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

Utkom från trycket
den 30 december 2009

utfärdad den 21 december 2009.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 1, 3, 7, 7 a, 8, 9, 14 a och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 7 b, 7 c, 10, 20,
21 och 30 a–30 c §§, samt närmast före 20 och 30 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen
1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. stöd till start av näringsverksamhet,
4. ungdomsinsatser,
5. lyft,
6. förberedande insatser,
7. arbetslivsintroduktion, och
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.
3 §2 I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns det bestämmelser
om att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.
7 §3 En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader.
Dock får anvisningar till
1. prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, lyft och arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om längst tre månader,
2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet med utbildningen
uppnåtts,
3. yrkeskompetensbedömning som inte utgör del av en prova-på-plats
avse en tidsperiod om längst tre veckor, och
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4. stöd till start av näringsverksamhet förlängas, om det behövs på grund
av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för
verksamheten har blivit försenat.
7 a §4 En anvisning ska avse verksamhet på heltid.
En anvisning till programmet får dock avse verksamhet på deltid, om den
enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på
1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket, ska anvisningen göras för tid som motsvarar arbetsutbudet.
En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, tar
del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller studerar inom ramen för
svenskundervisning för invandrare (sfi) i sådan utsträckning att den
sammanlagda tiden motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.
7 b § För den som uppfyller villkoren för att anvisas till arbetslivsintroduktion och har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, ska en anvisning göras
på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock
endast under den tidsperiod som arbetslivsintroduktionen längst kan pågå
enligt 7 § andra stycket 1.
För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och
godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 7 a § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.
7 c § Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.
8 §5 En anvisning får göras för en person som är minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor gäller för
1. prova-på-platser i 14 a §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och
4. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.
9 §6 För unga med funktionshinder och för personer som uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen gäller inte kravet i 8 § första
stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år.
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10 §7 En person som är sjukfrånvarande på heltid från ett program ska skrivas ut från programmet om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i
följd.
Arbetsförmedlingen ska inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen
undersöka om en utskrivning enligt första stycket kan undvikas genom att
aktiviteterna i programmet anpassas eller genom att den sjukfrånvarande anvisas till ett annat program.
Ärenden om utskrivning ur program ska handläggas skyndsamt.
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14 a §8 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 ska 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 det ingå en bedömning av den arbetssökandes yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning). Bedömningen får pågå i högst
tre veckor. Yrkeskompetensbedömning får också göras utan att vara en del
av en prova-på-plats. En arbetssökande som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, bör erbjudas yrkeskompetensbedömning inom tre
månader från det att uppehållstillståndet beviljades.
18 § Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.
En anvisning till programmet får göras för den som bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet
och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning.
För den som är bosatt inom ett sådant stödområde A eller B, som avses i
2 § förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd, gäller inte kravet i 8 § första stycket att han eller hon ska vara eller riskera att bli arbetslös för att kunna få stöd.

Lyft
20 §9 Med lyft avses aktiveringsplatser som syftar till att deltagarna ska
upprätthålla kontakten med arbetslivet. Lyft får anordnas av den som Arbetsförmedlingen träffar överenskommelse om lyft med. Sådana överenskommelser får träffas med
1. en statlig arbetsgivare, ett landsting, en kommun, ett kommunalförbund
eller entreprenörer som de har anlitat,
2. bolag som ägs av staten, ett landsting, en kommun eller ett kommunalförbund, och
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3. privatägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och kyrkliga samfälligheter.
Överenskommelser om lyftplatser får träffas med dem som anges i första
stycket 3 endast i verksamhet inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller
skola.
21 §10 För den som deltar i lyft ska jobbsökaraktiviteter täcka 25 procent
av arbetsutbudet inom programmet. Den enskilde ska regelbundet redovisa
sina jobbsökaraktiviteter.

Arbetslivsintroduktion
30 a §11 Med arbetslivsintroduktion avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av utredande, vägledande eller orienterande karaktär för den som efter långvarig sjukdom behöver förbereda sig för ett arbete eller för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program.
30 b § En anvisning till arbetslivsintroduktion får göras för en person som
inte kan få sjukpenning för fler dagar enligt 3 kap. 4 eller 10 a § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, eller som har fått tidsbegränsad sjukersättning under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut
enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2008:480) om ändring i nämnda
lag.
En anvisning till introduktionen får göras i förtid för den som bedöms
komma att förbruka sina dagar med sjukpenning alternativt månader med
tidsbegränsad sjukersättning enligt första stycket. I sådant fall ska anvisningen villkoras av att den enskilde uppfyller kraven enligt första stycket senast den dag då programmet påbörjas.
En anvisning ska göras så att introduktionen kan påbörjas i direkt anslutning till att dagarna med sjukpenning eller månaderna med tidsbegränsad
sjukersättning enligt första stycket upphör. Om det finns särskilda skäl får en
anvisning göras senare, dock senast inom tre månader från den dag då ersättningen upphörde.
30 c § Den som har skrivits ut ur arbetslivsintroduktionen på grund av
sjukdom har möjlighet att inom ett år återinträda i programmet. Återinträdet
ska anses ske dagen efter den dag i introduktionen då den enskilde lämnade
programmet.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Vid tillämpning av 10 § första stycket ska endast sjukdagar från och
med den 1 januari 2010 beaktas.
På regeringens vägnar
SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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