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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 2, 7, 15, 16, 30, 34 och 36 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 a §, med 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 a §§)
– 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 §).
7 §3 En anvisning skall omfatta verksamhet under en bestämd tidsperiod.
Tidsperioden får vara längst sex månader.
1

Jfr prop. 2004/05:100, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303.
Senaste lydelse 2003:625.
3
Senaste lydelse 2004:1325.
2

1

SFS 2005:605

Dock skall anvisningar
– till prova-på-platser gälla under längst tre månader,
– till arbetsmarknadsutbildning kunna gälla till dess målet med utbildningen uppnåtts,
– som gäller stöd till start av näringsverksamhet kunna förlängas om det
behövs på grund av sjukdom eller att myndighets tillstånd som behövs för
verksamheten blivit försenat,
– 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.
7 a § En anvisning skall avse verksamhet på heltid. En anvisning får avse
verksamhet på deltid endast om den enskilde
– samtidigt arbetar eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats i sådan
utsträckning att den sammanlagda tiden motsvarar hans eller hennes arbetsutbud, eller
– på grund av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan inte kan
ta del av verksamhet på heltid.
Om en anvisning görs till verksamhet på deltid skall skälen för beslutet
anges i beslutet. Vidare skall de uppgifter som ligger till grund för beslutet
dokumenteras hos länsarbetsnämnden.
15 §4 Innan en person anvisas arbetspraktik skall anordnaren genom en
skriftlig överenskommelse med länsarbetsnämnden ha åtagit sig att månadsvis i efterskott betala ett finansieringsbidrag om 3 000 kronor per månad till
staten.
16 §5 Den som anordnar arbetspraktik behöver inte betala något finansieringsbidrag om praktiken anordnas
– för unga handikappade eller personer med arbetshandikapp,
– i form av en prova-på-plats,
– genom ett interpraktikstipendium,
– för den som tar del av aktivitetsgarantin, eller
– i vägledningssyfte och pågår maximalt åtta veckor.
30 §6 Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.
Insatserna kan bestå av
– aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
– aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
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– datorteksverksamhet hos en kommun i form av utbildning och träning i
datateknik i kombination med deltagande i arbetsmarknadsinriktad verksamhet,
– upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
– utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en kommun finansierar,
dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.,
– utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det reguljära utbildningsväsendet motsvarande längst sex månaders heltidsstudier för den som
tar del av aktivitetsgarantin, är långtidsinskriven invandrare eller har ett arbetshandikapp. Inom ramen för aktivitetsgarantin får utbildning på grundskole- och gymnasienivå för den som är minst 50 år och saknar sådan utbildning motsvara längst tolv månaders heltidsstudier. För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett arbetshandikapp får utbildningstiden motsvara längre tid än sex månaders heltidsstudier om det finns särskilda skäl,
oavsett om personen deltar i aktivitetsgarantin eller inte. AMS eller länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.
Utbildning som anordnas inom ramen för programmet är att jämställa
med arbetsmarknadsutbildning.
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34 §7 AMS beslutar om och betalar ut stöd och ersättningar som gäller program enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller
på det sätt som AMS bestämmer. Belopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.
AMS får bestämma att länsarbetsnämnden skall svara för dessa uppgifter.
Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat
underlag för beräkningen av stödbeloppet skall anordnaren lämna sådant underlag till länsarbetsnämnden inom 60 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar anordnaren rätten till det
stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl får AMS eller länsarbetsnämnden
medge undantag från den fristen. AMS eller länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.
36 § Om någon har fått stöd eller annan ersättning som anges i denna förordning utan att vara berättigad till det, skall det som mottagaren har fått för
mycket betalas tillbaka. AMS eller länsarbetsnämnden får i ett sådant fall
vid en senare utbetalning dra av ett skäligt belopp. Om det finns särskilda
skäl får AMS eller länsarbetsnämnden helt eller delvis befria den som tagit
emot stödet från återbetalningsskyldighet. AMS eller länsarbetsnämnden
skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för anvisningar och åtaganden om finansieringsbidrag som gjorts
före ikraftträdandet.
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