondag. Kommittén har av

hade varittill den arbetslöse.ersättning utgår Deteller till den som
kommittén hade gjort det. Fleraungdomspolitiskavärdefullt att av

och ersättningama mångadåligtfungerar i dag mycketåtgärderna är
prioriterade krav lösaorimligt låga. Viktiga ochgånger är ersätt-att

kvalificerats för KASinteför de ungdomarningsproblemet som
ungdomspraktik påkommunalErsättningeneller A-kassa. vid KUP,

förändras. dessutomockså Detmellan 340 kr måste020 21 är-
effekter överhu-positivaverkligen mångatveksamt såKUPom ger

bör diskuteras. påståsDetDatorteken ocksåvudtaget. någotär som
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utvecklingled i Sverigesdemhar inrättat mot ettettatt somman
harinforrnationsteknologin. å gått påinom Fledande land som

primärtden beskrivningen. Vadigen sig idatortek känner man
människor medsaker sysselsättahitta påförsöker göra är attattatt

här området, områderiktiga jobb. På detistället för skapa ettatt som
förbättras, hade detoch behöverarbetslösafaktiskt berör somunga

från ungdomspolitiskaoch förslagvärdefullt med åsiktervarit
defensiv. Kommitténsväljeråterigenkommittén, att varamanmen

försöksverk-skallförslag bliröverväganden och startaatt enman
arbetsmarknadspolitiska medeldecentraliseringsamhet samtavav

otraditionellalltså, till så kalladinte tillförasskall överföras,medel
förslag detverkningslösa påoch tämligenDefensivaverksamhet.

förslag frånbehövas åsikter ochskulledet kanskeområde där mest

unga.

bidragssystemenUnga och

i kapitelbeskriver kommittén 7under kapitel 5På sättsamma som
föreslå förändringar. Föri daghur bidragssystemen attut utanser

krävs detkvalificerats för KAS,inteår, demellan 18 20 somunga -
kommunalde förpassade tilldagförändring i I ärsystemet.en

ersättningar eller tillförnedrande lågamed nästintillungdomspraktik
med föräldrar såha föttsde inte harsocialbidrag. Om rättturen att

år kanungdomar mellan 18 20kravklart. prioriteratEtt ävenär att -
regeli såmotsvarande KASfå ersättning KAS. Dessutom är pass

kapitlet handlarFörslagen tillfå kan leva på det.lågt att enom
Kommittén har inte lagtförutredning bostadsbidraget unga.av

princi-konstaterarförslag hur det skallnågot konkret attut,se men
ochoch skall få detungdomar mellan 18 25 årskall allaattpen vara

bättre skallsocial profilskall få såbidraget attatt pengarnaen mer
viktiga principer,dem.nå dem bäst behöver Detta ännuär mensom

helhet. svårigheternabostadspolitiken i sinviktigare diskuteraär att
lägenhet och de höga hyrorna. Om detför i skaffadag attunga en

betala sinai dag faktiskt inte klarardessutom såär attatt avunga
skall finnasfrån sida detboendekostnader, och attstatensman anser

istället förf°ar tillförabostadsbidrag för dåett pengarunga, man mer
olika varandra.försöka ställa motatt grupper
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Fler i arbete fler i arbeteunga-

Mot kommitténs åsikt varken begränsat övertidsuttag ellerattom en
arbetstidsfcirkortning inte skulle få några sysselsättningsskapande
effekter har Vänsterpartiet sig. En arbetstidsförkortningreserverat
till timmars arbetsdag6 skulle innebära fler jobb, det inteäven ärom
tillräckligt formånga lösa arbetslösheten. främstaDen vinstenatt
med arbetstidsförkorming ligger i den välfärdsvinst vi kommer atten

förtidspensioneringarBåde och arbetsskador kommergöra. att
minska samtidigt jämställdheten mellan könen blir bättre ochsom
människor får möjlighet utvecklas och sina liv.större att att styra
Sverige ligger i dag långt etter flera andra europeiska länder dettapå
område. få till stånd arbetstidsförkortningFör krävs statligtatt en
stöd försöksverksamhet.till

Vidare har kommittén kring generationsväxling olikaresonerat av
slag, eller friår det vanligtvis har kallats i debatten. svårtDet ärsom

friår skulle få genomslagskraft.så Få människor haratt att ett storse
möjlighet lämna sitt arbete under längre period med endast A-att en
kassa ersättning. människor skulleFå välja riskenatt ta attsom nog
faktiskt förlora sitt jobb, eftersom efter frånvaroårs kanskeettman
har missat del utvecklingen på arbetsplatsen. friårEtt är etten av
defensivt förslag inte kommer skapa några arbeten ochattsom nya
antagligen inte heller kommer utnyttjas de redan haratt somav
arbete.

Avslutning

Rätt till arbete tid levaatt-

till arbeteRätten de viktigaste frågorna i dag. Detär ären av en
fråga handlar både klasskamp och kvinnokamp. För ärsom om unga
det viktigt eftersom arbetet del i bliextra är attprocessenen v11xen.
Vi kan, vi vill, skapa riktiga Vi kan,arbeten. vi vill, förändraom om
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den ekonomiska politiken så det inte företagen hela tidenatt är som
ökar sina vinster och sjukvården det måste skäras ned Vi kan,som

vi vill skapa demokratisk skola där alla elevers intressen ochom en
möjligheter till vi kan ocksåMan defensiva och låtatas vara. vara
arbetsgivarna och deras politiska företrädare få de vill, denärsom
påstår det inte förändragår framtiden eftersom det markna-att att är
den Marknaden, eller kapitalistema, bara längeså vistyr. styrsom
låter den det. Fatalismen i marknadstänkandet står i direktgöra
motsättning till viljavår skapa bättre framtid för människoratt en
där vi, både och gamla, har makten våra arbeten och våraöverunga
liv.
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Särskilt yttrande ledamöterna Carolina Engman SAF,av
Amanda Grönlund kd, Kristina Hansson c, Thomas
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Inledning

Vi beklagar det föreliggande delbetänkandetatt ungdomar ochom
arbete innehåller förslag till marginellamest justeringar och inga
förslag till strukturella förändringar arbetsmarknaden, det villav

desäga grundläggande villkorenrör för hur den svenskasom ar-
betsmarknaden fungerar. Därmed har majoriteten i kommittén aktivt
avvisat möjligheten förslag kan läggaatt presentera grunden försom
minskad arbetslöshet. Dagens gammalmodiga struktur på arbets-
marknaden nämligen, enligt vår uppfattning,är den viktigaste orsa-
ken till den höga arbetslösheten.

Vi står bakom detta yttrande har i vissa fall kommit till olikasom
ståndpunkter vad gäller förslagen i delbetänkandet, vilket framgår av
betänkandet i övrigt. vi förenasMen uppfattningen politikattav en

vill förbättra villkoren för människor försörja sig självasom attunga
arbete, måste inriktas på generellaeget åtgärder under-genom som

lättar tillkomsten jobb och inträdet på arbetsmarknadenav nya rent
allmänt. Och vi förenas de principer måste vägledandeav som vara
för sådana förändringar.

i betänkandetDe föreslagna åtgärderna handlar till delstörsta om
bygga och administrerasätt att politik för mildranya attupp en

effekterna arbetslöshet bland människor idag. Självfalletav unga
måste sådana åtgärder diskuteras och utvecklas. Men politikens
fokus det ungdomsoavsett är ellerettom ur-
medelåldersperspektiv måste inställt på bekämpaattvara orsa--
kerna till, inte på, arbetslösheten. Härsymptomen nedan redogör vi
för de slutsatser vi kommittén helhet bordeatt ha ställt siganser som
bakom för på fullgöra sittatt rätt sätt utredningsuppdrag inom
området ungdomar och arbete.

Arbetsliv i stark förändring

Delbetänkandet inleds med analys de starka förändringaren av som
sker i grundvillkoren för arbetsliv och arbetsmarknad, i vårt landnu
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och i hela den industrialiserade världen. Vi håller på lämnaatt
industrisamhället bakom till det på vilket arbete kansett sättoss,
utföras och organiseras.

