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Förordning
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arbetsmarknadspolitiska program;

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

utfärdad den 7 augusti 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 1, 2 och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 25 a och
25 b §§, samt närmast före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen
1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. stöd till start av näringsverksamhet,
4. aktivitetsgarantin,
5. arbetsplatsintroduktion,
6. ungdomsinsatser,
7. förberedande insatser, och
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsmarknadsverket om inte annat föreskrivs.
2 §1 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 §§)
– arbetsplatsintroduktion (25 a och 25 b §§)
– ungdomsinsatser (26–29 §§)
– förberedande insatser (30 §)
1

Senaste lydelse 2003:322.

1

SFS 2003:559

– 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 §).
8 § En anvisning får göras för en person som
– är minst 20 år,
– är eller riskerar att bli arbetslös, och
– söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor finns för
– stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
– aktivitetsgarantin i 21 §,
– arbetsplatsintroduktion i 25 a och 25 b §§,
– kommunala ungdomsprogram i 27 §, och
– ungdomsgarantin i 28 §.

Arbetsplatsintroduktion
25 a § Med arbetsplatsintroduktion avses en försöksverksamhet under
tiden den 1 september 2003–31 december 2005 som syftar till att ge extra
stöd inför eller i inledningsskedet av en anställning åt flyktingar och invandrare som
– deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat introduktionsprogram
som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. eller
– är eller riskerar bli långtidsinskrivna som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.
Insatsen består av stöd från en särskild arbetsförmedlare.
25 b § Den som deltar i arbetsplatsintroduktion kan även anvisas de andra
arbetsmarknadspolitiska insatser som Arbetsmarknadsverket förfogar över.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.
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