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Ändringar i bestämmelserna om API och aktivitetsstöd
Allmänt
Från och med den 1 januari 1998 gäller vissa ändrade bestämmelser för arbetsplatsintroduktion (API) och aktivitetsstöd.
Om dessa ändringar, se SK Cirkulär 1998:9.
I detta cirkulär behandlas ändringar i bestämmelserna om API och aktivitetsstöd som trätt i kraft under första halvåret 1998 eller träder i kraft den 1 juli
1998. Ändringarna framgår av de till cirkuläret bilagda SFS 1998:69, 176, 577
och 578.

API
För API som påbörjas efter den 31 mars 1998 ska finansieringsbidraget till
staten betalas månadsvis i efterskott i stället för i samband med anvisningstidens slut.
Länsarbetsnämnden ska återkalla anvisningen, om arbetsgivaren i strid med
sin skriftliga överenskommelse med länsarbetsnämnden inte betalar finansieringsbidraget.
Dessa ändringar framgår av SFS 1998:69.
Från och med den 1 juli 1998 gäller att länsarbetsnämnden får anvisa
API-plats utan skriftlig överenskommelse för studerande som får ersättning
(utbildningsbidrag) enligt 2 § andra stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
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Denna ändring framgår av SFS 1998:577. Om ersättningen till studerande se nedan.

Aktivitetsstöd
Från och med den 1 juni 1998 gäller att AMU-elever får behålla sitt utbildningsbidrag vid ledighet som är en följd av att utbildningsanordnare av särskilt upphandlad arbetsmarknadsutbildning gör ett tillfälligt uppehåll i sin
verksamhet, dock högst under 14 kalenderdagar under perioden
juni–augusti.
Denna ändring framgår av SFS 1998:176.
Från och med den 1 juli 1998 gäller att studerande som har ett sommaruppehåll i studierna kan få utbildningsbidrag motsvarande den arbetslöshetsersättning de skulle fått om studierna varit avslutade. Kravet för att få denna
ersättning är att de deltar i en utbildning eller praktik.
Den grupp studerande som det gäller är de som haft sammanhängande heltidsarbete under minst fem månader före studierna och som arbetat så att de
uppfyller arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.
Denna ändring framgår av SFS 1998:578. Om arbetslöshetsförsäkringen se SK Cirkulär 1998:8.
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Frågor om API och aktivitetsstöd besvaras av Lars-Gösta Andréen.
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