Produktionens villkor inte längre enhetliga, eftersomär produk-
tionen i sig själv inte enhetlig. Människor inte längre utbytbaraär är
vid löpande band. Också i den traditionella tillverkningsindustrin
blir medarbetarens individuella kompetens alltmer viktig. Nya
branscher och företag fram där normalarbetstid inte betyderväxer

allt arbete förläggs mellan klockslag för allaatt varje dag.samma
indelningenDär mellan arbetare och tjänstemän liksom industri-

samhällets sociala motsättning mellan kapital och "lönearbete
känns otidsenlig och irrelevant. jobbarMan så behövs för lösanär att

uppgift. Den arbetsplatsens och det företagets bästaen egna egna -
inte konstlad samhörighet med motsvarighetema i konkurrentföretag

står i fokus för både ledning och medarbetare vid många deav nya-
tjänste- och kunskapsföretagen. Informationstekniken skapar helt

möjligheter för distansarbete. Förmodligen kommer det attnya
dramatiskt förändra innebörden begrepp vara på jobbet.attav som

Människors värderingar tycks också förändras. Vi undertecknade
känner i våra kontakter med andra människor bilden vadattunga av

arbete alltmer varierar medär och situation.ett Fastasom person
livstidsanställningar långt ifrån lockande vision för alla.är Atten
många kan tänka sig företag brukar förklaras medatt starta egetunga
egenföretagandets möjlighet till inflytande den arbetsti-över egna
den. Hur mycket och vill jobba beror på den livssi-när man egna
tuationen. Och den förändras ju, bekant. enhetligEn standardsom

därför allt färre.passar
Detta framhålls i delbetänkandets inledande analyser.sagtsom

Men dras inga slutsatser. Kommittémajoritetentyvärr går istället
direkt in i diskussionen hur detaljer inom dagens påsystemom
arbetsmarknaden kan justeras. detTrots i utsträckning detatt stor är
gamla försvårar och omöjliggör tillkomstensystemet som av ar-
betstillfällen på den tidens, det näringslivets och denya nya nya
värderingarnas villkor.
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Det det gamlamöter systemetnya

Både i Sverige och övriga Västeuropa detär system summan av-
skatter, lagar, regler och avtal arbetslivets och arbets-styrsom-
marknadens villkor inte anpassade till dessa förändringar produk-
tionsvillkor och värderingar. Tvärtom. Systemets finns irötter en

tid. kapitalDär och lönearbete företräddes intresse-svunnen av
organisationer ledare tillsammans med politikerna gjordevars upp

villkor kunde gälla lika för alla. Samma anställningsvillkor,om som
arbetstider, övertidsregler och så vidare dikterades i kollektivavtal
och lagstiftning. Enhetligt, enkelt och överblickbait. På denna ärsyn
såväl arbetsrätten förhandla löner och andra anställ-sättet attsom
ningsvillkor idag baserade.

frågornaMen hopar sig: Måste övertid innebära försaksamma
alla Ska alla jobba ungefär lika långa dagar och ha lika lång ledig-

Ärhet, vad och hur fast anställning åt allagöroavsett ettman en
angeläget samhälleligt mål verkligenKan lagarna utgå från denatt
enskildes intressen alltid bäst tillvaratas någon det villav arman,

facket Ska ingångsvillkoren i arbetslivet exaktsäga ellervara
likadana villkoren efter lång arbetslivserfarenhetnästan Visom en

inte entydigt kan eller på politisk skatror påatt vägman svara- -
dessa frågor. Därför då skapas inte jobb i den utsträckningatt nya

behövs och möjlig.ärsom som-
litetEtt illustrativt exempel på hur det gamla mötesystemetsmen

med tid innebär svårigheter för företag med affärsidéeren ny nya
och därmed på sikt färre jobb, den i skrivande stund ak-utgörs av
tuella konflikten mellan fackförbundet Handels och butikskedjan 7-
Eleven företrädesvis etablerad i Stockholm. Med stöd i gällande
lagstiftning sig fackförbund till företrädare förgör människorett -
nattanställda ungdomar aldrig har bett bli företrädda.attsom om-
Facket försöker sedan tvinga butikerna antingen teckna ekono-att
miskt orimliga löneavtal eller inskränka på sin service vid vissa tider

dygnet. Trots den affärsidé på vilken kundernas tillströmningattav
och medarbetarnas anställning helt baserar sig, säger att samma
service ska dygnet En för facket ligger helt i linjerunt.ges seger
med det gamla regler. Och leder således till arbetslöshetsystemets
för antal märmiskor.ett unga
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Centralorganisationen LO har under det gångna året hamnat i kon-
flikt med lokala fackklubbar i på så kallad konjunkturanpas-synen
sad arbetstid. villDet antalet medarbetare förblirsäga oförändratatt

konj unkturcykelnöver sin arbetstid till orderingångenmen anpassar
företaget.i Kortare arbetsdag efterfrågan låg.när Längre arbets-är

dag efterfrågan hög.när lokalaDet facket påär antal industriar-ett
betsplatser har tecknat avtal med företagsledningen sådanom en
ordning. LO centralt har och Trots alter-stretat emot protesterat. att
nativet till varierad arbetstid betyder fler LO-medlemmaratten mer
skulle bli arbetslösa.

Arbetslöshet skapas alltså det gamla läggernär sigsystemet som
för det Eller uttryckligenstor får effekten försöken propp att attnya.

idéer och behov direktomsätta straffas. De så kallade skattekilarna -
skillnaden mellan behållningen arbetsinsats efter skatt och vadav en

krävs i form arbetsinkomster före skatt för betala dettasom attav -
har förödande effekt på tillkomsten arbeten i alla sektorer ochav nya
branscher. Den sammanlagda effekten inkomstskatter, socialaav
avgifter och det inte lönsamt skapagör vita jobbattmoms av nya
behov. Skattekilen vid till exempel anlitande hantverkare kan iav en
normala sammanhang uppgå till flera hundra procent Antingen blir
jobben inte gjorda alls. Eller så blir de gjorda Medsvart. stora
välfärdsförluster för både enskilda och samhället i båda fallen.

Ekonomisk forskning har också visat hur de höga skatterna i
Sverige bidragit till effektivt slå så kallade lågproduktiva jobbatt iut
servicesektorn. Jobb för många kan börja etable-sättett attsom vara

sig på arbetsmarknaden. Därav den nyvaknade diskussionenra om
särskilda stimulanser för till exempel reparationer hus och hem-av
hjälp olika slag. Men många företrädare för det gamlaav som

rutinmässigt och dogmatisktsystemet avfärdar inte tillräckligtsom
fina jobb.

Marginalskattema stiger igen, ambitionen i skatte-trotssom nu-
reformen bidrar till försämra den så kallade utbildningspremien,att-
det vill den enskildes ekonomiskasäga vinst utbilda sig ochattav
förstärka sin kompetens. Listan kan lång med exempelgöras på hur
skatter med dagens nivå och utformning försämrar villkoren för
arbete och företagande. Och därmed för jobb.nya
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i arbetsrättenförändringartillställningoviljaKommitténs att ta
huruppenbartungdomsperspektiv. Det ärsärskiltförvånar ettur

anställnings-iturordningsreglema Lagenstelbentadefrämst om
förstinsistPrincipenmänniskor.slårjustLASskydd mot unga -

ungdomarbliroftast sägsdettilllederuppsägningarvid attut som
konsekvensenMedpersonalminskningar. attvidförst genom-upp

drastisktstigithararbetsplatsernapåanställdablandsnittsåldem
år20-24åldersgruppenvisarSAFfrånStatistik attår.någrapåbara

iuppsägningarnaindustrininom attden sam-länge största menvar
iturordningsreglemaenligtheltindustrikris1990-taletsmedband -

1989mellanhalverats20-24-åringarantalet nästantilllettLAS att-
ochidag. Företagdenifrånlång störstaGruppen ar-och 1996. är

och inteålderdetvitalitetminskad ärnärriskerarbetsplatser en
ska sägasi företagetfunktion styr upp.somvemsom

tydli-blirkaraktärungdomsñentliga ännuTurordningsreglemas
år45föranställningstiden överkonstaterandetvid att personergare

alltsåinnebärdubbelt. Detta atträknasskareglerdagens enenligt
30-åringföregårföretagpåi årarbetatha ett50-åring entresom

diskrimineringdetVad änår.fem annatarbetat är avhar en rensom
yngre

avgörandedessatolkningenintedelarundertecknade att pro-Vi
praktiskaföreslåuppdragkommitténsinom attliggaskulleinteblem

på. Tvärtom.lösningar

uppgiftPolitikens

påtillgångenVioptimister.därmed attoch trorrealisterVi är -
ochönskemålbehov,märmiskorsEftersomobegränsat.arbete är

vilkaförutsägaskaellervarken kanPolitikenobegränsade.idéer är
i vårterfarenhetteori egetSåvälskapas.börochkanjobb somsom -

skarollpolitikensomvärldvårframförallt i säger attland ossmen -
politikensformuleringstyrande. Enintestödjande avmenvara

därförblirförredogjortharvianalysdengivetuppgift idag ovan --
skadenatt

önskemålochidéerbehov, attförfinnshinderderiva som0
ocholika slag;arbetstillfällenochföretagandeiomsättas av
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bidra till underlätta mellan människor vill hamötetatt0 som
arbetsuppgifter utförda och människor vill utföra arbetsupp-som
gifter.

