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Människor med ekonomiskt bistånd
ska kunna få arbete
Det här är en utredning från regeringen,
som ger förslag på hur arbetsförmedling, försäkringskassan
och andra myndigheter ska ge stöd
så att människor som är arbetslösa och har ekonomiskt bistånd
ska få arbete och kunna klara sig utan bistånd.
Ekonomiskt bistånd är försörjningsstöd,
det som förut kallades för socialbidrag.
Här är de viktigaste förslagen:
• Fler företag istället för myndigheter
ska hjälpa människor att söka och få arbete.
• Jobbagenter på arbetsförmedlingarna,
ska arbeta tillsammans med företagen,
så att de kan anställa fler.
• Arbetsgivarna ska kunna ge etableringsjobb
till dem som är arbetslösa och aldrig haft ett arbete.
Arbetsgivaren får betala mindre skatt på de jobben.
• En mentor på arbetsplatsen,
ska hjälpa en anställd i början.
• Sociala arbetskooperativ är till för människor
som behöver träning för att komma igång att arbeta.
Sådana kooperativ ska få pengar för varje person de anställer.
• I vissa bostadsområden finns det arbetslösa
som inte går till arbetsförmedlingen
för att de tror att de ändå inte får något jobb.
Arbetsmarknadsverket delar ut pengar
efter hur många som är anmälda på arbetsförmedlingen
och det blir därför fel.
Man ska istället räkna efter hur många som arbetar.
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• Det ska stå tydligt i socialtjänstlagen
vem som har ansvar för praktik eller utbildningar
som människor som är arbetslösa och lever på bidrag
måste vara med på.
• Arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting
måste inte alla vara med och överens
om hur pengar till stöd ska användas.
Det är bättre att de använder pengarna
på det sätt som är bäst just i deras kommun.
• En ny regel ska bestämma att försäkringskassan
måste undersöka om en person behöver träning
senast fyra veckor efter att socialtjänsten
har skickat ett brev om det.
• Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna och sjukvården
ska samarbeta och skriva en plan
för hur personer som inte har sjukförsäkring ska få träning.
• Det ska stå i regeringens regler för AMS och försäkringskassan
att de måste arbeta för att fler människor som kan arbeta
ska få arbete.
• Vi vill undersöka om bara en särskild myndighet i en kommun
kan ha ansvar för arbetslösa.
• En arbetsgrupp ska arbeta med hur man ska kunna ta reda på
vad arbetslösa kan och vad de kan arbeta med.
• Personer som haft ekonomiskt bistånd i sex månader ska få behålla
högst 1 500 kronor som de tjänar på arbete
så att det lönar sig att arbeta.
• Ungdomar ska få behålla omkring 20 tusen kronor
när de jobbar på loven.
De pengarna ska inte dras av från familjens bidrag.
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• Vi ska undersöka hur vissa yrkesutbildningar
kan bli mer populära på gymnasiet.
• Vi ska undersöka lärlingsutbildningar
då elever är på en arbetsplats och lär sig ett yrke.
• Det ska stå i skol-lagen
hur yrkesvägledningen ska vara i alla olika skolor.
• Navigatorcentrum hjälper ungdomar,
som har det svårt att få utbildning, praktik och annat.
Vi föreslår att det ska finnas fler sådana center.
• Alla elever ska få tre veckors praktik
när de går i gymnasiet.
• Vi måste lära oss mer om
varför människor behöver bidrag
och om olika sätt att hjälpa de personerna.
• Den som anställer en person
som till exempel städar i hemmet
ska få dra av skatt för den personens lön.
Vi vill hitta på fler sådana jobb.
• De pengar som redan finns räcker till
att betala de flesta av förslagen.
Pengarna dels upp litet annorlunda än förut.
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Utredningen i lättläst sammanfattning
U

