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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program2
dels att 3 a, 10, 10 a, 13, 14 b–14 d, 30 a och 32 a §§ skall upphöra att
gälla,
dels att rubrikerna närmast före 10, 14 b och 32 a §§ skall utgå,
dels att 2, 3, 5, 8, 12, 21, 23, 30, 33 och 35 §§ skall ha följande lydelse.
2 §3 Förordningen innehåller:
Inledande bestämmelser (1–3 §§)
– vad förordningen innehåller (1 och 2 §§)
– hänvisningar (3 §)
Gemensamma bestämmelser (4–9 §§)
– vad som menas med arbetsmarknadspolitiska program (4 §)
– anvisningar till program m.m. (5–7 a §§)
– vem som får anvisas program (8–9 §§)
Bestämmelser om de enskilda programmen (11–32 §§)
– arbetsmarknadsutbildning (11–13 b §§)
– 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 §§)
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 a §§)
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– överklaganden (39 §)
– verkställighetsföreskrifter (40 §).
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3 §4 Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns också i
– lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
– förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, och
– förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
I förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
finns allmänna bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
hos Arbetsmarknadsverket.
I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att
den som tar del av arbetsmarknadspolitiska program kan få
– stöd till försörjning (aktivitetsstöd), och
– stöd till resor m.m.
5 §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
– beslut av en kommun om att låta någon ta del av arbetsmarknadspolitisk
verksamhet som kommunen anordnar, och
– beslut av länsarbetsnämnden om ekonomiskt stöd.
8 §6 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
– lärlingsplatser i 13 a och 13 b §§,
– prova-på-platser i 14 a §,
– stöd till start av näringsverksamhet i 18 §,
– aktivitetsgarantin i 21 §,
– kommunala ungdomsprogram i 27 §, och
– ungdomsgarantin i 28 §.
12 § Länsarbetsnämnden eller andra aktörer upphandlar arbetsmarknadsutbildningen.
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21 §7 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.
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23 §8 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, eller
– själv väljer att lämna garantin.
30 §9 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,
– 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.
33 §10 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 juri-
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disk person. För att stöd till start av näringsverksamhet skall lämnas måste
verksamheten vara registrerad i och till viss del bedrivas i Sverige.
35 §11 AMS skall se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet
anvisats friåret, arbetsmarknadsutbildning enligt de upphävda 10, 10 a och
13 §§, plusjobb, datorteksverksamhet eller beviljats ett interpraktikstipendium.
3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande för arbetsmarknadsutbildning som påbörjats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Näringsdepartementet)
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