I det första avseendet handlar det framförallt avregleringarom
och sänkta skatter på arbete och företagande i syfte skapaatt ett
bättre klimat för företagsamheten. Och för det billigaregöraatt att
anställa och skapa arbetstillfällen. Både befintliga företag stora-

små och alla de företag inte har kommerännu startats attsom som-
vinna på sådan politik. Deras vinst blir samhällets vinst nären
jobben blir flera.

detI andra avseendet handlar det förändringar i arbetsrätt ochom
lönebildning tydliggör arbetsmarknaden skaatt mötes-som vara en
plats mellan många människor, idéer och behov. Inte, i detsom
gamla industrisamhället, mötesplats mellan fåtal politiker ochetten
organisationsföreträdare. Beslutsfattandet kring avgörande frågor om
arbetslivets utformning måste därför så långt det möjligtär utöver-
vissa grundläggande minimiregler för skydd hälsa och miljöav -
decentraliseras till arbetsmarknadens alla enskilda Dettamöten.
leder till arbetslivets villkor kommer variera i långtatt att större
utsträckning idag, vilket vi bra. minst för demInteän ärtror som
just ska in i arbetslivet främst ungdomar.ta steget -

Visst kommer detta leda till ökad lönespridning ochatt stör-en en
skillnad på områden till exempel arbetstider och andrare som an-

ställningsförhållanden. vi dettaMen något önskvärt efter-ser som
det leder till fler jobb ribban in i arbetslivet kannärsom anpassas

till den enskilde och till den specifika uppgiftens karaktär. Och inte
till enhetlig, centralt producerad standardmall. Det väsentliga kanen
inte de relativa skillnaderna mellan exempelvis människorsvara
löner. Det väsentliga istället kan leva lönpå sin ochär att attman
alla garanterade juridiskt skydd och utnyttjande.är ett övergreppmot

ingenDet politisk uppgift begränsa antalet låglönejobb.är att
Tvärtom vi också framhållit, sådana jobb för mångaär, sär-som -
skilt och invandrare viktiga förutsättningar för etablerandet påunga -
arbetsmarknaden.

politiskaDen ambitionen grundläggandeutöver att garantera en-
trygghet måste istället via beskattningen det möjligtatt göravara-
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sinförhindra människorOchlägre löner.på ocksåleva motatt attatt
främja dynamik,handlarjobb.fastnar i sådana Detvilja att enenom

stadigtarbetslöshetenfrån därErfarenheter USAframåt.rörelse -
visarSverige ochskillnad från Europatillsjunker, att storen-

lâglönejobbarbetslivet viakommit in imajoritet de sompersonerav
där betalningen ligger påtill arbetenefter år harnågra avancerat

medianinkomsten.eller över
utveckla de instru-människorhjälpauppgiftPolitikens attär att

in ivåga språngetGenomför kunnakrävs attattment avancera.som
eller in i detkompetensutvecklingochutbildninguppgift, in ien ny

i skolanoch flexibilitetenkvalitetenspelarföretagandet. Här enegna
sparandepersonligtförroll. Villkorenhelt avgörande genomansvar

utbildningskonton måstekompetensförsäkringar elleri särskilda
lärande. Påoch livslångtfrämja varieratsyfteförbättras i att ett

skatte-inverkar givetvis ocksåhärvillkor.människors Menegna
företagande. Med decentra-förklimatetoch det allmännatrycket en

vide rättsliga grunderbaserad påarbetsmarknadoch rörligliserad -
farväl tilltillalternativetkommerhar skisserat säga ettattovan -

skapa sig,möjlighet elleroviss arbetslöshetjobb inte att ta,utanvara
jobb.annatett

Avslutning

fömyelsenoch bejakarpolitikmed grund iBara uppmuntrarsomen
det gamlahelt förändramed ochbrytamedvetet vågaroch som
medmänniskorförvi det lättarekan attgörasystemet, egnaunga

arbetslivet.utvecklas isig ochinsatser etablera
gamlaförutsätterförslagkommittémajoritetensGenom attatt

ochtill exempel arbetsrättenarbetsmarknadenspelregler på som-
oförändrade, kom-ska förblilönebildningenförförutsättningarna -

långsiktigtinnebära dehellerdelbetänkandet inteiförslagen attmer
skaffamöjlighetmänniskorsiförbättringaravgörande ettattunga

nödvändiga.absolutvilka vijobb, somser
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Särskilt yttrande ledamoten Kristina Hanssonav c

form företa-Ungdomspolitiska kommittén föreslår enklareatt aven
ska införas för Vidare föreslår kommitténgande ungdomar. att ett
med förtida pensionering äldre i kombination medsystem nyan-av

offentlig före-ställning inom sektor ska Dessutomprövas.ungaav
slår ungdomspolitiska kommittén med generationsut-att ett system
byte arbetsplatser, kallat generationskontrakt skapå så prövas.ett
Kommittén föreslår också treårig försöksverksamhet föratt en
decentralisering arbetsmarknadspolitiska medel ska införas iav

dessa förslagnågra kommuner. Alla har vällovliga syften, men
inga strukturella förändringar arbetsmarknaden. Därmedinnebär på

riskerar åtgärderna endast bli marginella insatser baraatt ytterst som
tillfälligt underlättar för de, relativt få ungdomar kan komma attsom

de försöken. kommitté fram delbe-ingå i olika En ska lägga ettsom
tänkande ska handla och enligt minungdomar arbete har,som om
uppfattning fullgjort sitt arbete förslagen dessainte vidnär stannar

Ungdomspolitiskamarginella förslag. kommittén borde istället ha
föreslåtagit möjligheten långtgående åtgärderatt typenmer av

arbetsgivaravgiftgenerellt sänka generellt minskad byråkratisamt
för företagare.och förenklade Skatteregler Vidare borde kommittén

arbetsrättföreslagit förändrad för bland minska denha annatatt
fördiskriminering arbetsmarknaden.påutsättssom unga

Ungdomspolitiska kommittén behovet decentrali-pekar på av en
och individuellt arbetsmarknadspolitik, vilketserad anpassad ärmer

bra. kommittén vågar åsikter med kravfölja dessa påMen inte upp
strukturella förändringar. kommittén, enligt minförslagEtt som
uppfattning borde ha lagt fram sikt läggsAMS, påär att ner.

Ungdomspolitiska kommittén har också pekat på det utanförskap
ungdomar harrmarmånga vid tider arbetslöshet, eftersomisom av

ofta både a-kassade saknar och inte heller här harKAS. Men
kommittén mod föreslå generella förändringar minskaratt som

utanförskap och vidungdomars deras grundtrygghet arbetslös-ökar
het. ökad samordningEn och redan aviseradKAS a-kassan ärav av

naturlig följdregeringen. detta beslut införaEn borde attav vara en
arbetslöshetsförsäkringallmän omfattar arbetslösa. Därmedallasom
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skulle grundtryggheten öka för många ungdomar och dessutom
skulle vi minska det utanförskap dagens socialbidragsberoendesom
bland innebär.unga

tråkigtSammantaget det behöva konstatera kommitténär att att
tagit så få de strukturella åtgärder krävs för lång-steg mot attsom
siktigt minska arbetslösheten bland ungdomar.
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Särskilt yttrande ledamoten Britt-Marie Häggströmav
SACO

Arbetslöshetsproblemen bör lösas långsiktig närings- ochgenom en
ekonomisk politik och inte generationsväxlingsprogramgenom som

kortsiktiga effekter. Dessutom kommer det endast ytterligtattger ge
marginell effekt för arbetslösa ungdomar.

Idag kan ingen speciell kompetens gå in och arbeteutan ta ett va-
sig i offentlig eller enskild sektor. Arbetsgivare väljer i dag attre

anställa på individuell basis och inte efter ålder. finnsDet uppenbara
risker åtgärder fler låglönejobb och dessa behövs inteatt genererar
för vår tillväxt på lång sikt.

ÅströmsinstämmerJag i Mattias och Elisabet Brandts särskilda

yttrande vad gäller studiemedelsfrågan
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Kuylenstiema mpStaffanledamotenSärskilt yttrande av

arbetslösatillStatliga insatser unga

visserligenfram till i kapitletkommittén kommerförslagDe ärsom
stöd. Inriktningenmitt fullalovvärda och harmycket prövaatt nya

åtgärderna, påarbetsmarknadspolitiskaför de attvägar genom
arbetsmarknadspolitiskaför debeslutanderättenförsök föra bådeut,

otraditionella insatser, till kommunernaföroch medlenmedlen är
får förredan i dag stådärför kommunernaInriktningen är rätt atträtt.

utbetal-får arbeteintealtemativkostnaden för de genomunga som
förutsätta kommu-så kansocialbidrag. Dessutomning attmanav

i just derasbästvilka lösningarkanbättre passarsomsenerna
dels känner delokalkännedomeneftersomkommuner, gör att man

överblick tillbättreoch dels harbättre,enskilda individerna överen
nerifrånInriktningennäringslivet.det lokalaexempel mot mer

otraditionella verksamheter-för deinominitierade lösningar, ramen
inriktning bättre tillgodo-sådanlovvärd eftersomdenär även enna,

förmycket viktig rollspelarfaktorerindividuellade omensomser
sådanbli lyckosam.åtgärd skall Enarbetsmarknadspolitisken

levnadssituation ienskildesförutom denfaktor kanindividuell
relevant ochåtgärdenupplevelsenallmänhet ärattäven avvara

meningsfull.
åtgärderenskildaintei kapitlet såledesfattasDet är smartasom

till exempelåtgärderna såsomövergripandede viktigare storautan
höjda energiskatterdärgenomförd skatteväxling,den konsekvent

form sänkningoch någonsänkta arbetsgivaravgifter,kvittas mot av
inte åtgärdervisserligennormalarbetstiden. Dessa åtgärder är somav

mindre, dedestotill ungdomar ickeenbart riktar sig är avmen
ungdomsarbetslöshet.lägreförvikt ävenstörsta en

