Cirkulärnr:

1996:181

Diarienr:

1996/3334

P-cirknr:

1996-2:47

Nyckelord:

Arbetsmarknadspolitik, Aktivitetsstöd

Handläggare:

Lars-Gösta Andréen

Sektion/Enhet:

Förhandlingssektionen

Datum:

1996-12-05

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Personalfrågor
Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Rubrik:

Aktivitetsstöd vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Bilagor:

SFS 1996:1100

1996:181

Personalpolitik: 1996-2:47

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik, Aktivitetsstöd

Förhandlingssektionen
Lars-Gösta Andréen

1996-12-05

Kommunstyrelsen
Personalfrågor
Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Aktivitetsstöd vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Ny förordning om aktivitetsstöd fr.o.m. den 1 januari 1997
De statliga individinriktade bidrag som lämnas direkt till arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är — beroende på åtgärd — reglerade
genom olika förordningar, trots att de huvudsakliga bestämmelserna är gemensamma för dem alla.
Regeringen föreslog i sin sysselsättningsproposition (prop. 1995/96:222, avsnitt 7.2.7) att bidragsreglerna borde sammanslås till en stödform — aktivitetsstöd.
Syftet med förslaget var att förenkla regelverket och genom en samordning
av bestämmelserna ge ett större utrymme för individuella lösningar inom de
arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas ram.
Riksdagen har godkänt regeringens förslag enligt sysselsättningspropositionen. Regeringen har därefter sammanfört reglerna om de olika bidragen till
en ny föreskrift — förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd — som träder
i kraft den 1 januari 1997.
Förordningen bilägges detta cirkulär genom i Svensk författningssamling
(SFS) publicerad författningstext (SFS 1996:1100).
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Ändringar i vissa andra förordningar fr.o.m. den 1 januari 1997
Aktivitetsstödsförordningens ikraftträdande vid årsskiftet föranleder konsekvensändringar från samma tidpunkt i vissa andra förordningar. Vilka dessa
är framgår av de nedan förtecknade ändringsförordningarna (SFS 1996:1101–
1103, 1105 och 1107–1112).
Ändringsförordningar
— SFS 1996:1101

Bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet, ändring i förordningen 1984:523

— SFS 1996:1102

Arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i förordningen 1987:405

— SFS 1996:1103

Arbetsmarknadsutbildning, ändring i förordningen
1987:406

— SFS 1996:1105

Arbetslivsutveckling, dels fortsatt giltighet av dels
ändring i förordningen 1992:1333

— SFS 1996:1107

Arbetsplatsintroduktion, ändring i förordningen
1995:711

— SFS 1996:1108

Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa, ändring i förordningen 1996:987

— SFS 1996:1109

Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, ändring i
förordningen 1986:395

— SFS 1996:1110

Instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN),
ändring i förordningen 1996:502

— SFS 1996:1111

Utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna, ändring i förordningen 1982:366

— SFS 1996:1112

Datortek, ändring i förordningen 1995:713

I respektive förordning anges att i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
finns närmare bestämmelser om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen
näringsverksamhet, utbildningsbidrag vid yrkesinriktad rehabilitering, bestämmelser och förmåner vid arbetsmarknadsutbildning, bestämmelser om
den som anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling (ALU), utbildningsbidrag till den som deltar i arbetsplatsintroduktion (API), utbildningsbidrag
till den som deltar i offentligt tillfälligt arbete för äldre arbetslösa (OTA) och
utbildningsbidrag m.m. till den som deltar i datortek.

Bakgrund
Bakgrunden till aktivitetsstödet och samordningen av reglerna framgår av
sysselsättningspropositionen (prop. 1995/96:222, avsnitt 7.2.7). Se även
Kommunförbundets cirkulär nr 1996:99.
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Frågor
Frågor om aktivitetsstöd vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder besvaras av
Lars-Gösta Andréen.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Lars-Gösta Andréen

Bilaga
Förordning om aktivitetsstöd (SFS 1996:1100)