Ekonomiskt bistånd är försörjningsstöd,
det som förut kallades för socialbidrag.
Om det till exempel finns dåligt med arbeten
eller om samhället inte fungerar bra
blir det fler som behöver ekonomiskt bistånd.
Den här utredningen ger förslag på förändringar
så att människor som får ekonomiskt bistånd
för att de har svårt att få arbete
har större möjligheter att få jobb.
Vi vill att samhället ska ge stöd för att fler ska få arbete
genom de myndigheter och sätt som redan finns,
till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Vi vill att det ska bli tydligare på vilket sätt
de olika myndigheterna har ansvar för
att hjälpa människor att få arbete.
Människor som har ekonomiskt bistånd
måste själva vara med och bestämma om förändringar
som behövs för att de ska kunna få arbete.
Det är viktigt att alla myndigheter
som hjälper människor att få arbete,
tänker lika om hur samhällets pengar ska användas.
Till exempel är det viktigt att planera för lång tid
när det gäller hela landet och i varje kommun.
Vi måste berätta mer om hur samhället kan tjäna på
att människor inte behöver lika mycket ekonomiskt bistånd.
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Så ska arbetsförmedlingarna förändra
sitt sätt att arbeta
Köpa tjänster
Arbetsmarknadsverket får pengar för att köpa
utbildningar till människor som söker arbete.
Vi föreslår att 10 procent av de pengarna,
alltså 230 miljoner kronor ska användas
till företag som hjälper människor att söka och få arbete.
Det kan vara företag som hyr ut personal,
som utbildar eller sociala kooperativ,
som sköts av de som jobbar där
och ofta är till för människor som har svårt att
få ett vanligt arbete.
Vi tror att företagen kan arbeta bättre
med att hjälpa dem som söker arbete
än en myndighet.
Sådana företag har ofta bra kontakter
med andra företag eller föreningar
som kan vara bra hjälp för att hitta arbete.

Jobbagenter
Ungefär 6 tusen personer arbetar på arbetsförmedlingarna.
Deras löner kostar ungefär 2 miljarder kronor.
Bara en liten del av de pengarna används
för att kontakta arbetsgivare och för att passa ihop
dem som söker arbete med de lediga arbetena.
Vi föreslår att jobbagenter blir ett nytt yrke
på arbetsförmedlingarna.
Jobbagenter ska arbeta med att kontakta arbetsgivare
och deras föreningar.
Jobbagenterna ska känna till hur företag fungerar,
hur företag gör reklam och de ska veta mycket
om hur samhället fungerar.
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Jobbagenterna ska hjälpa företagen
att lita mer på arbetsförmedlingen.
Då kommer de att bli bättre på att anmäla
lediga arbeten till arbetsförmedlingen.
Jobbagenterna ska göra det lättare för företagen
att anställa människor.
Jobbagenterna gör att både de som söker arbete
och företagen får bättre service på arbetsförmedlingen.

Etableringsjobb för personer
som precis har börjat söka arbete
Den 1 januari år 2007 började nystartsjobben gälla.
Arbetsgivaren betalar mindre skatt för de jobben.
Nystartsjobben ska göra det lättare för människor
som har haft svårt att få arbete
att komma igång och arbeta.
Vissa som har ekonomiskt bistånd kommer att få
nystartsjobb snart, andra kan få vänta ett år.
De som har ekonomiskt bistånd
och precis börjar söka arbete
har ofta lite kontakter med företag eller andra
som kan vara till hjälp för att få ett arbete.
De behöver mer hjälp av arbetsförmedlingen.
Det är ofta unga människor
eller människor som är födda utomlands
som inte har hunnit få kontakter som ger arbete.
Människor som behöver ekonomiskt bistånd
har det särskilt svårt i samhället.
De har svårare att få jobb och de har svårare
att använda sådant som finns i samhället,
till exempel kultur, sjukvård och utbildningar.
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Vi föreslår ett nytt slags arbete som kallas etableringsjobb.
De jobben ger mer stöd till arbetsgivaren
än nystartsjobben.
Etableringsjobb ska finnas för dem
som inte kan få nystartsjobb och som
behöver ekonomiskt bistånd för att klara sig.
Arbetsgivare som ordnar etableringsjobb
får betala mindre skatt på lönen till den anställda.
De kan minska skatten upp till hälften av kostnaden
men högst 350 kronor om dagen.
Detta gäller högst sex månader.
Etableringsjobb kan vara heltid eller deltid
hos privata företag, samhällets arbetsplatser
eller i en förening.
Etableringsjobb är för den som inte har haft ett arbete
och som har varit anmäld på arbetsförmedlingen minst sex månader.
Personen får inte ha tjänat några pengar på arbete
under den tiden och måste ha haft ekonomiskt bistånd.
Företagen får större ekonomisk hjälp
av etableringsjobben än av nystartsjobben.
Därför måste arbetsgivaren ge stöd till den
som får etableringsjobbet.
Den anställda ska få en mentor, alltså en särskild person
som hjälper den anställda till rätta.
Arbetsgivaren ska också ge den anställda
utbildning om det behövs.