övertidsersättningArbetstidsförkortning och

sitt arbete bland andraUngdomspolitiska kommittén underhar
bakgrund blandförkortadfrågor diskuterat arbetstid. Mot annatav

kommitkommittén, intesin politiska sammansättning har oväntat,så
arbetstid. högst be-Dettainte förespråka förkortadfram till att en
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arbetstidskommitténshuvudsaksig i påbaserarklagliga beslut
tidsramen förpressade Ung-1996:145. Denslutbetänkande SOU

för betänkandet Ungaallmänhet, ochkommittén idomspolitiska
inte har kunnatkommitténsynnerhet, har gjortarbete ioch att

varit ivarförbredareutifrånutreda frågan atttvungenansats, manen
haslutbetänkande.arbetstidskommitténs Attpåförlita sighög grad

eftersomkälla kan dock ifrågasättasendabetänkandedetta som
riktade in sig påinte i första handdirektivarbetstidskommitténs att

sysselsättningen.arbetstidsförkortnings effekter på Iundersöka en
ändå Arbets-frågan undersökersprida ljusförsök ändåsina överatt

entydigtfram till någotkommer intefrågantidskommittén men
de teoretiskakan krävahellerresultat, något sam-avmansom

betänkande,används i dessfrämsthällsvetenskapliga metoder som
sysselsättningsef-arbetstidsförkortningsutreda fråganför att om en

påförsta hand baserasbör alltså iställningstagandefekter. Ett
arbetstidsförkortningar. Dessagenomfördaiakttagelserempiriska av

i mångabetänkande,ungdomspolitiska kommitténsenligtvisar
arbetslöshet.minskadresultat vad gällerpositivapåländer i Europa,

förställningstagandedeMiljöpartietTill grund för grönas en
denmycket tyder påfaktumligger detnormalarbetstid,sänkt attatt

alltprodukt detinför i dagarbetslöshet vi står är meravsnarare en
i förstaberor alltså inteArbetslöshetensamhället.automatiserade

kräverökad tillväxt inte längrepåhand konjunkturernapå attutan
arbetskraft.mänskligpåökad efterfråganen

förkortningkommittén,framförts, iEtt motargument avensom
flaskhalseffekterproblematiken medarbetstidenordinarie är att

blir alltmerutbildningarnasamhälle därför i snävaskulle bli stor ett
problemavgörandedock intebörtill inriktning.sin Detta ett omvar

dispositivarbetstidenordinarieförkortningenlagstiftadeden ärav
överenskom-ömsesidiggenomförs,karaktär ochtill sin genom en

ibeskrivspå detarbetsgivare och löntagare,melse mellan sättstaten,
ArbetstidsförkortningpartimotiondeMiljöpartiet grönas

dettagenomförs påarbetstidsförkortningen1996/97:A203. Om sätt
lokalt i förhandlingarflaskhalseffekter lösasmedkan problematiken

och löntagare.arbetsgivaremellan
så harmycket riktigt betonarkommitténUngdomspolitiskaSom

karaktär,socialaspekterandraarbetstidsförkortning även meraven
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såsom till exempel bättre förutsättningar för jämställdhet i hemmet,
och förbättrat familjeliv, varför frågan borde ha behandlats i ett
vidare sammanhang, det strikt arbetsmarknadsmässiga,än då även
dessa faktorer i högsta grad har relevans för ungdomars situation.

Mot bakgrund anförda skäl finns det fog för påpekaattav ovan
de resultat kommittén kommer fram till, inteatt tillnärmelsevissom

självklara, ideologisktär präglade. Det innebärutan utredningen,att
med sammansättning och andra förutsättningar, också hadeen annan
kunnat komma fram till och kanske konstruktiv,en arman, mer
slutsats i frågan arbetstidsförkortning.om
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Strömbäck fpSärskilt yttrande ledamoten Jesperav

utrednings existensberättigande ligger i den förmår analyseraEn att
verkligheten välun-och värdera olika på genomtänkt,utsagor ettom

derbyggt och reflekterat det skall möjligt detFör måstesätt. att vara
finnas kan olika slag,dock deDessaresurser. vara av men en av

viktigaste tiden.utgörsresurserna av
tid inhämta fakta, lära sig och analysera dem,Det att att atttar

ställa dem i relation till andra delar verkligheten, dem.prövaattav
gäller inte det område skall hanteras delDet minst ärom som en av

de offentliga bidrags- och regelsystemen. inte bara snåriga ochDe är
mångakomplexa: beröringspunktema dem emellan också och inteär

alltid uppenbara.
Ungdom-gäller bland bostadsbidragssystemet, vilketDet annat

haft uppdrag utreda i de delarspolitiska kommittén har i att som
berör i de tilläggsdirektiv DirUppdraget 1996:124unga. gavs som
utfärdades den december och kom tillregeringen 19 1996,av som
Ungdomspolitiska kommitténs kännedom vid sammanträden den 22

januari 1997.

Ungdomspolitiska kommittén har med andra ord haft må-Den en
nad insamla relevant material kring bostadsbidragen förpå sig att

det, utifrån det formasammanställa och analysera attatt samtunga,
förslag konsekvenser kangenomtänkta och välmotiverade vars

överblickas. sig självt den uppgiften inte har varitDet säger att
möjlig klara kort tid.på såatt

förslag föreligger i detta delbetänkande med andra ordDet ärsom
inte tillräckligt underbyggt för det skall möjligt ställ-att att tavara
ning till det.

Skulden för detta skall dock inte läggas på kommittén. Skulden
skall istället läggas på regeringen allt för medsent ute attsom var
utfärda tilläggsdirektiven, och har haft allt för bråttom med attsom
få fram förslag. detta harGenom regeringen bidragit starkt tillett att
underminera kommitténs möjligheter fullgöra sin uppgift såatt som

regeringen kräver.samma
knappast logiskt, inte desto mindre faktum.Det Ettär ettmen

beklagligt sådant.
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Särskilt yttrande sakkunniga Lars Bryntesson ochav
Ulrika Lindström

Ungdomspolitiska kommitténs arbete många områdenspänner över
och kommittén har haft relativt kort tid på sig framatt ta etten
delbetänkande. Kommittén har i utsträckning utgått från uppgif-stor

inhämta synpunkter från bland ungdomarten själva,att annat men
det uppenbart den pressade tidsplanen lettär till det finnsatt vissaatt
brister i det redovisade underlaget. fleraPå områden finns i betän-
kandet koppling mellan analys, överväganden och förslag,en svag
vilket det svårt vilka åtgärdergör nödvändiga.avgöra Vadatt ärsom
gäller förslagen så kostnader, finansiering konsekvenserär ochsamt
effekter på andra områden inte redovisade på tillräckligtett sätt.
Detta det svårt utifrån det redovisadegör underlagetsammantaget att

ställning till varje enskilt forslag.ta
Vi kan särskilda problem avseende de förslagentvå i kapitelse

Statliga insatser till arbetslösa, vilka innebär beslutsrättenattunga
arbetsmarknadspolitiska medel försökpå skulle delegeras tillom

kommuner respektive överföras till central delegation med parla-en
mentarisk förankring. Staten bör generellt restriktiv medsett attvara
skapa ytterligare administrativa strukturer, varför åtgärder dettaav
slag måste särskilt motiverade. Vidare bör den pågående för-vara
söksverksamheten med kommunalt inflytande arbetsmarknads-över
politiken ligga till grund för eventuella ytterligare initiativ på detta
område.
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för styrning,metoderungdomspolitikenmål förföreslå samt-
genomförande,målensutvärderingochuppföljning av

tillmöjligheterungdomarsstärkaföråtgärderföreslå att-
samhället,inivåerolikainflytande på

arbetsmarkna-ochbostads-situation påungdomarsanalysera-
inträdeungdomarsunderlättaåtgärder förföreslådema attsamt

områden.dessapå
debattskapasyfteiutåtriktatarbetaskall attKommittén

ungdomspolitiken.åsikterolikafånga insamt om

framtidenärlivsvillkorUngdomars

föräldraberoende påbamaårensfrånuppbrottetUngdomstiden -
flesta-för deinnebärvuxenliv ettsjälvständigtväg mot ett -

påverka sinmarkerad viljaoch attstarkt enengagemang
sinmarkeraolikaväljermänniskor sätt attframtid. Unga

kontroll. Engage-föräldrarnasfrånoch frihetsjälvständighet
kreativitet.oftakännetecknas stormanget av

sig imedmångakreativitet bärochkraftDenna vuxen-
individerenskildaförbetydelsebarahar intedenlivet. Men

kraftUngdomarssamhället iförockså stort.ärutan resursen
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och idéer måste bättre tillvara inom rad olikatas en sam-
hällsområden. generationerNya måste känna det finnsatt
positiva förväntningar på såväl deras idéer deras förmåga.som
Därför måste ungdomars konstruktiva välkomnasengagemang
och deras vilja sin del makten och stödjas.att ta ansvaretav
Ungdomar måste tidigt del de rättigheteruppmuntras att ta av
och skyldigheter tillhör alla myndiga medborgare.som

