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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 18 februari 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:813) om jobb-
garanti för ungdomar

dels att 6, 7 a, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 14 a–14 c §§,

samt närmast före 14 a och 14 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

6 §1 Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska aktiviteterna i
jobbgarantin för ungdomar, inklusive sådant arbete eller sådan utbildning
som enligt 10 § andra stycket kan ingå i garantin, täcka den enskildes arbets-
utbud inom garantin och omfatta 

– fördjupad kartläggning, 
– studie- och yrkesvägledning, och 
– jobbsökaraktiviteter med coachning. 
Därefter bör aktiviteterna i första stycket kombineras med 
– arbetspraktik, 
– lyft,
– utbildning, 
– stöd till start av näringsverksamhet, och 
– arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik, utbildning och arbetslivs-

inriktad rehabilitering motsvara minst fyra timmar per vecka och regel-
bundet redovisas till och följas upp av coachen. För den som deltar i lyft ska
jobbsökaraktiviteter täcka 25 procent av arbetsutbudet och redovisas till Ar-
betsförmedlingen.

7 a §2 Med lyft avses aktiveringsplatser som syftar till att deltagarna ska
upprätthålla kontakten med arbetslivet. Lyft får anordnas av den som Arbets-
förmedlingen träffar överenskommelse om lyft med. Sådana överens-
kommelser får träffas med 

1. en statlig arbetsgivare, ett landsting, en kommun, ett kommunalförbund
eller entreprenörer som de har anlitat, 

2. bolag som ägs av staten, ett landsting, en kommun eller ett kommunal-
förbund, och 

1 Senaste lydelse 2009:1604.
2 Senaste lydelse 2009:1604.
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SFS 2010:82 3. privatägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och kyrk-
liga samfälligheter. 

Överenskommelser om lyftplatser får träffas med dem som anges i första
stycket 3 endast i verksamhet inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller
skola. 

Lyft får pågå under längst tre månader. 

9 §3 Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidka-
res försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten. Sådant stöd
får lämnas  

1. till den som har fyllt 20 år, bedöms ha goda förutsättningar att driva nä-
ringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som genom verk-
samheten kan få varaktig sysselsättning, och 

2. under förutsättning att det sker i enlighet med kommissionens förord-
ning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av ar-
tiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse4 och 18–20 §§ för-
ordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 

Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och den-
nes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmedlingen
beslutar om stöd till start av näringsverksamhet. 

Stöd till start av näringsverksamhet får lämnas under längst sex månader.
Tiden kan dock förlängas om det behövs på grund av sjukdom eller av att
myndighets tillstånd som behövs för verksamheten blivit försenat.

10 §5 Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av ak-
tiviteterna inom garantin till dess att han eller hon 

1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd, 
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning, 
3. påbörjar en period med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381)

om allmän försäkring på heltid, 
4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller 
5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader. 
Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för svenskunder-

visning för invandrare (sfi) eller kommunal vuxenutbildning i enlighet med
4 § fjärde stycket 2. 

Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur
den. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 kalender-
dagar i följd. 

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

Ekonomiskt stöd till anordnare
14 a § Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetspraktik och
praktisk kompetensutveckling enligt 7 § eller lyft enligt 7 a §. Arbetsför-
medlingen beslutar om och betalar ut stödet.

3 Senaste lydelse 2009:1604.
4 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5–10 (Celex 32006R1998).
5 Senaste lydelse 2009:1604.
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SFS 2010:82Om anordnaren är en kommun får stöd även lämnas när kommunen an-
ordnar studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coach-
ning.

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

14 b § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning an-
vänds på föreskrivet sätt.

Återkrav
14 c § Om en anordnare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska
Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket.
Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli
att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till
grund för beslutet.

 Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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