Cirkulärnr:

1994:36

Diarienr:

1994:0292

Handläggare:

Claes-Håkan Jacobson

Avdsek:

KEP Förh

Datum:

1994-02-03

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Personalfrågor

Rubrik:

Nya bestämmelser för ungdomspraktik och förlängd giltighet
för arbetslivsutveckling (ALU)

Bilagor:

SFS 1993:1505

118 82 STOCKHOLM ### Besök: Hornsgatan 15 ### Tfn: 08-772 41 00 ### Fax: 08-641 15 35

1994:36

Personalpolitik 1994-2:11

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik

Handläggare
Claes-Håkan Jacobson

1994-02-03

Kommunstyrelsen
Personalfrågor

Nya bestämmelser för ungdomspraktik och förlängd
giltighet av lagen om arbetslivsutveckling (ALU)
Regeringen har beslutat om vissa ändringar i förordningen (1992:330) om
ungdomspraktikanter och förlängd giltighet av arbetslivsutveckling (ALU).
Nedan följer en kort presentation av nyheterna.
Ungdomspraktik
Kommunen som praktikanordnare skall betala ett finansieringsbidrag för den period
som praktiken omfattar. Bidraget är 1.000 kronor per månad under de första sex
månaderna. Om praktikperioden förlängs med högst sex månader hos samma
praktikanordnare blir finansineringsbidraget 3.000 kronor per månad.
Finansieringsbidraget inbetalas av kommunen i efterhand till försäkringskassan.
Arbetsgivaren kan i enlighet med skattelagstiftningen hos skattemyndigheten yrka
avdrag i rörelsen för den kostnad som finansieringsbidraget utgör. Det har visat sig
att skattelagstiftningen inte medger denna form av avdrag för kommuner eftersom
dessa är frikallade från skattskyldighet till inkomstskatt. Kommunförbundet har med
anledning härav skrivit till arbetsmarknadsdepartementet med en hemställan att
nuvarande regler ändras, så att likartade villkor gäller för hela arbetsmarknaden, för
att underlätta för ungdomspraktikanter i kommunerna.
En anvisning till en ungdomspraktikplats inom ett traditionellt feriearbetsområde får
inte avse praktiktid under perioden 15 juni - 15 augusti. Som feriearbetsområden
räknas turistnäring, hotell och restaurang, handel, vård och omsorg samt lantbruk.

Även ungdomar, som efter den sista april anvisas ungdomspraktik, som inte gäller ett
traditionellt feriearbetsområde, måste göra två månaders uppehåll under perioden 1
juni - 31 augusti. Ungdomar som riskerar att mista ersättning från arbetslöshetskassa
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eller kontant arbetsmarknadsstöd samt ungdomar med vissa handikapp, är dock
undantagna från denna regel.
Förlängning av ungdomspraktik utöver sex månader hos samma praktikanordnare
förutsätter att denne utfäster sig att anställa ungdomspraktikanten efter den förlängda
praktikperioden.
De nya bestämmelserna i förordningen gäller fr o m den 1 januari 1994 till utgången
av juni 1995.
Arbetslivsutveckling (ALU)
Riksdagen har beslutat att lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling, som gäller till
utgången av år 1994, skall fortsätta att gälla till utgången av juni 1995 (se även
cirkulär 1994:21 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens budgetproposition).
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