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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 5, 7, 8, 14, 16, 17, 26, 32 a, 33 och 35 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 14 a–d §§,
samt närmast före 14 a och 14 b §§ nya rubriker av följande lydelse.
5 § En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta
del av programmet.
Frågor om anvisningar prövas av länsarbetsnämnden eller på det sätt som
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) bestämmer. Länsarbetsnämnden skall samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett program som är förlagt till en
arbetsplats.
Det som i denna förordning sägs om anvisningar skall tillämpas på
– beviljande av interpraktikstipendier,
– beslut av en kommun om att låta någon ta del av arbetsmarknadspolitisk
verksamhet som kommunen anordnar, och
– beslut av länsarbetsnämnden om ekonomiskt stöd.
7 §1 En anvisning skall omfatta verksamhet på heltid under en bestämd
tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader. Endast om det finns
särskilda skäl får tiden vara längre än sex månader eller avse verksamhet på
deltid.
Dock skall anvisningar
– till prova-på-platser gälla under längst tre månader,
– som gäller interpraktikstipendier gälla under längst sex månader,
– till aktivitetsgarantin gälla under den tid det är arbetsmarknadspolitiskt
motiverat att den enskilde tar del av garantin eller tills ett sådant förhållande
som anges i 23 § inträffar,
– till kommunala ungdomsprogram gälla längst till den dag den enskilde
fyller 20 år, och
– till ungdomsgarantin gälla under längst 12 månader.
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8 §2 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
– prova-på-platser i 14 a §,
– interpraktikstipendier i 14 b–d, 33 och 35 §§,
– stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
– aktivitetsgarantin i 21 §,
– kommunala ungdomsprogram i 27 §, och
– ungdomsgarantin i 28 §.
14 § Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.
Arbetspraktik får anordnas av den som länsarbetsnämnden ingår överenskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås skall länsarbetsnämnden särskilt verka för att risken för att reguljära arbetstillfällen
undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att omfatta en
längre tidsperiod än den normala säsongen.
Den som anordnar arbetspraktik skall innan den arbetssökande anvisas ha
åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande
inte anställs hos anordnaren efter avslutad praktik.
Prova-på-platser
14 a § För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av prova-på-platser. Den som anvisas en prova-på-plats skall få visa upp sina kunskaper och
sin kompetens i ett yrke eller på en arbetsplats där han eller hon kan komma
i fråga för en anställning efter avslutad praktik. Anvisningen bör göras i nära
anslutning till att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och förmedlingen gjort en kartläggning av den
enskildes bakgrund, erfarenheter och önskemål.
Interpraktikstipendier
14 b § För arbetslösa ungdomar får arbetspraktik anordnas på arbetsplatser
utanför Sverige genom interpraktikstipendier. Sådana stipendier söks hos
AMS eller länsarbetsnämnden.
14 c § Interpraktikstipendier får beviljas ungdomar som är eller riskerar att
bli långtidsarbetslösa. Stipendier kan beviljas från och med den dag ungdomarna fyller 20 år till och med den dag de fyller 30 år. Ungdomar som saknar grundläggande utbildning och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden skall särskilt beaktas.
Interpraktikstipendier får även beviljas ungdomar som omfattas av 3 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.
Stipendier får inte lämnas för praktik i enskilt hem.
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16 § Den som anordnar arbetspraktik behöver inte betala något finansieringsbidrag om praktiken anordnas
– för unga handikappade eller personer med arbetshandikapp,
– för invandrare,
– genom ett interpraktikstipendium,
– för den som tar del av aktivitetsgarantin,
– för personer som avses i 5 § första stycket 3 strecksatsen förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd,
– för handledare i datortek,
– i vägledningssyfte och pågår maximalt åtta veckor,
– som en integrerad del av arbetsmarknadsutbildning, eller
– av en ideell organisation.
17 § Ekonomiskt stöd för merkostnader som föranleds av arbetspraktik får
lämnas till
– ideella organisationer som anordnar arbetspraktik, och
– statliga anordnare av arbetspraktik inom skogsvårds-, naturvårds- och
kulturmiljövårdsområdena.
Stöd lämnas dock inte till den som anordnar en prova-på-plats.
26 § Med ungdomsinsatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter hos en kommun för
– ungdomar som inte fyllt 20 år (kommunala ungdomsprogram), och
– ungdomar som fyllt 20 men inte 25 år (ungdomsgarantin).
Insatserna skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.
Länsarbetsnämnden skall ta initiativ till överenskommelser som innebär
att kommuner åtar sig att anordna ungdomsinsatser. Till ungdomar som är
bosatta i kommuner som inte åtagit sig att anordna ungdomsinsatser skall
länsarbetsnämnden erbjuda vägledning och jobbsökaraktiviteter inom 90 dagar från den dag då den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.
32 a §3 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning får bedrivas i form
av friåret. Närmare bestämmelser om friåret finns i förordningen
(2001:1300) om friåret.
33 § Ett program eller del därav får förläggas till Sveriges närområde om
det finns särskilda skäl till att förlägga verksamheten utanför Sverige. Den
som anordnar arbetspraktik utanför Sverige måste dock vara en svensk juridisk person. För att stöd till start av näringsverksamhet skall lämnas måste
verksamheten vara registrerad i och till viss del bedrivas i Sverige. Om interpraktikstipendier finns särskilda bestämmelser i 14 b–d §§.
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35 § AMS skall se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Den som har fått ett interpraktikstipendium skall lämna de upplysningar som behövs för granskningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om 7, 8, 14,
14 a och 26 §§ och i övrigt den 1 januari 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium enligt den förordningen.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)
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