Cirkulärnr:

1998:211

Diarienr:

1998/3179

Handläggare:

Håkan Hellstrand

Sektion/Enhet:

Arbetsmarknad och Näringslivsutveckling

Datum:

1998-12-21

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Personalfrågor

Rubrik:

Riksdagsbeslut om nya arbetspraktiken

1998:211

Arbetsmarknad och Näringslivsutveckling
Håkan Hellstrand

1998-12-21

Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Personalfrågor

Riksdagsbeslut om nya arbetspraktiken
Riksdagen fattade den 17 december beslut om den nya åtgärden arbetspraktik
som fr.o.m. 1 januari 1999 ersätter arbetsplatsintroduktion (API) och arbetslivsutveckling (ALU). De som då deltar i ALU eller API får fortsätta i åtgärden,
dock längst till och med 30 juni 1999.
Arbetspraktik ska i princip kunna användas för alla som är anmälda som
arbetslösa arbetssökande på arbetsförmedlingen och som arbetsförmedlingen
bedömer vara i behov av praktik. Deltagarna får under arbetspraktiken utbildningsbidrag i form av dagpenning. Deltagarna ska inte anses som arbetstagare utom när det gäller tillämpning av arbetsmiljölagen.
Arbetspraktiken får inte tränga undan ordinarie arbetstillfällen. Den ska
kunna användas som ett led i yrkesvägledning och även för att bryta den
könsuppdelade arbetsmarknaden. När det är motiverat bör arbetspraktiken
kunna kombineras med utbildning.
Anvisning till arbetspraktik ska kunna ske från den dag den arbetslöse fyller
20 år. Undantag från åldersregeln ska kunna göras för unga handikappade,
arbetslösa ungdomar som får inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning samt
ungdomar i kommuner som inte tecknat avtal enligt lagen (1995:706) om
kommuners ansvar för ungdomar. För den sistnämnda gruppen utgår inte
utbildningsbidrag.
Praktikperioden omfattar sex månader. Tiden i arbetspraktik bör dock kunna
förlängas med högst sex månader för utrikes födda och arbetshandikappade.
För unga handikappade bör en längre tid kunna medges.
Arbetsgivare som anordnar arbetspraktik ska, efter överenskommelse med
länsarbetsnämnden, betala ett finansieringsbidrag på 3 000 kronor per månad
och deltagare. Undantag bör göras för grupper som har svagare ställning på
arbetsmarknaden såsom utrikes födda och arbetshandikappade. Ideella or-
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ganisationer undantas också från kravet att betala finansieringsbidrag liksom
anordnare av arbetspraktik i vägledande syfte under maximalt åtta veckor.
Anordnare av arbetspraktik för unga handikappade bör också undantas från
skyldigheten att betala finansieringsbidrag.
Utöver dessa undantag som fanns med redan i propositionen så gjordes ett
tillägg i arbetsmarknadsutskottet. För långtidsinskrivna arbetslösa ska finansieringsbidraget sättas till 1 000 kronor per månad. Den lägre nivån ska bara
gälla i de fall stat, kommun eller landsting är anordnare. Den lägre nivån ska
finansieras genom att möjligheterna till kringkostnadsersättning begränsas
till att enbart omfatta ideella organisationer.
Under 1998 beräknas antalet deltagare i ALU uppgå till 45 000 och i API till 25 000
i genomsnitt per månad. Antalet praktikplatser sjunker betydligt till 1999. Ungefär
hälften av anvisningarna till ALU och en tredjedel till API sker till kommunerna.
Staten räknar med att få in finansieringsbidrag motsvarande drygt 20 000 praktikplatser eller cirka hälften av alla platser i arbetspraktik nästa år.
Enligt budgeten för 1998 beräknades finansieringsbidrag inbringa 557 miljoner kronor. Senaste prognosen pekar på att det endast blir 322 miljoner kronor. Enligt budgeten för 1999 beräknas finansieringsbidraget inbringa 742 miljoner kronor. Dvs.
420 miljoner kronor mer än prognosen för 1998. Om detta ska förverkligas måste
naturligtvis kommunerna stå för en stor del av ökningen. Kommunförbundet kommer att hävda finansieringsprincipen (att staten ska anvisa finansiering när nya
uppgifter läggs på kommunerna) och kräva ersättning för den kostnadsökning som
läggs på kommunerna. Arbetsmarknadspolitiken - och åtgärder för de arbetslösa - är
ett statligt ansvar och det borde vara självklart att kommunerna inte ska betala för att
ta emot anvisade arbetslösa.
Den utökning av undantag som tillkom i arbetsmarknadsutskottet är av relativt begränsad omfattning. Dessutom ska den betalas av de arbetsgivare som tar emot anvisade till arbetspraktik. Utskottet har underlättat för de långtidsinskrivna att få praktikplatser genom att stärka deras ”konkurrenskraft” gentemot andra arbetslösa.
Däremot har man inte på något sätt tagit hänsyn till de ökade kostnader som lagts på
kommunerna utan nu bara placerat om en del av kostnadsökningen till utebliven
kringkostnadsersättning.

Frågor
Frågor om arbetspraktik besvaras av Vivi Libietis, Åsa Person och Håkan
Hellstrand.
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