Inträdet i vuxenlivet kännetecknas möjligheten skapaattav
sig självständigt liv. viktig förutsättningEn för dettaett är en
god utbildning. Regeringens omfattande satsning utbild-på
ningsinsatser har dagens ungdomar bättre chans tillgett
utbildning någon tidigare generation. Därmed fårän fler
ungdomar möjlighet skaffa sig de kunskaper krävs föratt som

aktivt medborgarskap, utvecklat arbetslivett och vidareett
studier. Dagens generation kvalificerad ochärunga mer
kompetent någon tidigare generation.än

Utbildningstiden har förlängts väsentligt under de senaste
decennierna, bl.a. resultat kraven skärpts i deett attsom av
flesta yrken och yrkesstrukturen har förändrats fleratt mot
kvalificerade arbeten. ställer iDetta sin krav på skolantur att

undervisningen så alla elever får rimliga förut-attanpassa
sättningar klara studierna. ökade kravenDe kan emeller-att av
tid också få konsekvens de ungdomar inte full-attsom som
följer sin skolutbildning, beroende de skoltröttat.ex. att är
eller dåligt studiemotiverade, i framtiden får svårareän att
komma in på arbetsmarknaden. Dessa ungdomar löper därmed
risk ställas utanför det normala samhällslivet.att deFör
ungdomar fullföljer sin utbildning innebär den förlängdasom
utbildningstiden de träder arbetsmarknaden alltatt senare
och deras möjligheter till självständig försörjning fördröjs.att

Vidare har möjligheten få arbete central betydelseatt ett en
för ungdomars möjligheter skapa sig självständigt liv.att ett
Som följd de årens svårigheter på arbetsmark-senasteen av
naden har ungdomar, liksom andra delar befolkningen,av
drabbats hårt arbetslöshet. oktoberI 1995 låg arbetslöshetenav
bland ungdomar mellan 20 24 år 14,4 arbets-procent av-
kraften, jämföras med oktober då1990 motsvarandeatt siffra
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3,6 höga arbetslösheten leder tillDenprocent. storavar
svårigheter för ungdomar självständigt ordnamånga sinatt
försörjning. höga ungdomsarbetslösheten dessutomDen är
särskilt förallvarlig samhället den medför delatt storom en av
den framtida arbetskraften aldrig kommer på arbetsmarkna-
den.

Slutligen den bostaden viktig del i undomarsär egna en
självständigt vuxenliv. nytillträdandeSom påsträvan mot ett

bostadsmarknaden har ungdomar i hög grad varit hänvisade till
nyproducerade bostäder, vilka haft hög kostnadsutvecklingen
under år. utveckling har bidragit till ungdomarDenna attsenare
har fått det väsentligt tidigare skaffa sigsvårare än att en egen
bostad. Statistiken visar också ungdomar flyttar hemifrån alltatt
senare.

olika faktorer, och har sin förklaring,Dessa som var en egen
försvårar ungdomars möjligheter skapa sig självständigtatt ett
liv och försenar därmed deras inträde i vuxenlivet. Detta
riskerar skapa frustration hos ungdomar,många vilken iatt en
sin ökar risken för subkulturer, missbruk,negativa krimina-tur
litet utslagning.och allt inträdet arbetsmarknadenDet senare
ökar också ungdomarnas beroende stöd från sina föräldrar.av

utveckling innebär människors framtidsmöjlig-En attsom unga
heter ekonomiskablir allt beroende deras sociala ochmer av
bakgrund kan inte förenas med regeringens allasträvan att ge

möjligheter till den bästamänniskor goda startenunga samma
i livet. lite kan ökat bidragsberoendeLika ett accepteras.

ambition Sverige skall bli föregångs-Regeringens är att ett
land för jämlikt, rättvist och modernt kunskapssamhälle. Detett
förutsätter självständiga medborgare med förmåga bådeatt ta

initiativ och samverka med andra, bred social ochegna en
kulturell förmåga teori och praktik.kompetens förenasamt att

utvecklingen kunskapssamhället ligger risk förI att storaav en
slås också möjlighet skapa samhälleut ettattgrupper men en

där varje individs förmåga kan få och tillvara. Enväxa tas
ungdomspolitik för framtiden måste därför skapa möjligheter
för och stöd till alla ungdomar isin platssökaatt ettge
framtida kunskapssamhälle.



jämförelse hafthar i europeiskSvenska ungdomar en
relativtoch social självständighetmöjlighet till ekonomisk

sighar tidigt fått läratidigt, bakgrund. De att ta egetoavsett
vilketplanera sina liv,och självständigt setts som enansvar

angeläget i framtidenvälfärdsfördel.viktig Det är ävenatt
Olika åtgärder bör därförden möjligheten. övervägasvärna om

vuxenlivet och motverkainträde iför underlätta ungdomarsatt
klassklyftor ungdomsgruppen.ökade inom

ungdomspolitikensvenskaDen

särskild sektorinte relaterad tillUngdomspolitiken är en av
och dess behov.till särskild målgruppsamhället i ställetutan en

därför inte i första hand tillUngdomspolitiken syftar att
för ungdomar tillutveckla specifika åtgärder utan attsnarare

ungdomsperspektiv allmänna åtgärder inom olikapåanlägga ett
livssituation. Ungdoms-utifrån ungdomars behov ochsektorer,

mellan de myndigheteransvarsfördelningpolitiken bygger på en
verksamhetsområden.sakansvar för olika Enoch andra harsom

myndighet inom sitt områdevarjegrundläggande princip är att
för den övriga befolk-för ungdomarhar somsamma ansvar

ningen.
huvuddelen ungdoms-genomförandetpraktiskaDet av av

andrautsträckning på kommunerna ochipolitiken ligger stor
Ungdomsstyrelsen har särskiltnivån.aktörer den lokalapå ett

statliga myndigheternassamordna debevaka ochattansvar
utvecklingen kommu-stödjaområdetarbete inom attsamt av

med ungdomsfrågor.arbeteföreningslivetsochnernas
finns behovetungdomspolitik isamladförMotiven aven

i samhällets utveckling.förnyelse Försåväl kontinuitet attsom
samhälle har byggtsdemokratiskautveckla detförvalta och som

nödvändigt dagens ungdomardetgenerationerunder är attupp
samhället hamåste ocksåuppgift. Menför dennarustas

potential för förnyelse, i formdenförmågan tillatt ta avvara
värderingar, varje generationochkunskaper, idéer som nynya

riktade till olikaför med sig. insatserna ungdomar inomFör att
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politikområden skall bli effektiva, såväl kvalitetsmässigt som
resursmässigt, krävs vidare de samordnas och frånutgåratt en

på vad skall uppnås.gemensam syn som

Mål för ungdomspolitiken

Riksdagen godkände i maj 1994 antal riktlinjer förett ung-
domspolitiken prop. 1993/94:135, bet. l993/94:KrU31, rskr.
1993/94:354. Riktlinjerna skall vägledning för statliga ochge
kommunala insatser för ungdomar. I enlighet med riksdagens
beslut skall regeringen återkommande redovisa utvecklingen
inom ungdomsområdet för riksdagen och då fråganta upp om
riktlinjemas utformning.

Regeringen de nuvarande riktlinjerna böratt ersättasanser
konkreta mål för ungdomspolitiken. Nuvarande rikt-av mer

linjer för till form och innehåll förär möjliggöraattvaga en
reell och effektiv uppföljning och utvärdering samhälletsav
insatser. Riktlinjerna inte heller utvecklade utifrån tydligär en
målstymingsmodell. viktigEn utgångspunkt målen skallär att
fungera effektivt styrmedel för sektorsövergripandeettsom en
ungdomspolitik.

ungdomspolitiskaDe målen bör formuleras så de fåratt ett
tydligt genomslag i utformningen politiken inom olikaav
samhällsområden. Därför bör huvuddelen de enskilda målenav

direkt relaterade till de sektorer särskildärvara som av
betydelse för ungdomars livssituation. Målen för ungdoms-
politiken får, i likhet med målen för jämställdhetspolitiken, inte
stå i strid med målen för arbetsmarknads-, bostads- och
utbildningspolitiken.

målstymingsmodellEn förutsätter målen erkända ochäratt
förankrade hos berörda för fungera effektivt. Enparter att
utgångspunkt bör målen skall vägledande förattvara vara
statliga åtgärder riktade till ungdomar fungeraäven ettmen som
stöd för kommunala åtgärder och övrigt lokalt ungdomsarbete.
Målen för ungdomspolitiken bör därför utvecklas ettgenom
aktivt utåtriktat arbete syftar till skapa debatt fångaochattsom
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och relevanta beslutsfattaresungdomsarbetaresungdomars,
ungdomspolitiken.åsikter om

ungdomspolitik inte unik församladUtvecklingen ärav en
länder har, utifrån skilda nationellaeuropeiskaSverige. I många

under detliknande utveckling skettförutsättningar, senasteen
decenniet.