Mentor på arbetsplatsen
Personer som har en arbetspraktik
eller är med i någon utbildning på en arbetsplats
behöver ofta stöd av andra människor.
Vi föreslår att det ska finnas en mentor
på arbetsplatsen, alltså en särskild person
som hjälper den anställda tillrätta i början.
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Träning genom att arbeta i sociala företag
Sociala företag kan vara arbetskooperativ
eller andra företag som är till för att människor
ska träna sig för att komma igång att arbeta.
Sociala företag kan vara en mycket bra hjälp
för människor att komma igång med arbete
efter att de till exempel varit sjukskrivna.
Människor som får arbete i sociala företag
hjälper sig själva, de utvecklas och kan bättre
bestämma över sina egna liv.
Vi föreslår att utvecklingsanställningar
och trygghetsanställningar
ska användas mer i sociala arbetskooperativ.
Det är jobb som särskilt är till för människor
med funktionshinder eller problem som gör att de har svårt
att arbeta på en vanlig arbetsplats.
Arbetsförmedlingen måste lära sig mer om
sociala arbetskooperativ för att kunna ge stöden
trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar.
Arbetsförmedlingarna ska samarbeta med
Lokala kooperativa utvecklingscentrum, LKU
och med vissa personer från kommunerna.
Tillsammans ska de undersöka vilka sociala företag
som finns i kommunen.
De ska också bestämma för vilka personer
trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar
ska gälla i just den kommunen.
Om fler sociala företag kan starta
kan även de som har svårt att få arbete
kunna arbeta.
Vi föreslår att sociala arbetskooperativ kan få
ett anordnarbidrag, alltså pengar, när de ordnar
trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar.
Arbetsgivaren ska kunna få upp till 300 kronor om dagen
för varje person de anställer.
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De kan få anordnarbidrag om de ordnar arbeten
som hjälper arbetslösa människor
som behöver träna sig på att börja arbeta.
för att sedan kunna börja med ett vanligt arbete.
Myndigheten NUTEK har fått pengar
för att informera och ge råd till företag.
Vi föreslår att hälften av de pengarna används
till sociala kooperativ som hjälper människor
att träna sig på att börja arbeta.

Det ska synas bättre hur många
som egentligen är arbetslösa och behöver stöd
I vissa bostadsområden i de stora städerna
finns det arbetslösa som inte anmäler sig
till arbetsförmedlingen.
De tror att de ändå inte får något jobb.
När man räknar hur många som är arbetslösa
i ett sådant område kan det se ut
som om arbetslösheten är låg.
Egentligen är det många som inte har arbete
och som är utanför samhället.
Här kan det behövas extra mycket stöd
och pengar för att hjälpa människor att få arbete.
Därför är det viktigt att ta reda på
hur många som verkligen är arbetslösa.
Det får man bättre reda på om man räknar efter
hur många som har arbete
istället för hur många som har anmält sig på arbetsförmedlingen.
Därför ska man räkna så när pengar
från Arbetsmarknadsverket ska delas ut.
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Ansvar för praktik eller utbildningar
Det ska stå i socialtjänstlagen
vilken myndighet som har ansvar
för dem som har ekonomiskt bistånd
och som är tvungna
att göra praktik eller gå någon utbildning.
Arbetsmarknadsverket, AMV ska ha ansvar för
praktik och annat som ordnas i arbetslivet.
Socialnämnden får bara ordna sådant
som ger större möjligheter att få ett arbete,
till exempel utbildningar eller kurser.
AMV ska kunna fortsätta att köpa kurser
eller praktikplatser av kommunen eller andra.

Bättre samarbete om hur pengarna ska användas
En del personer har flera sorters problem
som gör att de har svårt att få arbete.
Då kan flera myndigheter behöva ge stöd.
För att bäst kunna hjälpa sådana personer
är det viktigt att myndigheter samarbetar
och planerar ekonomin för lång tid.
Vi föreslår att mer pengar av sjukpenningen
ska användas till sådant samarbete.
Nu måste arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
kommunen och landstinget vara överens
om hur pengarna till stöd ska användas.
Vi föreslår att de ska kunna bestämma
om hur pengarna ska användas även om
inte alla fyra myndigheterna är överens.
Då kan inte en myndighet hindra de andra
om de har något förslag om att samarbeta.
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Vi tycker att det är viktigt att myndigheterna
använder pengarna till nya sorters stöd
och arbeten på just den orten de behövs.
Vi vill att lagen ska säga att samarbetet om pengar
ska vara till för att utveckla nya sorters stöd
för personer som har svårt att få arbete.
Vi föreslår att försäkringskassan undersöker
och kontrollerar hur samarbetet om pengarna fungerar.

