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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 2 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 10 och 10 a §§,
samt närmast före 10 § en ny rubrik av följande lydelse.
2 §2 Förordningen innehåller:
Inledande bestämmelser (1–3 a §§)
– vad förordningen innehåller (1 och 2 §§)
– hänvisningar m.m. (3 och 3 a §§)
Gemensamma bestämmelser (4–10 a §§)
– vad som menas med arbetsmarknadspolitiska program (4 §)
– anvisningar till program (5–7 §§)
– vem som får anvisas program (8–10 a §§)
Bestämmelser om de enskilda programmen (11–32 a §§)
– arbetsmarknadsutbildning (11–13 §§)
– arbetspraktik (14–17 §§)
– stöd till start av näringsverksamhet (18–20 §§)
– aktivitetsgarantin (21–25 §§)
– ungdomsinsatser (26–29 §§)
– förberedande insatser (30 §)
– projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (31–32 a §§)
Övriga bestämmelser (33–40 §§)
– program utanför Sverige (33 §)
– handläggning av stödfrågor m.m. (34 och 35 §§)
– återbetalning av stöd (36 §)
– återkallelse av anvisningar m.m. (37–38 §§)
– överklaganden (39 §)
– verkställighetsföreskrifter (40 §).
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Anvisningar för personer som har anställning
10 §3 Anvisningar till arbetsmarknadsutbildning inom bristyrkesområden
får under tiden 1 juli 2003–31 december 2005 göras för personer som har anställning oavsett om de riskerar att bli arbetslösa och om de söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen eller inte. AMS bestämmer inom
vilka bristyrkesområden anvisningar till sådan arbetsmarknadsutbildning får
göras, i enlighet med de närmare föreskrifter om sådana anvisningar som regeringen beslutar. I övrigt gäller bestämmelserna om arbetsmarknadsutbildning i 11–13 §§.
10 a § Personer som har anställning och som arbetsgivaren efter avslutad
utbildning kan erbjuda anställning med mer kvalificerade uppgifter får anvisas arbetsmarknadsutbildning inom bristyrkesområden endast om personen
får behålla sin lön och andra anställningsförmåner under utbildningstiden.
22 § Den som anvisats aktivitetsgarantin kan ta del av
– organiserade jobbsökaraktiviteter hos arbetsförmedlingen,
– aktiviteter som anordnas i samverkan mellan Arbetsmarknadsverket och
andra aktörer, och
– de övriga arbetsmarknadspolitiska insatser som Arbetsmarknadsverket
förfogar över.
Av förordningen (1997:1275) om anställningsstöd framgår att den som tar
del av aktivitetsgarantin under vissa förutsättningar kan anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)
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