åtgärder inom ungdoms-såväl målVid utformningen somav
länder därför möjlig-erfarenheter från andrapolitiken kan ge

jämförelser och reflektioner.till intressantaheter

delaktighetinflytande ochUngdomars

skyldigheter, precis allarättigheter ochUngdomar har som
förutsättning for kunna ochandra medborgare. En utövaatt

blir delaktiga i utvecklingenuppfylla dessa ungdomarnaär att
samhällsstymingen,Ungdomars deltagande i derassamhället.av

och påverka sin och andrasmöjlighet inflytandeutövaatt
förfrågeställningar ungdoms-situation, därför centralaär

politiken.
spelar viktig roll i dettaattityd tillVuxnas samman-unga en

demokratiprojekt visarfrån olikahang. Erfarenheterna att
ungdomarsreellt och bygga påinflytandet måste egnavara
för ungdomarnauppfattas intressantvillkor för det skallatt som

inte ocksåinte maktsjälva. Ungdomar kan ärta om vuxna
makt. handlar oftaifrån sig sin Detberedda attatt omge av

intestödja,förändra sin attityd styra.attsom vuxen,
olika verk-inflytande kan gälla mångaUngdomars tillrätt

beslutsfattandet. naturligtMestsamheter och aspekter ärav
inflytande de verksamheterkanske ungdomars till överrätt som

fritidsaktiviteterskolan, olikasärskilt berör dem, Det ärm.m.
reella möjligheter ocksåviktigt ungdomardock lika attatt ge

detsamhällets utveckling ikunna påverka stort, oavsett om
nationell nivå.gäller lokal eller

behandlat fråganflertal utredningar harfinnsDet ett som om
inflytande och delaktighet. Ungdomsutredningensungdomars

behandladeUngdom och makt SOU 1991:12betänkande
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specifikt ungdomars inflytande olikapå områden. Som ett
resultat utredningen har Ungdomsstyrelsen och tidigareav

ungdomsrådStatens särskilt stöd till utvecklingen lokalagett av
demokratiprojekt för ungdomar.

antal statliga utredningarEtt behandlar för närvarande
inflytandefrågor i skiftande grad berör ungdomar, bl.a.som

Åldersgräns-inom utbildnings- och försvarsområdet. Därtill ser
utredningen C 1995:02 åldersgränser väsentligaöver ärsom
för ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet i
samhället.

Den svenska maktutredningen dir. 1985:36 urskildesenaste
fyra styrfonner bakom den moderna välfärdsstatens utveckling:
den politiska demokratin, byråkratin, organisationerna och
marknaden. Ungdomars inflytande och delaktighet i dessa olika
styrformer varierar. Såväl ungdomars valdeltagande derassom
representation i riksdag och kommunfullmäktige har ökat under
de åren. visar nyligen genomfördDäremot studiesenaste en

ålderssammansättningen i centrala myndigheters styrelserom
och i det statliga kommittéväsendet Ds 1995:58 andelenatt
ledamöter under endast30 år i0,4 statligautgör procent
myndigheters styrelser och i statliga kommittéer.1,7 procent
Studien visar tydligt samband mellan ålders- ochäven ett
könsfördelning. de generationernaI könsfördelningenäryngre
betydligt jämnare i de äldre.än

oroande utvecklingEn antalet ungdomarär att ärannan som
aktiva i s.k. idébuma föreningar, politiska ungdomsför-t.ex.
bund, religiösa organisationer eller miljöorganisationer, har
minskat kraftigt under de 15 åren.senaste

Ungdomar tycks ha blivit alltmer skeptiska till dagens
styrfonner, och väljer ofta dra sig undan istället föratt att
försöka påverka sin hörd. Många ungdomargöra röstattgenom
värjer sig de traditionella och representativa arbetsformernamot
för inflytande politiska partier eller intresseorgani-t.ex.genom
sationer. Ungdomars inställning till inflytande och delaktighet
karaktäriseras ofta önskan okomplicerade ochav en om
projektinriktade arbetsformer snabba resultat i konkretasamt
frågor.
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arbetsmarknadUngdomars

samhälletdrabbar.det Förtragedi ärArbetslöshet änär vemen
samhälle inteallvarlig.särskilt Ettungdomsarbetslösheten som

utvecklande syssel-meningsfull ochsinaerbjudakan enunga
riskerar brytasarbeteutbildning elleri formsättning attav

allvarligt hotdärmed blikanUngdomsarbetslöshetensönder. ett
samhället.helamot

ungdomsarbets-konjunkturuppgång liggerekonomiskTrots
oktobernivåer.oacceptabelt höga Ipåfortfarande kvarlösheten

24 år 15i åldern 16arbetslöshetenrelativaden1995 var -
övriga be-för denhögdubbelt såeller drygtprocent, som
ungdomar.arbetslösainnebär 70 000folkningen. Det öppetca

olika formersysselsatta iungdomar50 000Därtill avvar ca
ungdomar iandelenSamtidigt hararbetsmarknadsåtgärder.

grundbl.a.1990-talet,underminskat kraftigtarbetskraften
högskolestudiertillgår vidareandelen ungdomaratt somav

inneburithar dockKonjunkturvändningenmarkant. attökat
får arbete.utsträckningiungdomar störreäven

arbetsmarknadssituation visar påungdomarsanalysEn enav
alltsedanharUngdomsarbetslöshetenproblembild.komplex

äldre.arbetslösheten för deökat1960-taletbörjan änmerav
konjunktur-dendelförocksåUngdomar stor avensvarar

Under detarbetslösheten.variationen storaberoende av
dåoch 1993,mellan åren 1990Sverigesysselsättningsfallet i

halv miljonmed drygtminskadesysselsättningentotaladen en
Andelenhälften detta.för cirkaungdomarsvarade avpersoner,

fortfarandeungdomarbland arbetslösalångtidsarbetslösa är
ungdomar,Mångai oktober 1995.relativt hög, 18 procentca

aldriggrundutbildning, riskerarbristandemedsärskilt de att
visar också påarbetsmarknaden. Statistikenkomma in en

ungdomar.blandarbetsmarknadkönsuppdeladtydligt även
främstblandarbetslöshetenFörändringar i män ärunga

blandmedan denkonjunkturvariationerberoende ungaav
offent-förändringar i denberoendei högre gradkvinnor är av

konsumtionen.liga
också dearbetsmarknadssituationpräglasUngdomars attav
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utsträckning hänvisade tilli betydligt högre ärän vuxna
återfannstillfälliga anställningar. slutet år 1994 40I änmerav

i tillfällig anställning,de anställda ungdomarnaprocent enav
bland 54-åringarna.vilket kan jämföras med 2511 procent -

handlar det därför inte bara få jobbungdomarFör att ettom
få varaktigt fotfäste arbetsmarknaden.ocksåutan attom

arbetsmarknadsåtgärdema förInriktning och utformning av
under det decenniet. Underungdomar har varierat stort senaste

ungdomspraktik90-talets lågkonjunktur infördes s.k. som
åtgärden. åtgärd harsnabbt blev den dominerande Denna

avvecklats. Nyligen gjordes i stället uppdelningsuccessivt en av
för utifrånför arbetsmarknadsåtgärder ungdomaransvaret

den oktober erbjuds kommu-målgruppens ålder. 1 1995Fr.o.m.
samlat för arbetslösa ungdomar fram tillatt ta ett ansvarnerna

fyller ersättninghalvårsskiftet det år de 20 år. Kommunerna ges
får själva inriktningfrån för verksamheten påavgörastaten men

ungdomarna skall få.åtgärderna hur hög ersättning Församt
s.k. arbetsplatsintroduktionungdomar mellan och 24 år20 är

slutetarbetsmarknadsutbildning de vanligaste åtgärderna. Isamt
ung-domar respektiveomfattades 000oktober 1995 llca avav

satsninginnevarande åråtgärd. Under görs även störreen
månader fårarbetslösa ungdomar unders.k. datortek, där tre

Verksamhetenmed moderna dataprogram.lära sig arbetaatt
genomsnittvid omfatta i 30 000beräknades starten ca ung-

månad.domar per -
utformas utifrånArbetsmarknadsåtgärder för ungdomar bör

arbetsmarknadspolitiken i övrigt.utgångspunkter somsamma
tillförlängning bidraArbetsmarknadspolitiken skall i sin

kompetensutvecklingen intensifie-ekonomisk tillväxt attgenom
Samtidigt finns det lokalt starktoch arbetslinjen stärks. ettras

åtgärder riktar sig tillbehov samordning de ung-somav av
inom arbetsmarknads-,domar inom näraliggande områden, t.ex.

socialpolitiken.utbildnings- och
brister i lokal samverkan mellanFlera utredningar pekar på

och verksamheter inomden statliga arbetsmarknadspolitiken
det finnskommunala förvaltningar, på många sätt etttrots att

Ungdomsgruppen står i högömsesidig beroende mellan dessa.
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arbetslöshetsförsäkringamautanför och belastarutsträckning
grad kommunernas förarbetslöshet i hög kostnaderdärmed vid

betraktas arbetsför-socialbidrag. måsteKommunerna som en av
samverkansparter fåviktigaste det gällermedlingamas när att
kompetenshöjande åtgärder förfram meningsfulla och ung-

pekatutredningar har på vikten åtgärderdomar. Flera attav
bör så organiserade och utformaderiktade till ungdomar attvara

olika offentliga kan minimeras.rundgången mellan system
har kritiserats förArbetsmarknadsåtgärder ungdomar attav

präglats ungdomarna tilldelas i förvägde alltför ofta attav en
för ungdomars initiativ harfastställd åtgärd, där utrymmet egna