Bättre träning för personer
med ekonomiskt bistånd
Många människor som behöver ekonomiskt bistånd
behöver träning för att kunna börja arbeta.
Men det finns inte så mycket träning som behövs.
Därför riskerar många att hamna utanför samhället.
Det är vanligt att den som har ekonomiskt bistånd
har problem med hälsan på olika sätt.
Det kan vara svårt att veta vilken sorts hjälp
personen behöver för att kunna börja arbeta.
En noggrann undersökning kan visa
vilken sorts hjälp personen behöver
och vem som ska ha ansvar för den.
Vi tycker försäkringskassan ska samarbeta mer
med socialtjänsten om att ta reda på
vilken sorts träning en person behöver.
Vi föreslår en ny regel i lagen om att försäkringskassan
måste göra en utredning om träning
senast fyra veckor efter att socialtjänsten
har skickat ett brev om det.
Vi föreslår också att personen
som ska ha träningen måste säga ja
för att försäkringskassan ska få göra utredningen.
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De som inte har sjukförsäkring riskerar att
få sämst hjälp när det gäller träning.
Vi föreslår att försäkringskassan samarbetar
med arbetsförmedlingen, kommunerna och sjukvården
om en plan för hur personer utan sjukförsäkring
ska kunna få hjälp med träning.
Samarbetet ska göra det lättare
för personer som har ekonomiskt bistånd
och som behöver träning att börja arbeta.
Vi vill att 160 miljoner kronor används till detta.

Det ska stå i regeringens regler
att AMS och försäkringskassan
ska arbeta för att fler människor ska få arbete
Om fler människor ska kunna få arbete
är det viktigt att myndigheter, företag och andra
tänker lika om hur de ska arbeta och planera
för att det ska bli så.
Politiker har länge tyckt att det är viktigt
att fler människor ska få arbete.
Vi tycker det är viktigt att också myndigheter
arbetar för att det blir så.
Myndigheterna AMS och försäkringskassan
får regler från regeringen om hur de ska arbeta.
Vi föreslår att det står i reglerna att de måste arbeta
för att fler människor som kan arbeta ska få arbete.
Då måste man arbeta för att människor
inte ska vara utanför samhället.
Människor som behöver mycket stöd
kan få hjälp med till exempel träning.
I framtiden kan det behövas fler människor som arbetar.
Då är det bra att människor har fått träning
så att de klarar ett arbete.
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Planeringen och arbetet för att fler ska få arbete
måste passa in i myndigheternas arbete
och kommunerna måste kunna bestämma själva
om just sin kommun.

En myndighet kan hjälpa arbetslösa bättre
Våra förslag gör det tydligare vem som har ansvar
för stöd åt människor med ekonomiskt bistånd
för att de ska kunna få arbete.
Vi har inte föreslagit några ändringar av myndigheter
eller hur de ska fungera.
Vi tror att det kan vara bra för Sverige
om det finns en myndighet i varje kommun
som har hand om allt stöd
för människor som är arbetslösa.
En myndighet där alla arbetslösa kunde få stöd
skulle vara bra på flera sätt.
• Varje människa skulle tjäna på att bara få hjälp av en myndighet
med till exempel träning.
• Det blir mindre arbete för myndigheterna.
• Det kostar mindre för samhället.
Det räcker inte med en ny myndighet
för att hjälpa människor att få arbete.
Det måste också finnas arbeten och företag
som ska vilja anställa människor.
Vi föreslår att man gör en utredning
för att se om det går att göra en ny myndighet
dit alla arbetslösa kan gå.
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Undersökning av vad arbetslösa kan arbeta med
Det finns många unga och många som är födda utomlands
bland dem som behöver ekonomiskt bistånd.
De har oftast inte haft något arbete.
Det är svårt att veta vad de egentligen är bra på
och vilket jobb som skulle passa dem.
Kommunen och arbetsförmedlingen tycker ofta olika
när det gäller om människor med ekonomiskt bistånd
måste söka arbete eller inte.
Vi föreslår att personer som nyss börjat söka arbete
ska få en utredning om vad de är bra på
och vilket arbete som kan passa dem.
Det ska gälla personer som varit inskrivna
på arbetsförmedlingen i minst två månader.
Vi föreslår att personer från AMV, Socialstyrelsen,
Sveriges kommuner och Landsting
och försäkringskassan bildar en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen ska komma överens om
ett sätt att undersöka vad arbetslösa kan
och vad de kan arbeta med.
Vi föreslår också att AMV fortsätter med statistik,
alltså räknar ut hur man ser till att rätt sorts stöd
går till rätt arbetslösa personer.
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Förändringar i det ekonomiska biståndet
Vi förslår två förändringar med det ekonomiska biståndet
som gör att människor lättare ska kunna sluta med bidrag
och istället börja arbeta.

