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Arbetslivsutveckling (ALU) 

Allmänt 

Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden arbetslivsutveckling (ALU) tillkom 
som en försöksverksamhet under 1993 och 1994 och förlängdes därefter 
t.o.m. den 30 juni 1995. Genom riksdagsbeslut har ALU förlängts att fortsätta 
även under budgetåret 1995/96. För denna tidsperiod, dvs. den 1 juli 1995 – 
den 31 december 1996, gäller lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling och 
förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling. Till detta cirkulär bilägges 
dels lagen i lydelse fr.o.m. den 1 januari 1996, dels förordningen i lydelse 
fr.o.m. den 1 juli 1995. 

Eftersom den som deltar i ALU under sådan tid inte skall anses vara arbets-
tagare, har lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling genom vissa följdänd-
ringar anpassats till de skärpta arbetsvillkor för rätt till ersättning vid arbets-
löshet som fr.o.m. den 1 januari 1996 gäller i lagen (1973:370) om arbetslös-
hetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. (Om 
dessa ändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknads-
stödet samt bakgrunden till de ändrade bestämmelserna; se tillväxtpropositionen 
(prop. 1995/96:25 s. 122–124) och Kommunförbundets cirkulär nr 1995:192 om 
tillväxtpropositionen.) 

Förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling har – med vissa ändringar 
– fått fortsatt giltighet t.o.m. den 31 december 1996. Äldre föreskrifter gäller 
dock fortfarande för ALU som har påbörjats före den 1 juli 1995. För de änd-
ringar som trätt i kraft den 1 juli 1995 redogörs nedan. 
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Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 juli 1995 i förordningen 
(1992:1333) om arbetslivsutveckling 

2 § Åldersgränsen för ALU har ändrats. ALU får anvisas arbetslösa 
fr.o.m. den 1 juli det år de fyller 20 år. (Enligt tidigare bestämmelser 
krävdes endast att den arbetslöse fyllt 18 år.) 

3 § Hänvisning till nya lagar och förordningar. 

4 § Andra stycket har upphört att gälla, dvs. rättigheten för en arbetslös 
att bli anvisad ALU vid risk för utförsäkring från arbetslöshetsförsäk-
ringen har tagits bort. 

Bakgrund 

Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna i förordningen om ALU framgår 
av dels budgetpropositionen (prop. 1994/95:100, bil 11, s. 48–50), dels syssel-
sättningspropositionen (prop. 1994/95:218, s. 38). Se även Kommunförbun-
dets cirkulär nr 1995:113 om sysselsättningspropositionen. 

Övrigt 

ALU – som kan anvisas inom alla sektrorer av arbetsmarknaden – skall i 
första hand inriktas mot grupper som riskerar att slås ut från arbetsmark-
naden (långtidsarbetslösa). Arbetslösa som tar emot ersättning från arbets-
löshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) från försäkringskassa 
kan anvisas till ALU. 

ALU får inte användas för att ersätta annan arbetskraft och inte heller i övrigt 
användas för att utföra ordinarie arbetsuppgifter. Den som deltar i ALU skall 
under sådan tid inte anses vara arbetstagare samt omfattas av samma försäk-
ringar som den som erhåller utbildningsbidrag i samband med arbetsmark-
nadsutbildning. Tiden i ALU får vara högst sex månader om inte särskilda 
skäl finns som motiverar en förlängning. 

Frågor 

Frågor om ALU besvaras av Lars-Gösta Andréen och Claes-Håkan Jacobson. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

 

     Lars-Gösta Andréen 

Bilagor 

Lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling; i lydelse fr.o.m. den 1 januari 1996 

Förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling; i lydelse fr.o.m. den 1 juli 
1995 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1996-01-10  

 

Lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling 
i lydelse fr.o.m. den 1 januari 1996. 

1 § Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbets-
 livsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han deltar i verk-
 samheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall han 
 dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 
 kap. 1–4 och 7–14 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmil-
 jölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om ar-
 betsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för 
 arbetslivsutveckling. 

2 § Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbets-
 livsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning utgör 
 sådan med utfört arbete jämställd tid enligt 7 § lagen (1973:370) om 
 arbetslöshetsförsäkring eller 7 § lagen (1973:371) om kontant arbets-
 marknadsstöd. Vid bestämmande av ramtid enligt samma lagar räk-
 nas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av 
 deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts. 
 Lag (1995:1638). 

3 § När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall vad som före-
 skrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 31 § lagen (1973:370) 
 om arbetslöshetsförsäkring och i 28 § lagen (1973:371) om kontant  ar-
betsmarknadsstöd gälla också i fråga om verksmahet som avses i  
 1 §. Lag (1995:1638). 

_________ 

Ikraftträdande 

1995:409 har trätt i kraft den 1 juli 1995 och gäller till utgången av december 
1996. 

