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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om 
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 11 februari 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:813) om jobbga-
ranti för ungdomar

dels att nuvarande 4 a § ska betecknas 4 b §,
dels att 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande ly-

delse.

4 §1 En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på
heltid. 

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-
utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på 

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 
2. föräldraledighet, eller 
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen. 
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som mot-

svarar arbetsutbudet. 
En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger ar-

betsutbudet om den enskilde samtidigt 
1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt till arbetslöshetser-

sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och att arbetsti-
den och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsut-
bud, eller 

2. studerar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (sfi) eller
har fyllt 20 år och studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning, un-
der förutsättning att studietiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar
hans eller hennes arbetsutbud. 

4 a § För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning
göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller
dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med anledning av sjukdomen el-
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ler funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i pro-
grammet och får aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsut-
bud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och god-
tagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i
4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att
den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)