Behålla mer pengar om man börjar arbeta
Det ekonomiska biståndet är den sista hjälpen
från samhället om en person
inte kan försörja sig själv.
Därför måste man först räkna bort de pengar
personen kan tjäna på något arbete
när man ser om den behöver ekonomiskt bistånd.
Lagen säger också att man inte kan få bistånd
om personen kan försörja sig på annat sätt,
till exempel om andra bidrag höjs.
En person som arbetar och tjänar lite pengar själv
och samtidigt har ekonomiskt bistånd
får därför inte mer pengar att leva för.
Därför känns det inte lönsamt att börja arbeta
istället för att ha kvar ekonomiskt bistånd.
Samhället måste visa att det lönar sig att arbeta.
Det är också viktigt att få människor att vilja arbeta
hellre än att ha ekonomiskt bistånd
även om de bara tjänar lite pengar.
Vi föreslår att personer som har haft
ekonomiskt bistånd i sex månader kan få behålla
högst 1500 kronor per månad som de tjänar på arbete.
Det gäller om de fått arbete, ökat arbetstiden
eller bytt arbete så de får högre lön
medan de har ekonomiskt bistånd.
När socialtjänsten räknar ut om de får ekonomiskt bistånd
ska de inte räkna bort de pengarna.
Detta ska gälla under sex månader om personen
fortsätter att ha ekonomiskt bistånd.
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Ungdomar får behålla pengar från feriejobb
Ett annat förslag gäller ungdomar i en familj
med ekonomiskt bistånd och som får feriejobb.
Nu dras lönen för feriejobbet bort
från familjens bistånd.
Vi föreslår att ungdomarna får behålla
en del av lönen från feriearbetet.
Då kan de känna att det lönar sig att arbeta
när de är lediga från skolan.
De får också kontakt med arbetslivet.
Ungdomarna ska få behålla lika mycket pengar
varje år som ett halvt prisbasbelopp.
För år 2007 får de behålla 20 150 kronor.
Regeln ska gälla familjer med ekonomiskt bistånd
där föräldrarna ska försörja barn i grundskola
och barn i gymnasieskola, innan de fyllt 21 år.

Förändringar i gymnasieutbildningen
Ungdomar som har dålig utbildning
har ofta svårare att få jobb
och behöver därför leva på bidrag mer än andra.
Utbildning är viktigt för att ungdomar
ska ha bra möjligheter att få ett arbete
och för att samhället inte ska behöva
ge dem stöd i framtiden.

