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Regeringen föreskriver att 7–9 §§ förordningen (2007:813) om jobbgaranti
för ungdomar ska ha följande lydelse.
7 §1 Med arbetspraktik enligt 6 § första stycket 4 avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med.
Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under
längst tre månader. För den som omfattas av ett utbildningskontrakt enligt
förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten får den tiden förlängas med ytterligare tre månader.
8 §2 Med utbildning enligt 6 § första stycket 5 avses
1. kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den
enskilde att få ett arbete,
2. kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde
att påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra
stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller
4. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800).
Utbildning enligt första stycket 4 får pågå under längst sex månader.
9 §3 Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten. Sådant stöd
får lämnas till den som har fyllt 18 år och som bedöms ha goda förutsättningar
att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som
genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning. Stödet får lämnas under
längst sex månader. Tiden kan dock förlängas om det behövs på grund av
sjukdom eller på grund av att en myndighets tillstånd som behövs för verksamheten blivit försenat.
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Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och hans
eller hennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmedlingen beslutar om stödet.
Stödet ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse. Arbetsförmedlingen ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning.
Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.
På regeringens vägnar
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