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Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

utfärdad den 16 maj 2002.
Regeringen föreskriver att 30 och 34 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.
30 §1 Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.
Insatserna kan bestå av
– aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
– aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
– datorteksverksamhet hos en kommun i form av utbildning och träning i
datateknik i kombination med deltagande i arbetsmarknadsinriktad verksamhet,
– upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
– utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en kommun finansierar,
dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.,
– utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det reguljära utbildningsväsendet motsvarande längst sex månaders heltidsstudier för den som
tar del av aktivitetsgarantin, är långtidsinskriven invandrare eller har ett arbetshandikapp. Inom ramen för aktivitetsgarantin får utbildning på grundskole- och gymnasienivå för den som är minst 50 år och saknar sådan utbildning motsvara längst tolv månaders heltidsstudier. För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett arbetshandikapp får utbildningstiden motsvara längre tid än sex månaders heltidsstudier om det finns särskilda skäl,
oavsett om personen deltar i aktivitetsgarantin eller inte.
Utbildning som anordnas inom ramen för programmet är att jämställa
med arbetsmarknadsutbildning.
34 § AMS beslutar om och betalar ut stöd och ersättningar som gäller program enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller
på det sätt som AMS bestämmer. Belopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.
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AMS får bestämma att länsarbetsnämnden skall svara för dessa uppgifter.
Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat
underlag för beräkningen av stödbeloppet skall anordnaren lämna sådant underlag till länsarbetsnämnden inom 60 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar anordnaren rätten till
det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl får AMS eller länsarbetsnämnden medge undantag från den fristen.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Inger Andersson
(Näringsdepartementet)
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