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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 2, 8, 21, 23 och 30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 13 a och
13 b §§, samt närmast före 13 a § en ny rubrik av följande lydelse.
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 a §§)
– vem som får anvisas program (8–10 a §§)
Bestämmelser om de enskilda programmen (11–32 a §§)
– arbetsmarknadsutbildning (11–13 b §§)
– arbetspraktik (14–17 §§)
– stöd till start av näringsverksamhet (18–20 §§)
– aktivitetsgarantin (21–25 §§)
– ungdomsinsatser (26–29 §§)
– förberedande insatser (30 och 30 a §)
– 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 §2 En anvisning får göras för en person som
– är minst 20 år,
– är eller riskerar att bli arbetslös, och
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– söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor finns för
– lärlingsplatser i 13 a och 13 b §§,
– 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 §.
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Lärlingsplatser
13 a § För arbetslösa ungdomar som inte fyllt 25 år och som inte fullföljt
grundskole- eller gymnasieutbildning får arbetsmarknadsutbildning i form
av lärlingsplatser anordnas hos privata arbetsgivare. Utbildningen består av
arbetsplatsförlagd yrkesutbildning och andra studier, såsom språkstudier och
studier i yrkesanpassade ämnen.
13 b § Den som anordnar en lärlingsplats skall innan den arbetssökande
anvisas platsen ha åtagit sig att efter fullgjord lärlingstid utfärda ett intyg om
utbildningen.
21 §3 Med aktivitetsgarantin avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter för den som är eller riskerar att bli långtidsinskriven som
arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.
Heltidsaktivitet inom ramen för aktivitetsgarantin bör erbjudas senast
inom 27 månader från arbetslöshetens inträde.
Den som efter att ha tagit del av aktivitetsgarantin haft en anställning med
särskilt anställningsstöd i form av plusjobb enligt förordningen (1997:1275)
om anställningsstöd skall erbjudas att åter ta del av garantin när anställningen upphört, om han eller hon
– inte kunnat råda över att anställningen upphört, och
– till länsarbetsnämnden inom sextio dagar anmält sitt intresse av att ta
del av garantin.
För den som fyllt 60 år skall erbjudande enligt tredje stycket lämnas även
om den enskilde inte tidigare tagit del av garantin.
23 §4 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,
– påbörjar en anställning med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb
enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller
– själv väljer att lämna garantin.
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30 §5 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,
– fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
– aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
– 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
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
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 funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 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 anvisningen.
Utbildning som anordnas inom ramen för programmet är att jämställa
med arbetsmarknadsutbildning.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Karin Renman
(Näringsdepartementet)
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