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utfärdad den 26 juni 2003.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 23 och 37 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 37 a och
37 b §§, av följande lydelse.
23 § Den som anvisats aktivitetsgarantin kan ta del av den tills han eller
hon
– inom aktivitetsgarantin uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring med arbete som minst motsvarar hans eller hennes senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin,
– påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd, eller
– själv väljer att lämna garantin.
37 § Länsarbetsnämnden skall återkalla en anvisning till ett annat program
än aktivitetsgarantin, om den som anvisats
– inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet
och inte heller anmäler giltigt förhinder,
– inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
– missköter sig eller stör verksamheten, eller
– avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbart skäl.
En anvisning skall återkallas också om
– den som anordnar arbetspraktik inte följer en överenskommelse om
finansieringsbidrag, eller
– det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
37 a § Länsarbetsnämnden skall återkalla en anvisning till aktivitetsgarantin om
– den som anvisats programmet avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete
eller en annan insats inom garantin utan godtagbart skäl,
– den som anvisats programmet missköter sig eller stör verksamheten,
eller
– det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.
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En anvisning till en enskild insats inom aktivitetsgarantin skall återkallas
om någon av de situationer som anges i 37 § inträffar.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
37 b § Om en anvisning till aktivitetsgarantin återkallats på grund av att
den enskilde avvisat ett erbjudande om lämpligt arbete eller en annan insats
inom aktivitetsgarantin utan godtagbart skäl, skall en ny anvisning till garantin göras om den enskilde
– anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
– efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats
om inte återkallelsen gjorts. I de 45 dagarna skall dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003

