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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och 
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 25 november 2010. 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin1

dels att 9 a § ska upphöra att gälla, 
dels att 6, 7 och 18 §§ ska ha följande lydelse. 

6 §2 Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser som
motsvarar programmen enligt 1 § förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program. 

Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka
minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Om den
enskilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade
tiden räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Vid sidan av insatserna
ska det ges utrymme för eget arbetssökande. Omfattningen av insatserna
inom faserna ett och två ska tillsammans med det egna arbetssökandet
motsvara den enskildes arbetsutbud inom programmet. Den enskilde ska
söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sitt arbetssökande. 

Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den
enskildes arbetsutbud inom programmet och inkludera eget arbetssökande.
Omfattningen av det egna arbetssökandet inom fas tre ska bestämmas i
dialog mellan arbetsförmedlaren och den enskilde. Om den enskilde arbetar
vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den
tid som ska täckas av insatser. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt
med en arbetsförmedlare. 

7 §3 Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, som omfattar
längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i
huvudsak omfatta 

– kartläggning, 
– jobbsökaraktiviteter med coachning, och 
– förberedande insatser.

  

1 Senaste lydelse av 9 a § 2010:81. 
2 Senaste lydelse 2010:359. 
3 Senaste lydelse 2009:1603. 
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Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta 
– arbetspraktik, 
– arbetsträning, och 
– förstärkt arbetsträning. 
Arbetsförmedlingen ska planera de insatser som den enskilde tar del av i

fas två så att fas tre kan inledas i så nära anslutning som möjligt till den dag
då den enskilde har haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning i 450
dagar. Deltagare i fas tre ska sysselsättas hos anordnare som förmedlas av
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att deltagaren får
fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.  

Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst två år.
Arbetsförmedlingen ska ha regelbunden kontakt med anordnaren och
deltagaren för att bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet att
övergå till arbete. Innan sysselsättningsperioden avslutas ska perioden följas
upp och deltagarens arbetsutbud fastställas på nytt.

18 §4 Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning
enligt 10 §, förstärkt arbetsträning enligt 11 § eller sysselsättning i fas tre.
Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.  

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga
arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen
säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som
framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet

påbörjat den det arbetsmarknadspolitiska insatsen lyft. 

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:81. 