Framtidens arbetsmarknad kommer ställavarit begränsat. att
arbetssökande. troligt tydligtDet intekrav på de är attnya

med tillhörande utbildning kommerdefinierade yrken att
tidigare. Ungdomar kan kommaefterfrågas på sättsamma som

behöva jobb.utsträckning i dag skapa sinai änstörreatt egna
arbetsmarknadsåtgärdema tillformer förhittaAtt tar varasom

kreativitet entreprenörskap blirutvecklar ungdomars ochoch
Projektinriktade arbetsformer har iviktigare. mångadärför allt

Urkraft i Skellefteå och föreningensammanhang, t.ex. av
Århus, Danmark, för lyfta framFrontlöparna i använts att

initiativkraft.deltagarnas

bostadsmarknadUngdomars

viktig roll i denboendet spelarDet görsomen processegna
individer. Tidigare har ungdomarsmänniskor till vuxnaunga

bostadsmarknaden främst handlat tillgången påproblem på om
drabbatFramförallt i storstäderna har bostadsbristenbostäder.

de ökande boendekostnadema,dag det främstungdomar. I är
det boendet, detoch därmed finansieringen ärav egna som

har den högaproblemet. Detta accentueratsstörsta genom ung-
ekono-och därmed ungdomars minskaddomsarbetslösheten

miska resurser.
åldern årbarnfamiljer har ungdomar i 18 28Förutom även -

bostadsbidrag. maj fick sammanlagtmöjlighet få I 1994att
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bidrag enligt dessa regler. Bostads-drygt ungdomar40 000
högkostnadsskydd förbidraget fungerar främst ettsom ung-

inkomster, vilket cirkadomar mycket låga 60med gör att
studerande. Bostadsbidragen täckerdenna ärprocent av grupp
bostadskostnaden för ungdomardei genomsnitt 19 procent av

får bostadsbidrag.som
bostadskostnadema generellt alltFörutom settatt upptar en

disponibla inkomsten blir det också alltandel denstörre av
fonn ekonomisk insats förvanligare det krävs någon attatt av

enskildes och föräldrarnas ekonomiskafå bostad. Denen
fördärför viktigare ungdomars möjligheterblir allt attresurser

skaffa bostad.en egen
utredningenbostadspolitiska N 1995:01 har i uppgiftDen

bosparande generellt. Ungdomarfrågan i åldernöveratt se om
tillgång till särskild form bosparande,16 25 år har i dag en av-

lagen ungdoms-s.k. ungdomsbonus, 1988:846genom om
bosparande. innebär bl.a. bekostar särskildLagen att staten en

använder dennabonusränta för dem sparform.som
möjligheter skaffaUngdomars minskade sigatt en egen
till utflyttningbostad tenderar leda från för-att en senare

äldrahemmet. "mambo" eller flytta tillbaka till för-Att attvara
äldrarnas ovanligt bland ungdomar.hem, i dag inte högaDeär
kostnadema alternativa lösningar vadgör ävenatt avser
boendeformer och bostadstyper blir intressanta innebärdeom
lägre enskildekostnader för den unge.

Uppdrag

vissaAv det föregående framgår tendenser i samhällsutveck-att
lingen möjligheterförsvårar ungdomars skapa sigatt ett
självständigt liv försenar därmed deras inträdeoch i vuxenlivet.
För komma till med de problem detta innebär krävsrättaatt
lösningar inom flera olika samhällsområden. finns vidareDet
behov tydligare mål forutveckla ungdomspolitiken, vilkaattav

möjliga och meningsfulla utvärdera. En kommitté medär att
parlamentarisk därförförankring bör tillkallas for utarbetaatt
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förföreslå åtgärderungdomspolitikenförslag till mål för samt
underlätta deras inträdeinflytande ochstärka ungdomarsatt

och bostadsmarknadema.framtida arbets-de

Mål för ungdomspolitiken

mål förkonkreta och mätbaraskall föreslåKommittén ung-
organisation för styrning,metoder ochdomspolitiken samt

genomförande.målens Denuppföljning och utvärdering av
uppmärksammas. Kommitténhärvidnivåns roll skallregionala

diskussionutåtriktat arbeteskall uppmuntraett omengenom
bland berördamålen parter.

nackdelar medför- ochskall analyseraKommittén även
arbetsmarknaden.inträde påungdomars senare

antalungdomspolitiken iskall studeraKommittén ett
perspektivutifrån sådantländer ochjämförbara europeiska ett

ungdomspolitik.analysera svensk

inflytandeUngdomars

och analysera densammanställasitt arbeteKommittén bör i
och utifrån detta föreslåområdetfinns inomerfarenhet som

delaktighet iinflytande ochungdomarsåtgärder för stärkaatt
sektorer.och inom olikaolika nivåersamhället på

ungdomarsförändringar isärskilt belysaKommittén skall
samhälls-ikanalisera sittorganisera ochsätt att engagemang

skallförändring. Kommitténbakom dennafrågor och faktorerna
för inflytandeutveckla formerföreslå föråtgärder taratt som

sig ochorganiseraökade benägenhettill ungdomars attvara
Kommitténde traditionella.andrainflytande på sätt änutöva

bl.a.till förändringarmöjligheternaskall överäven avse
i syfte ökaarbetsformer olika politiskt attsammansatta organ

arbete. dessa frågori politiskt Iungdomars intresse deltaatt
Kommittén förmed C 1995:05samrådaskall kommittén

samhällsutvecklingen.delaktighet iinflytande ochmedborgarnas
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arbetsmarknadUngdomars framtida

arbetsmark-särskildaanalysera behovetKommittén skall av
åtgärder i syfteföreslåför ungdomarnadsåtgärder attsamt

etablera sig pålångsiktigtungdomars möjligheterstärka att
delar samråda medskall i dessaarbetsmarknaden. Kommittén

1994:01.Arbetsmarknadspolitiska kommittén A
särskilti detta sammanhangfrågeställningar börVissa
mellanrelationenKommittén skall analyserauppmärksammas.

ungdomarsarbetsmarknaden,den framtidaomprognoser
önskemål framtida arbeteutbildningsval ochfaktiska samtom

för ungdomar.arbetsmarknadsåtgärderexisterande inriktning av
såvälföreslå åtgärder inomutifrån dettaskallKommittén

stimulerai syfteutbildningspolitikenarbetsmarknads- attsom
arbetsmöjligheter inomframtidaentreprenörskap ochungdomars

tillväxtbranscher.kommande
olikaförutsättningarnaKommittén skall analysera att genom

privattill anställning inommöjligheteråtgärder öka ungdomars
identifiera ochuppmärksamhet börSärskildsektor. ägnas att

utveckling.för sådaneventuella hinderanalysera en
alternativaundersöka behovetskall ocksåKommittén av

utbildningsåtgärder för deocharbetsmarknads- grupper av ung-
andraellergrundutbildninghar bristandedomar som avsom

föreslåarbetslöshethamna iorsaker riskerar samtpermanentatt
tillväxtproposi-regeringensbedöms lämpliga.de åtgärder Isom

underavsiktregeringenstion 1995/96:25 är attattanges
med kvalificeradförsöksverksamhetmandatperioden inleda en
skall delKommitténeftergymnasial yrkesutbildning. ta av

i andra länder. Behovetutbildningarerfarenheter liknande avav
framtidanäringslivsstruktur och desssvenskanpassning till
yrkeslivalltmer flexibeltutvecklingenutveckling ettsamt av

beaktas.bör därvid
för imöjliga åtgärderföreslåKommittén skall även att,

sysselsättning förunderlättareguljärt arbete,avvaktan
tydliga behov,där det finnssådana områdenungdomar inom

marknad saknas ochprivatförutsättningar fördär enmen
begränsade. i dettastarkt Detreguljära insatser ärär samman-
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hang avgörande betydelse risken för inlåsningeffekterattav
minimeras.

Kommittén skall vidare föreslå former för åtgärder mednya
syfte stärka ungdomars inflytande sin sysselsättning ochatt över
stimulera entreprenörskap. Härvid bör särskilt den kooperativa
formen uppmärksammas.

Kommittén skall analysera behovet stärka samverkanattav
mellan den kommunala socialpolitiken, den statliga arbets-
marknadspolitiken och de olika utbildningsvägar finns försom
ungdomar. Kommittén skall analysera hur befintliga resurser
inom olika samhällssektorer i dag går till ungdomar kansom
utnyttjas effektivare i syfte få alla ungdomar i utbildning,att
arbete eller aktiv verksamhet. Kommittén skall därvidannan

möjligheterna till och analysera effekternaöverväga ettav
samlat kommunalt för åtgärder riktade till ungdomaransvar

år. Kommittén skall i detta24 sammanhangt.o.m. även
behovet särskilda stödstrukturer för detta ändamål.överväga av

En precisering kommitténs direktiv inom det arbets-av
marknadspolitiska området kan bli aktuell under ivåren 1996
samband med arbetet med den arbetsmarknadspolitiska proposi-
tionen 1996.

