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Ändringar i bestämmelserna om ALU, API och aktivitetsstöd
Fr.o.m. den 1 januari 1998 gäller vissa ändrade bestämmelser för arbetslivsutveckling (ALU), arbetsplatsintroduktion (API) och aktivitetsstöd.

ALU
Riksdagen har beslutat att den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ALU —
som enligt tidigare beslut gäller t.o.m. 1997 — ska fortsätta att gälla tills vidare.
Riksdagens beslut innebär att fr.o.m. den 1 januari 1998 gäller
dels en ny lag — lagen (1997:1266) om arbetslivsutveckling,
dels en ny förordning — förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.
Dessa författningar bilägges detta cirkulär.
I förordningen har regeringen föreskrivet följande regeländring mot tidigare
bestämmelser.
För att undvika undanträngningseffekter ska länsarbetsnämnden samråda
med berörda lokala arbetstagrorganisationer innan nämnden första gången
anvisar någon till en ALU-plats.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1998-01-15

API
Riksdagen har beslutat att anta det i budgetpropositionen för 1998 (prop.
1997/98:1) framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion. Ändringslagen (SFS 1997:1270) bilägges detta cirkulär.
Ändringen innebär att administrationen av finansieringsbidraget vid API
fr.o.m. den 1 januari 1998 flyttas från de allmänna försäkringskassorna till
länsarbetsnämnderna. API som påbörjats före den 1 januari 1998 ska dock
administrerars av de allmänna försäkringskassorna.
Regeringen föreskriver genom förordningen (1997:1282) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion ändringar för att motverka
undanträngningseffekter vid API. Ändringsförordningen bilägges detta cirkulär.
Arbetsgivare som anordnar API betalar ett finansieringsbidrag till staten. För
API som påbörjas tidigast den 1 januari 1998 höjs finansieringsbidraget enligt
följande.
Finansieringsbidragets storlek ska höjas med 1 000 kronor per deltagare och
månad, till
a)

1 000 kronor, för API-deltagare över 60 år, invandrare och arbetshandikappade samt de som deltar i praktikperioder i vägledningssyfte
under maximalt fyra veckor — (tidigare fanns inget finansieringsbidrag för dessa grupper),

b)

3 000 kronor, för övriga (mot tidigare 2 000 kronor).

Äldre bestämmelser om finansieringsbidraget ska tillämpas för API som påbörjats före den 1 januari 1998.
För att ytterligare minska riskerna för undanträngning ska länsarbetsnämnden samråda med berörda lokala arbetstagrorganisationer innan nämnden
första gången anvisar någon till en API-plats.

Aktivitetsstöd
Regeringen föreskriver genom förordningen (1997:1280) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd vissa ändringar i aktivietsstödsförordningen. Ändringsförordningen bilägges detta cirkulär.
Flertalet ändringar är konsekvensändringar till följd av andra författningsändringar — exempelvis den nya arbetslöshetsförsäkringen och ungdomssatsningen (utvecklingsgaranti för ungdomar mellan 20 och 24 år).
Om den nya arbetslöshetsförsäkringen se SK Cirkulär 1998:8. Om
ungdomssatsningen se SK cirkulär 1997:210.
Starta-eget bidrag och insatser för att öka invandrares företagande
Som en insats för att öka invandrares företagande föreskrivs enligt ändringsförordningen att utbildningsbidrag ska kunna lämnas till invandrare under
längre tid än sex månader vid start av egen verksamhet.
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Förlängt bidrag bör — enligt regeringen — kunna lämnas i de fall där det
anses nödvändigt för företagets överlevnad och lönsamhet och där den påbörjade egna företagsamheten bedöms vara den enda möjligheten till försörjning. Starta-eget bidrag ska kunna lämnas i högst tolv månader till de invandrare som innan de startar eget företag har varit anmälda till arbetsförmedlingen under minst sex månader. Vid beviljande av förlängt bidrag ska
särskild hänsyn tas till risker för snedvridning av konkurrensen.
Om aktivitetsstöd, se även SK Cirkulär 1996:181 och 1997:122.

Frågor
Frågor om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ALU, API och om aktivitetsstöd besvaras av Lars-Gösta Andréen.
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