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Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

Utkom från trycket
den 9 maj 2006

utfärdad den 27 april 2006.
Regeringen föreskriver att 7, 14, 14 a och 17 §§ samt rubriken närmast
före 14 a § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
skall ha följande lydelse.
7 §1 En anvisning skall omfatta verksamhet under en bestämd tidsperiod.
Tidsperioden får vara längst sex månader.
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.
Yrkeskompetensbedömning skall pågå under längst tre veckor.
14 §2 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. Om det ingår i praktiken
att den arbetssökandes yrkeskompetens skall bedömas skall intyget avse
även denna bedömning.
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14 a §3 För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med
begränsad sådan erfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av prova-påplatser. 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.
I en prova-på-plats får ingå att en bedömning görs av den arbetssökandes
yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning). Bedömningen får också göras utan att vara en del av en prova-på-plats.
17 §4 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.
Ekonomiskt stöd får därutöver lämnas för merkostnader som föranleds av
yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas dock inte till den som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetensbedömning inte ingår.
Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2006.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Karin Renman
(Näringsdepartementet)
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