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Ändringar i förordningarna om OSA, ALU, API och
aktivitetsstöd
Fr.o.m. den 1 juli 1997 gäller vissa ändrade bestämmelser i förordningarna
om statsbidrag till skyddat arbetete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
arbetslivsutveckling (ALU), arbetsplatsintroduktion (API) och aktivitetsstöd.

OSA
I förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga
arbetsgivare har den 1 juli 1997 införts en ändring i 9 § vad gäller
beräkningen och utbetalningen av bidraget. I dess äldre lydelse angav
paragrafen att bidrag beräknas och betalas ut i efterskott halvårsvis eller för
de kortare perioder som AMS bestämmer. Ändringen innebär följande.
Statsbidraget till offentliga arbetsgivare som anordnar skyddat arbete till
arbetslösa lämnas i form av ett per dag beräknat belopp. Vid deltidsarbete
reduceras bidraget i proportion till arbetstiden. Arbetsgivaren rekvirerar
bidraget från länsarbetsnämnden månadsvis i efterskott efter hand som
arbetet fortskrider. Arbetsgivaren förlorar rätten till stöd som inte rekvirerats
inom tre månader från arbetsmånadens slut.
Övergångsbestämmelse
För beslut om bidrag som fattats före den 1 juli 1997 ska 9 § i dess äldre
lydelse gälla.
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Författningar
Ändringen framgår av förordningen (1997:582) om ändring i förordningen
(1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare.
Ändringsförordningen bilägges detta cirkulär genom i Svensk
författningssamling (SFS) publicerad författningstext (SFS 1997:582).
Om OSA i övrigt se Kommunförbundets cirkulär 1995:143.

ALU
Före den 1 juli 1997 gavs möjlighet att förlänga ALU-tiden för deltagandet i
ALU på samma arbetsplats med som mest sex månader om det fanns synnerliga skäl.
Den ändring som den 1 juli 1997 införts i bestämmelserna innebär att kravet
på synnerliga skäl vid förlängning av ALU-perioden på samma arbetsplats
ändrats till särskilda skäl — dvs. samma bedömningsgrund som gäller vid
annan förlängning av tid i ALU.
Författningar
Ändringen framgår av förordningen (1997:585) om ändring i förordningen
(1992:1333) om arbetslivsutveckling.
Ändringsförordningen bilägges detta cirkulär genom i SFS publicerad
författningstext (SFS 1997:585)
Om ALU i övrigt se Kommunförbundets cirkulär 1996:14 och 1997:5.

API
Före den 1 juli 1997 gällde följande. API fick vara i högst sex månader. För
unga handikappade kunde längre tid beviljas.
Den ändring som den 1 juli 1997 införts i bestämmelserna innebär att tiden i
API ska kunna förlängas med högst sex månader för arbetshandikappade
och utomnordiska medborgare. Ändringen innebär ingen begränsning i den
sedan tidigare gällande möjligheten till förlängning för unga handikappade.
Författningar
Ändringen framgår av förordningen (1997:586) om ändring i förordningen
(1995:711) om arbetsplatsintroduktion.
Ändringsförordningen bilägges detta cirkulär genom i SFS publicerad
författningstext (SFS 1997:586).
Om API i övrigt se Kommunförbundets cirkulär 1995:140, 1995:215
och 1996:110.
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Aktivitetsstöd
Den som deltar i bl.a. arbetsmarknadsutbildning, yrkesinriktad
rehabilitering, API och datortek kan enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd få ett utbildningsbidrag som utges i form av en dagpenning.
Före den 1 juli 1997 gällde följande. Om deltagaren var eller skulle ha varit
berättigad till a-kasseersättning utgavs dagpenningen under vissa
förutsättningar med ett belopp som motsvarade a-kasseersättning. Annars
var dagpenningen 230 kronor.
I förordningen om aktivitetsstöd har den 1 juli 1997 införts en ändring i 2 §
som innebär följande.
Den som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utbildningsbidrag
utan att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska få ett utbildningsbidrag som
efter skatteavdrag i princip motsvarar studiebidraget. Studiebidraget uppgår
för närvarande till 1 967 kronor per månad, varför utbildningsbidraget ska
utges med 2 275 kronor per månad. Detta innebär en dagpenning på 103
kronor.
Den 6 § i förordningen upphörde att gälla den 1 juli 1997. Detta innebär att
en som deltar i datorteksverksamhet och som dels inte fyllt 25 år, dels inte
har rätt till arbetslöshetsersättning, i stället för 640 kronor per månad erhåller
en dagpenning på 103 kronor.
I förordningens tidsgränser för utbildningsbidrag enligt 9 § har införts vissa
konsekvensändringar med anledning av bl.a. den ändring (se ovan) av
bestämmelserna om API som trätt i kraft den 1 juli 1997.
Övergångsbestämmelse
När vuxenstudiestöd ska beräknas enligt 7 kap. studiestödslagen (1973:349)
eller enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och
stödet avser studier som bedrivs före den 1 januari 1998, gäller bestämmelsen
i 2 § i dess äldre lydelse.
Författningar
Ändringarna framgår av förordningen (1997:588) om ändring i förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd.
Ändringsförordningen bilägges detta cirkulär genom i SFS publicerad
författningstext (SFS 1997:588).
Om aktivitetsstöd i övrigt se Kommunförbundets cirkulär 1996:181.
Där finns bilagt förordningen om aktivitetsstöd i dess lydelse den 1
januari 1997. Genom en ändringsförordning som trätt i kraft den 1
februari 1997 har införts vissa ändringar i förordningens
samordningsbestämmelser enligt dess 15 §. Ändringsförordningen
bilägges detta cirkulär genom i SFS publicerad författningstext (SFS
1996:1655).
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Frågor
Frågor om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna OSA, ALU API och om
aktivitetsstöd besvaras av Lars-Gösta Andréen.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Lars-Gösta Andréen
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