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Höjt finansieringsbidrag till staten vid API
Allmänt
Arbetsplatsintroduktion (API) blev en samlad form av olika praktikåtgärder
när den infördes den 1 juli 1995. Syftet med API är att arbetslösa som är anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen skall få yrkesorientering,
yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet som kan öka deras möjligheter att få
arbete. Praktiken kan ske hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Även
ideella organisationer kan vara praktikanordnare. Efter en inledningsfas har
omfattningen ökat. I maj 1996 deltog totalt i riket ca 40 000 personer. Av
dessa var hälften kvinnor. Åldersmässigt fördelar sig gruppen så att ca 15 000
är under 25 år och 25 000 är 25 år och äldre.
Bestämmelser om API finns i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion
och förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion.
Författningarna finns bilagda Kommunförbundets cirkulär nr
1994:140. Om API se även Kommunförbundets cirkulär nr 1994:215.
Som en delfinansiering fr. o. m. andra halvåret 1996 av den utbildningssatsning som framgår av den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1955/96:150),
har riksdagen beslutat höja det finansieringsbidrag som en arbetsgivare som
anordnar API skall betala till staten.
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Beslutet innebär ändringar i 11 § förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion. Ändringarna, som träder i kraft den 1 juli 1996, bilägges detta
cirkulär genom den i Svensk författningssamling (SFS) publicerade författningstexten (SFS 1996:717).

Ändrade bestämmelser fr. o. m. den 1 juli 1996
11 §

Finansieringsbidraget, dvs det bidrag som en arbetsgivare som anordnar API skall betala till staten, höjs från 1 000 till 2 000 kronor för
praktik som påbörjas fr. o. m. den 1 juli 1996. Det generella undantaget beträffande finansieringsbidrag avseende personer som deltar i
praktikperioder i vägledningssyfte slopas fr. o. m. den 1 juli 1996.

Bakgrund
Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna om API framgår av den ekonomiska vårpropositionen (prop 1995/96:150, s. 163–164).
Beträffande den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1995/96:150); se
Kommunförbundets cirkulär nr 1996:67.

Förslag till nya bestämmelser fr. o. m. den 1 september 1996
För ungdomar under 25 år får API normalt endast beviljas om den följs av en
anställning under minst sex månader. I vissa fall — bl. a. vid API hos kommuner och ideella organisationer — gäller inte något sådant anställningskrav.
Mot bakgrund av att ungdomar mellan 20 och 25 år missgynnas av anställningskravet, eftersom motsvarande regel inte finns vare sig för äldre eller
den som är yngre än 20 år och har praktik inom ramen för det kommunala
uppföljningsansvaret, föreslår regeringen i sin nyligen framlagda sysselsättningsproposition (prop. 1995/96:222, s. 7.33) att anställningskravet vid API
helt skall slopas fr. o. m. den 1 september 1996.
Beträffande sysselsättningspropositionen (prop. 1995/96:222); se
Kommunförbundets cirkulär nr 1996:99.

Frågor
Frågor om API besvaras av Ove Svedman och Lars-Gösta Andréen.
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