Yrkesutbildningar ska bli mer populära
Vi tycker att det finns för lite yrkesutbildningar
i gymnasieskolan.
Elever i gymnasieskolan utbildar sig inte
till jobb som behövs i samhället.
För få elever går utbildningar i teknik, industri,
byggnadsarbete, och vård och omsorg.
Vi föreslår att Myndigheten för skolutveckling
ska undersöka hur gymnasieskolorna kan
göra yrkesutbildningarna mer populära.
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Lärlingsutbildning
Vi tycker att gymnasieskolan ska ha lärlingsutbildning.
En lärlingsutbildning är att en ung person
är på en arbetsplats och lär sig ett yrke
samtidigt som den studerar.
Vi föreslår att Myndigheten för skolutveckling
undersöker hur viktig en lärlingsutbildning kan bli
och ger förslag på hur den kan fungera.
Detta ska de göra tillsammans med andra myndigheter
som arbetar med skolfrågor
och frågor som handlar om arbete.
Lättare att få hjälp av studievägledning
och yrkesvägledning
Vi tycker att alla ungdomar ska kunna få bra hjälp
av studievägledare och yrkesvägledare i skolan.
Det ska vara ett samarbete mellan skolor, arbetsplatser
och myndigheter om studievägledning och yrkesvägledning.
Ungdomar ska kunna få hjälp av studievägledare
eller yrkesvägledare som inte måste höra ihop med skolan.
Skolverket har gjort undersökningar som visar
att det är stor skillnad på hur lätt det är att få hjälp
av studie- och yrkesvägledning i olika kommuner.
Vi föreslår ett nytt kapitel i skol-lagen som
bestämmer hur yrkesvägledningen ska vara
i alla olika skolor.
Utveckling av Navigatorcentrum
Navigatorcentrum är särskilda kontor
där arbetsförmedling, kommuner och företag
samarbetar för att ge stöd och råd till ungdomar
som har det svårt i livet.
Navigatorcentrum är för att ungdomar lättare
ska kunna få arbete.
Navigatorcentrum hjälper unga att få stöd
från en myndighet istället för att gå till flera olika.
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Navigatorcentrum kan ge unga möjlighet
att få praktik, utbildning, språkutbildning
och annat stöd som hjälper dem att få jobb.
Nu finns Navigatorcentrum som försök
på 20 platser i Sverige.
Vi föreslår att Navigatorcentrum utvecklas
och samarbetar mer med arbetsförmedling och företag
i 10 kommuner.
Ungdomsstyrelsen ska undersöka
hur Navigatorcentrum ska arbeta.
Vårt förslag om Navigatorcentrum
är bra för samarbete om pengar
och personal från arbetsförmedlingen,
företag, kommunen och föreningar.

Tre veckors praktik för alla i gymnasieskolan
Den största möjligheten att bli anställd
är genom att arbeta.
Den som har gått en utbildning med praktik
får snabbare jobb efteråt.
Svenskt Näringsliv har gjort en undersökning
av personer som är 21 år i Sverige.
Över hälften av 21-åringarna säger
att praktiktiden på gymnasiet hjälpte dem
att bestämma vilket jobb de skulle ha i framtiden.
Vi tycker att alla elever måste pröva att arbeta,
inte bara de som går yrkesutbildningar.
Vi föreslår att alla elever ska få tre veckors praktik
när de går i gymnasiet.
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Bättre kunskap om varför människor
söker ekonomiskt bistånd
Det har varit svårt att få veta från kommunerna
vilka som söker och får ekonomiskt bistånd,
hur många de är och varför de söker bistånd.
Ekonomiskt bistånd är sista hjälpen från samhället
när inget annat sätt finns att försörja sig.
Om många människor behöver ekonomiskt bistånd
visar det att samhället fungerar dåligt på olika sätt
och att det finns för lite arbeten.
Det är viktigt att veta mer om varför människor
behöver ekonomiskt bistånd och om de behöver
mer eller mindre bistånd i framtiden.
Vi måste skaffa kunskap i hela Sverige
om varför människor behöver ekonomiskt bistånd.
Vi tycker att Socialstyrelsen tillsammans med
AMS, Sveriges Kommuner och Landsting
och regeringens forskningsinstitut IFAU ska undersöka
varför människor behöver ekonomiskt bistånd.
De ska också undersöka vad som händer
och vad det kostar med olika sätt att hjälpa
personer med ekonomiskt bistånd.

Nya jobb behövs
Det är viktigt att hitta arbetsplatser och arbeten
till dem som har svårt att få arbete.
Arbetslivet måste vara till för alla.
Regeringen har föreslagit att de som anställer
människor för att städa eller tvätta
ska få dra av skatt för deras löner.
Vi tycker att det är ett bra förslag
och vi vill hitta på flera liknande enkla jobb
som ger människor och företag service.
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Exempel på sådana jobb är
att klippa gräset hos andra människor.
att göra enkla jobb åt företag,
att sköta om naturen i naturreservat och på stränder.

Vad kostar förslagen?
Staten kan betala de flesta förslag i denna utredning
med pengar som redan finns.
Pengarna delas upp lite annorlunda än förut.
Förslagen om att arbetsförmedlingen ska ändra
sitt sätt att arbeta kan betalas med pengar
som Arbetsmarknadsverket, AMV redan har fått.
Förslaget om att ungdomar ska få behålla pengar
om de feriearbetar när de studerar
kommer att kosta mellan 10 och 20 miljoner kronor.
Vi föreslår att de pengarna tas ifrån de pengar
som ska användas för att utveckla socialt arbete.
Nu används de pengarna till föreningar
som hjälper barn och familjer som har det svårt.
Regeringen vill ge mer pengar till att utveckla
socialt arbete för år 2007 och 2008.
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