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utfärdad den 20 december 2012
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
dels att 1, 7, 8 och 33 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 15 och 16 §§, av
följande lydelse, samt närmast före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen
1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. arbetsträning för vissa nyanlända,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. förberedande insatser
6. arbetslivsintroduktion, och
7. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.
7 §2 En anvisning ska avse verksamhet under bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader.
Dock får anvisningar till
1. prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, förberedande insatser i
form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra
stycket 7 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,
4. praktiskt basår avse en tidsperiod om minst sex och längst tolv månader, och
5. 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.
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8 §3 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 b §,
2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,
3. praktiskt basår i 16 §,
4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och
5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.

Arbetsträning för vissa nyanlända
15 §4 En anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetsträning för vissa nyanlända får göras för en person som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
En anvisning till programmet får göras för en person som har behov av
praktisk arbetsträning och handledning.
Arbetsträning för vissa nyanlända får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med.
16 §5 En person som har fyllt 30 år och som har högst nio års utbildning får
inom ramen för programmet anvisas till praktiskt basår. Med praktiskt basår
avses att den nyanlände arbetstränar på en arbetsplats och deltar i utbildning.
Arbetsträningen ska kombineras med upphandlad utbildning som tillgodoser
utbildningsbehovet på arbetsplatsen och får även kombineras med utbildning
i svenska för invandrare.
33 a §6 Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas dock inte
till den som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetens inte ingår.
Ekonomiskt stöd får också lämnas till den som anordnar arbetsträning för
vissa nyanlända.
När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga
arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.
På regeringens vägnar
HILLEVI ENGSTRÖM
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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