Vid sidan av extratjänster ska tidigare deltagare i fas 3 också ges möjlighet att börja studera eller få intensifierade förmedlingsinsatser.
Det bör vara möjligt för deltagare i fas 3 att
studera på kortare kurser (upp till ett år) vid
kommunal vuxenutbildning, högskolan och
yrkeshögskolan med bibehållet aktivitetsstöd.
En förutsättning är att de formella behörighetskraven är uppfyllda och att antagning sker i
konkurrens med andra behöriga sökanden.
Utbildningen ska vidare bedömas medföra förbättrade förutsättningar för att få ett jobb på den
reguljära arbetsmarknaden.
Det tar tid att på ett ansvarsfullt sätt ställa om
omfattande arbetsmarknadspolitiska system. I
dag har ca 27 000 personer i fas 3 sysselsättningsplatser hos olika anordnare. I takt med att
fas 3 fasas ut och individen erbjuds annat stöd
kommer behovet av sysselsättningsplatser att
minska. Sysselsättningsplatserna inom fas 3 har
generellt haft för låg kvalitet. Det har också funnits för många oseriösa aktörer som anordnare
av sysselsättningsplatser. Regeringen avser att
sänka bidraget för anordnare av sysselsättningsplatser. Ingångna avtal kommer dock att gälla
avtalstiden ut. Sänkningen av anordnarbidraget
bedöms minska riskerna för övervinster.
I det fall avvecklingen av fas 3 skulle visa sig
fortskrida alltför långsamt är regeringen beredd
att återkomma med ytterligare åtgärder.
Personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga
Många av dem som i dag är långtidsarbetslösa
eller står utanför arbetsmarknaden har nedsatt
arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning
eller ohälsa. Även personer som har jobb och
drabbas av sådan ohälsa eller funktionsnedsättning löper risk för försvagad anknytning till
arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att se
över förutsättningarna för att förstärka möjligheterna till arbete och sysselsättning utifrån bl.a.
FunkA-utredningens förslag (SOU 2012:31 och
2012:92) och den danska modellen med
”fleksjobb”.
Den offentliga sektorn behöver ta ett större
ansvar för att skapa sysselsättning för kvinnor
och män med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Ytterligare
ansträngningar krävs för att förbättra utfallet av
det praktikantprogram som Arbetsförmedlingen
har i uppdrag att genomföra. Det är angeläget att

fler myndigheter tar emot praktikanter (jfr
utgiftsområde 2 och 9).
Validering och kompletterande högskoleutbildning
Utbildningssystemets utformning är av central
betydelse för arbetsmarknadspolitiken. Genom
de stora atsningar som nu görs inom ramen för
ett kunskapslyft skapas förutsättningar för
bättre matchning på arbetsmarknaden (se
utgiftsområde 16). Validering är ett centralt
verktyg för att synliggöra kompetens som
förvärvats på olika sätt och stärka individens
omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Det
gäller inte minst för personer med kompetens
och
erfarenheter
från
andra
länder.
Utbildningsdepartementet har uppdragit åt en
utredare att kartlägga de valideringsinsatser som
finns
inom
arbetsmarknadsoch
utbildningssektorn och bl.a. föreslå hur
valideringssystem som är lättare att överblicka
för individen än dagens system ska utformas.
Regeringen avser att med utgångspunkt i detta
arbete införa ett sammanhållet, nationellt och
permanent system för validering (se vidare
utgiftsområde 16).
Alltför många personer i Sverige med
utländsk högskoleutbildning har inte arbete i
nivå med sin utbildning. Det är angeläget att
synliggöra den kompetens som finns och bättre
ta till vara denna resurs. Regeringen vill
underlätta för personer med avslutad utländsk
högskoleutbildning eller annan avslutad
eftergymnasial utbildning som motsvarar en
utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) att
få jobb i nivå med sin utbildning genom att satsa
ytterligare medel på kompletterande utbildningar inom högskolan.
Arbetslöshetsförsäkringen
Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har
urholkats under lång tid. I dag är det få av de
försäkrade som har en ersättning som uppgår till
80 procent av deras förvärvsinkomst under de
första 100 dagarna. De utgör omkring 10
procent av dem som tidigare arbetade heltid.
Regeringen bedömer att en höjning av den
högsta dagpenningen i den inkomstrelaterade
arbetslöshetsförsäkringen är av väsentlig betydelse för att arbetslöshetsförsäkringen ska
fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och
ett skyddsnät för individen vid arbetslöshet.
Regeringen föreslår därför att den inkomstrelaterade ersättningen höjs så att den som har en
månadsinkomst på 25 000 kronor får 80 procent
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av sin inkomst de första 100 dagarna. Den
högsta dagpenningen skulle därmed uppgå till
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