Ungdomars framtida bostadsmarknad

Kommittén skall analysera utvecklingen bostadsförsörjningenav
för ungdomar och undersöka ungdomars önskemål och priorite-
ringar vad bostadstyper, boendefonner, standard ochavser
kostnader föreslå åtgärder for öka tillgångensamt att
bostäder ungdomars efterfrågan. Kommitténmotsom svarar
skall här samverka med Boverket har fått i uppdrag attsom
utvärdera och sprida erfarenheter och idéer kring billiga ochnya
bra ungdomsbostäder.

Kommittén skall analysera möjligheten till och kostnaderna
för skapa särskilda stimulanser ökar ungdomarsatt som
bosparande föreslå eventuella åtgärder med anledningsamt av
detta. Kommittén skall därvid lagen 1988:846överse om
ungdomsbosparande. En utgångspunkt bör bosparandetattvara
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skall lika användbart för alla ungdomar, framtidaoavsettvara
val bostadsform.av

Kommittén skall i dessa delar samråda med Bostadspolitiska
utredningen N 1995:01.

Uppläggning arbetetav

Utredningsuppdraget skall avslutat vid utgångensenastvara av
februari 1997. Kommittén skall före den 1 oktober 1996
redovisa sina förslag till mål för ungdomspolitiken.

Ungdomspolitiken bör utvecklas i dialog med berörda
intressenter på området. Utredningsarbetet bör därför präglas av

aktivt utåtriktat arbete syftar till skapa debatt ochett attsom
fånga in ungdomars, ungdomsarbetares och relevanta besluts-
fattares åsikter ungdomspolitiken. Kommittén bör särskiltom
utveckla dialog med ungdomar den framtidaen om ung-
domspolitiken. Såväl enkäter offentliga utfrågningar ochsom
uppsökande verksamhet i olika ungdomsmiljöer bör delvara en

kommitténs utåtriktade arbete i detta avseende. Kommitténav
bör i övrigt, i de former den själv finner lämpliga, inomsom
respektive utredningsområde utbyta erfarenheter med och
inhämta frånsynpunkter olika berörda intressenter. Kommittén
bör samråda med andra utredningar, uppdrag särskilt berörvars
dess arbete.

utredningsarbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående regionalpolitiska
konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23 och jämställdheten mellan könen dir.om
1994:124.

Kommittén skall eventuella kostnadskonsekvenserange av
de förslag läggs fram. de fall förslagenI medför ökadesom
utgifter måste samtidigt förslag till finansiering genom om-

Ökadeprioriteringar lämnas. utgiftsåtaganden kan inte finans-
ieras på statsbudgetens inkomstsida. Ekonomiska konsekvenser
för kommuner och landsting kommitténs förslag börav
redovisas. En bör inte lägga lagregleradesträvan attvara nya
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uppgifter på kommunerna.
Civildepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Ungdomspolitiska
kommittén C Ol 995: 1

Beslut vid regeringssammanträde den december19 1996

Sammanfattning uppdragetav

Ungdomspolitiska kommittén C 1995:10 skall
utifrån helhetssyn bostadsbidragetspå roll i förhållande tillen-

deandra offentliga stöd till lämna förslag till hurunga ung-
domar har det behovet ekonomiskt stöd bäststörstasom av
skall kunna få det,

i sina förslag till åtgärder i syfte underlätta ungdomarsatt-
inträde på arbetsmarknaden särskilt belysa möjligheterna iatt
ökad utsträckning använda den kooperativa företagsformen,

lämna förslag hur folkrörelser och andra ideella organisa-om-
tioner i ökad utsträckning skall kunna medverka till olika
former kompetensutveckling arbetsmarknadsförberedel-ochav

för ungdomar till och med års ålder.24ser

Bakgrund

Utgångspunkten för den ungdomspolitiska kommittén har varit
ungdomars allt inträde i vuxenlivet och därmed sämresenare
möjligheter skapa sig självständigt liv. syfteIatt ett att
ytterligare betona myndiga människor skall betraktasatt unga,

och ha rättigheter och skyldigheter allasom vuxna samma som
bör kommitténs direktiv kompletteras med antalettvuxna,

konkreta frågor.
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till ungdomarBostadsbidrag

slutbetänkande Bostads-i sittutredningen harBostadspolitiska
boendepolitik SOUtillproduktions-frånpolitik 2000 -

ungdomarbostadsbidrag tillförföreslagit reglerna1996: 156 att
förbättras till ungdomarstödetförändras såi åldern 18-28 år att

skerRegelförändringarnainkomster.med låga statensutan att
föreslår vidareUtredningenökar.för bidragenkostnader att

långsiktigtfår i uppdragkommitténUngdomspolitiska vägaatt
till ungdomarbostadsbidragetregler förändradein förslaget om

till ungdomar.stödsamhälletshelhetssyn påi en

lösningarkooperativaroll ochFolkrörelsernas nya

"Krokigmaj 1996lämnade den 28Ungdomsstyrelsen rapporten
finnsvisar dettill regeringen. Rapportentill vuxen" attväg

ungdomar.marginalisering vissa Dettatendenser tilltydliga av
fårantalkraftigt ökatisig bl.a. uttryck etttar unga som
fårökat antalocksåvisarsocialbidrag. Rapporten unga som
förstödsystemenocksåvisarsocialbidrag. Rapporten att

arbetsmarknadsåtgärder ochförinomungdomar ut-ramen
inkonsekventa.splittrade ochupplevsmångabildning somav
år konsekventunderhar regeringenungdomarFör senare

arbetslös-medel motverkautbildning bådeprioriterat attettsom
samhället.utveckling Dettadel ioch viktig ärhet avensom en

huvuddelendå det gällergrundläggande strategifortfarande en
tydligtblivit alltmerSamtidigt har detungdomsgruppen. attav

ungdomar.vissaför nåinte tillräckligtdetta är att grupper av
kompetensutvecklingföralternativafleraBehovet vägarav

och andrafolkrörelserrollökat.i vid mening har Den som
sammanhangspela i dettakan tänkasideella organisationer är

befintliga organisationersig iintressant. Genom att engagera
ungdomarskaffar sigformersig ieller sluta samman nya -

makt sinkunskap ochmedborgareliksom andra över egen-
delaktighet kan deinflytande ochtill ökatsituation. Förutom

utveck-bidra både tillverksamhetorganisationemasideella
allmännyttigaoch tillkompetensenskildeslingen denav

iför samhälletinsatser stort.
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Den kooperativa företagsformen då särskilt intresse.är av
Verksamheten inom nybildade kooperativa föreningar kan starta

projekt med stöd ideella organisationer ellert.ex.som av
kommuner för efter tid avknoppas till självständigaatt en
föreningar företag.och

Kunskap den kooperativa företagsformen i dag inteärom
lika spridd de privata eget"-fom1erna,"starta densom om men
kooperativa företagsformen bedöms ha potential hos bl.a.stor
ungdomar. Samtidigt den goda möjligheter kombineraattger
kompetens från olika generationer.

Uppdraget

Bostadsbidragets roll och utformning

Kommittén skall utifrån helhetssyn på bostadsbidragets rollen
förhållandei till studiestöd, arbetslöshetsersättning, socialbidrag

och övrigt offentligt stöd till lämna förslag till hur deunga
ungdomar har det behovet ekonomisktstörsta stöd bästsom av
skall kunna få det.

Folkrörelser och kooperativ alternativa till kompeten-vägar-
sutveckling och arbete.

Kommittén har sedan tidigare i uppdrag lämna förslag tillatt
åtgärder i syfte underlätta ungdomars inträde på arbets-att
marknaden. Kommittén skall inom för detta lämnaramen
förslag folkrörelserhur och andra ideella organisationer iom
ökad utsträckning skall kunna medverka till olika former av
kompetensutveckling och arbetsmarknadsförberedelse för
ungdomar år.24 Förslagen skall kunna såvält.o.m.upp avse
insatser i form verksamheter medverkan i verk-av egna som
samheter andra. Av särskilt intressearrangerats är attsom av
koppla dessa insatser till uppdraget möjligheternaövervägaatt
till och analysera effekterna samlat kommunalt förettav ansvar
åtgärder riktade till ungdomar år.24t.o.m.

Kommittén skall i detta sammanhang belysa möjligheterna
i ökad usträckning använda den kooperativa företagsformenatt
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Åtgärderför olika verksamhetsidéer. för den kooperati-göraatt
foretagsformen känd för ungdomar bör därvid över-va mer

vägas.
Kommittén skall särskilt analysera erfarenheter från andra

jämförbara länder det i Holland där arbetslösasamt system unga
har kunnat skaffa sig arbetslivserfarenheter volontärtjänstgenom
inom ideella organisationer.

Uppläggning arbetetav

Genom de tillkommande uppdragen förlängs kommitténs arbete
så slutbetänkande kan lämnas under april 1997.att ett senast
Vad gäller kommitténs uppdrag avseende bostadsbidrag till

förslag för underlätta ungdomars inträdesamt attunga
arbetsmarknaden skall dessa lämnas delbetänkandeettgenom

den februari26 1997.senast
Vad tidigare dir. 1995:154 i fråga ekono-angettssom om

miska konsekvenser och regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare gäller dessa uppdrag.även
Därutöver skall kommittén redovisa konsekvenser sinaav
förslag för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir
1996:49.

lnrikesdepartementet
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