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Ändrad åldersgräns vid vissa arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder 

Allmänt 

Riksdagen har godkänt regeringens förslag enligt 1998 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 1997/98:150) om en ändrad åldersgräns vid vissa arbets-
marknadspolitiska åtgärder. 

Riksdagen har även antagit de ändringar som förslaget föranleder i lagen 
(1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar och lagen (1997:1268) om 
kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år. 

Utifrån riksdagens beslut har regeringen föreskrivit om ändringar i berörda 
lagar och förordningar. Dessa är bilagda detta cirkulär genom de i Svensk 
författningssamling (SFS) publicerade författningstexterna (SFS 1998:566, 567, 
570–575 och 577). 

De ändrade lagarna och förordningarna träder i kraft den 1 juli 1998. 

Ändrad åldersgräns från och med den 1 juli 1998 

Lagen om kommuners ansvar för ungdomar ska omfatta ungdomar fram till 
den dag de fyller 20 år. En konsekvens av detta är att arbetslösa ska kunna ta 
del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  

• arbetslivsutveckling (ALU), 

• arbetsplatsintroduktion (API), 

• arbetsmarknadsutbildning, 
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• bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet, 

• datortek, 

• individuellt anställningsstöd, 

• interpraktikstipendier, och 

• kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, 

från och med den dag den arbetslöse fyller 20 år. 

Bakgrund 

Bakgrunden till den ändrade åldersgränsen framgår av regeringens ekono-
miska vårproposition (prop. 1997/98:150, s. 138). 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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