1995:1638 har trätt i kraft den 1 januari 1996. 
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Förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling; 
 i lydelse fr.o.m. den 1 juli 1995. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamhet för arbets-
livsutveckling som länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa. 

2 § Arbetslivsutveckling får anvisas arbetslösa från och med den 1 juli det 
år de fyller 20 år, om de inte har kunnat beredas 

 1.  arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 

 2.  annan utbildning, eller 

 3.  någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning 
(1995:722). 

3 § Bestämmelser om den som anvisats verksamhet för arbetslivsutveckl-
ing finns också i 

 — lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling, 

 — lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, 

 — lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, 

 — förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring, 

 — förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd, och 

 — förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar 
egen näringsverksamhet. Förordning (1995:722). 

Villkor för en anvisning 

4 § Länsarbetsnämnden får anvisa arbetslivsutveckling till den som upp-
bär ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Anvisning får ske 
först när det är utrett att den arbetslöse inte kan beredas arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden och att ingen av de åtgärder som avses i 2 
§ 2 eller 3 kan ordnas för honom eller henne. Förordning (1995:722). 

Anvisningstid 

5 § En anvisning till arbetslivsutveckling får avse högst sex månader. 
Anvisningstiden får dock förlängas med ytterligare högst sex måna-
der, om det finns särskilda skäl för det. Anvisningstiden får samman-
lagt inte överstiga tolv månader. 

 Har verksamheten varit förlagd till en arbetsplats, får vid en förläng-
ning av anvisningstiden verksamheten inte förläggas till samma ar-
betsplats, om inte synnerliga skäl talar för det. 
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6 § Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det, pröva om anvis-
ningen till arbetslivsutveckling kan ersättas av arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden eller av någon åtgärd enligt 2 § 2 eller 3. 

Återkallelse m.m. av anvisad plats 

7 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbetslivsutveckl-
ing, om 

 1.  en arbetslöshetskassa eller en länsarbetsnämnd avstängt den ar-
betslöse från rätt till ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslös-
hetsförsäkring respektive lagen (1973:371) om kontant arbetsmark-
nadsstöd, 

 2.  den arbetslöse gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, eller 

 3.  det i övrigt finns särskilda skäl för det. 

 Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (1993:156). 

8 § En anvisning till arbetslivsutveckling upphör utan återkallelse när 
anvisningstiden har löpt ut och beslut om förlängning av anvisnings-
tiden inte har meddelats. 

Ersättning för resekostnader 

8a § Länsarbetsnämnden får, om det finns särskilda skäl för det, lämna 
ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till den som deltar 
i verksamhet enligt denna förordning. Förordning (1993:1506). 

Statsbidrag till anordnare 

9 § Statsbidrag får lämnas till den som i samverkan med länsarbets-
nämnden anordnar verksamhet för arbetslivsutveckling. Bidrag får 
lämnas för de merkostnader som föranleds av verksamheten. 

10 § Bestämmelserna i 19–23 §§ förordningen (1987:405) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten gäller i övrigt i fråga om statsbidra-
get. 

Överklagande 

11 §  Ett beslut om återkallelse av en anvisning till arbetslivsutveckling 
enligt 7 § första stycket 2 eller 3 får överklagas hos Arbetsmarknads-
styrelsen av den anvisade. Andra beslut får inte överklagas. 

Övriga bestämmelser 

12 § Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt lämna uppgift om ett 
beslut om anvisning till arbetslivsutveckling eller ett beslut om åter-
kallelse av en anvisning. Uppgiften skall lämnas till den arbetslös-
hetskassa eller den länsarbetsnämnd som har att utge ersättning en-
ligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring respektive lagen 
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Förordning (1993:156). 
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13 § När verksamhet som avses i denna förordning bedrivs, skall vad som 
i nedan angivna bestämmelser föreskrivs om arbetsmarknadsutbild-
ning för vilken statligt utbildningsbidrag utgår tillämpas på den som 
anvisats till verksamheten: 

 1.  2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäk-
ring och statligt personskadeskydd, 

 2.  1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning av all-
männa medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknads-
utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering m.m. 

 3.  1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i 
arbetsmarkandsutbildning m.fl., och 

 4.  1 § förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till 
elev i arbetsmarknadsutbildning m.m. 

14 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten 
av denna förordning. 

_________ 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

1992:1333 har trätt i kraft den 1 januari 1993. 

1993:156 har trätt i kraft den 1 april 1993. 

1993:1506 har trätt i kraft den 1 januari 1994.Den nya bestämmelsen i 8a § 
tillämpas på resor som görs efter ikraftträdandet. 

1995:722 har trätt i kraft den 1 juli 1995.Äldre föreskrifter gäller fortfarande 
för de som påbörjat verksamhet för arbetslivsutveckling före ikraftträdandet. 

Giltighetstid 

Genom förordningen (1995:722) föreskrivs att  förordningen (1992:1333) om 
arbetslivsutveckling skall gälla till utgången av december 1996. 
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