
 

Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm, Kungsgatan 12-14 

Tel: 08-453 59 00, Fax: 08-453 59 80. ki@konj.se  www.konj.se 

 
 YTTRANDE 
 16 april 2013 
 Dnr. 6-15-13 
Arbetsmarknadsdepartementet 
103 33 Stockholm 

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen (Ds 
2013:20) 

SAMMANFATTNING  

Konjunkturinstitutet anser att det är angeläget att underlätta övergången från skola till 
arbetsliv för unga och ställer sig positiv till att arbetsmarknadens parter tecknar yrkes-
introduktionsavtal eller motsvarande. Konjunkturinstitutet anser att det i ett inledande 
skede kan finnas ett behov av ett statligt stöd, men att lönesubventionen bör kunna 
avvecklas efter att systemet varit i bruk en viss tid. 
 
Konjunkturinstitutet instämmer med arbetsgruppen om att ett avskaffande av arbets-
löshetsavgiften troligtvis har marginella effekter på sysselsättningen på lång sikt. 
 

STÖD TILL  YRK ESINTRODUKTIONSAN STÄLLNINGAR ELLER  MO TSVARANDE  

Konjunkturinstitutet ställer sig positiv till att arbetsmarknadens parter tecknar yrkesin-
troduktionsavtal eller motsvarande i syfte att underlätta övergången från studier till 
arbete för unga. Det kan bidra till att färre unga blir arbetslösa eller inaktiva.  
 
Konjunkturinstitutet ställer sig dock tveksam till om ett statligt stöd, i form av en lö-
nesubvention, för yrkesintroduktionsanställningar är nödvändigt. I exempelvis Tysk-
land finansieras lärlingsutbildningen till övervägande del av arbetsgivarna (omkring 75 
procent). Den del som finansieras med statliga medel avser bland annat den skolför-
lagda undervisningen.1 Eventuellt kan en lönesubvention vara nödvändig i en upp-
startsfas, men man bör överväga att avveckla subventionen efter att systemet varit i 
bruk en viss tid.  
 
Konjunkturinstitutet instämmer med arbetsgruppen att ett statligt stöd för yrkesintro-
duktionsavtal även bör erbjudas till oorganiserade arbetsgivare i branscher som har 
tecknat yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande så att inte snedvridningseffekter 
uppstår. 
 
Konjunkturinstitutet delar arbetsgruppen uppfattning att det ännu är för tidigt att 
beräkna vilka effekter ett statligt stöd för yrkesintroduktionsavtal kan väntas ha på 
sysselsättning och arbetslöshet. Det beror på vilken omfattningen blir. Det är viktigt 
att effekterna av ett statligt stöd för yrkesintroduktionsavtal kan utvärderas på ett 
lämpligt sätt.  

                                                      
1 Se Gymnasial lärlingsutbildning – hur blev det, Erfarenheter från första året, SOU 2009:85. 
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AVSKAFFANDE  AV  ARBET SLÖSHETSAVGIFTEN  

Konjunkturinstitutet instämmer med arbetsgruppen om att ett avskaffande av arbets-
löshetsavgiften troligtvis enbart har marginella effekter på potentiell sysselsättning.2 
 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Elisabeth Hopkins. 
 
 
 
 
 
Mats Dillén 
 
 
   Elisabeth Hopkins 

                                                      
2 Arbetslöshetskassorna bidrar till finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen genom en finan-
sieringsavgift och en arbetslöshetsavgift vilka betalas av medlemmarna. Finansieringsavgiften 
betalas av samtliga medlemmar, medan arbetslöshetsavgiften endast betalas av medlemmar 
som inte är arbetslösa. 


