Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program;

SFS 2004:1324
Utkom från trycket
den 27 december 2004

utfärdad den 16 december 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2–4 §§ lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.
2 §2 En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för
arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och
jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.
Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten
till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de
villkor som skall gälla för att ersättning skall lämnas.
Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt
utbildning inom gymnasieskolan betala ut ersättning med 1 360 kronor per
månad.
För övriga deltagare beslutar kommunen om vilken ersättning som skall
lämnas.
3 § En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att erbjuda ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och utvecklande insats på heltid. En sådan skyldighet gäller från och med den dag den
unge fyller 20 år till dess hon eller han fyllt 25 år.
Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning eller
något lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program inte kunnat erbjudas inom
90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.
Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens
skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.
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4 §3 Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i verksamhet som anordnas enligt
3 § rätt till aktivitetsstöd.
Kommunen skall till den som tar del av verksamhet enligt 3 § och som
uppbär försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) när
han eller hon börjar delta i verksamheten utge ersättning med ett belopp som
motsvarar försörjningsstödet. Detsamma skall gälla beträffande den för vilken fattas beslut om sådant försörjningsstöd under tid som han eller hon deltar i verksamheten.
Kommunen skall till deltagare som inte erhåller ersättning enligt första eller andra stycket betala ut ersättning med 3 280 kronor per månad.
Ersättningen enligt andra och tredje stycket skall benämnas utvecklingsersättning.
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)
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