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Anställningsstöd
Detta cirkulär behandlar de bestämmelser enligt lagar och förordningar som
från och med den 1 augusti 2000 gäller för statligt anställningsstöd.

Lagar och förordningar
Bestämmelser om anställningsstödet finns i
•

lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto, och
Lagen framgår av SFS 1999:591, som är bilagd cirkuläret.

•

förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.
Förordningen är bilagd cirkuläret.

Ändrade bestämmelser från och med den 1 augusti 2000
Enligt förordningen gäller vissa ändrade bestämmelser från och med den
1 augusti 2000. I huvudsak innebär ändringarna följande.
1. Arbetsgivaren ska lämna underlag till länsarbetsnämnden för beräkning
av det stödbelopp som ska krediteras arbetsgivarens skattekonto inom 60
dagar (tidigare gällde 6 månader) efter den period som stödet avser. Lämnas
inte underlaget inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från skyldigheten att lämna underlag inom 60 dagar.
2. Det har införts ett utökat förstärkt anställningsstöd för anställning av en
arbetslös som sedan 48 månader antingen har varit öppet arbetslös eller
har tagit del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och omedelbart före
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anvisningen under samma tid varit anmäld som arbetssökande hos den
offentliga arbetsförmedlingen. Stödet lämnas med 75 % av lönekostnaden, dock högst 525 kronor per dag, under 12 månader och med 50 % av
lönekostnaden, dock högst 350 kronor per dag, under ytterligare 12 månader.
3. Det har införts ett särskilt anställningsstöd för anställning av en arbetslös
som är minst 57 år och sedan 24 månader antingen har varit öppet arbetslös eller har tagit del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och omedelbart före anvisningen under samma tid varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och tagit del av aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program under minst 3 månader. Stödet lämnas med 75 % av lönekostnaden,
dock högst 525 kronor per dag, under 24 månader.
De ändrade bestämmelserna framgår av SFS 2000:629, som är bilagd
cirkuläret. De tidigare bestämmelserna gäller dock fortfarande för anställningsstöd som beviljats före den 1 augusti 2000. Om de bestämmelserna, som framgår av SFS 1999:717 och 1999:1187, se SK Cirkulär 1999:106 och 2000:5.

Andra lagbestämmelser om anställning med anställningstöd
LAS
I lagen om om anställningsskydd (LAS) anges i 1 § att arbetstagare som är
anställda med särskilt anställningsstöd inte omfattas av LAS.
Bestämmelsen framgår SFS 2000:626, som är bilagd cirkuläret.
ALF
I 14 § lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) anges vilka typer av förvärvsarbete som ska bortses från när lagens arbetsvillkor för rätten till arbetslöshetsersättning ska prövas.
Bestämmelsen anger bl.a. att vid prövning av arbetsvillkoret ska bortses från
utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med stöd av förordningen
(1997:1275) om anställningsstöd.
I återkvalificeringsvillkoret enligt 19 § ALF anges förutsättningarna för att en
arbetssökande ska kunna kvalificera sig för en ny ersättningsperiod för ersättning från arbetslöshetskassa.
Bestämmelsen har ändrats från och med den 1 augusti 2000. Enligt bestämmelsens tidigare lydelse är tid i anställning som arbetsgivaren finansierat
med anställningsstöd återkvalificerande. Som huvudregel gäller detta även
fortsättningsvis, men genom ett tillägg har angetts att tid i anställning som
arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd inte är återkvalificerande.
Bestämmelsen framgår av SFS 2000:627, som är bilagd SK Cirkulär
2000:94.
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Vissa kollektivavtalsfrågor
Kollektivavtalet BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) kan i vissa fall vara tillämpligt för en tidsbesgränsad anställning med anställningsstöd. Detta följer av bestämmelserna i BEA § 1 mom. 1
punkt d) — dvs. arbetstagaren ska anställas i syfte att mildra arbetslösheten.
Det ska dock observeras att i vissa fall krävs en lokal övrenskommelse (lokalt
kollektivavtal) för att arbetstagaren ska omfattas av BEA. I en anmärkning till
punkt d) anges följande.
”För arbete som ryms inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och budget får bestämmelsen enligt punkt d) tillämpas efter lokal överenskommelse. Sådan förhandling
kan endast föras som lokal förhandling. För annat arbete fordras ingen överenskommelse.”
Arbete som fordrar lokal överenskommelse för att omfattas av BEA är vikariat och sådant arbete som inte ökar antalet anställda utöver vad som ryms
inom arbetsgivarens ordinarie budget och verksamhet.
Träffas inte sådan överenskommelse gäller Allmänna bestämmelser
(AB) för anställning inom HÖK/ÖLA-området.
Om antalet anställda ökar utöver vad som ryms inom arbetsgivarens ordinarie budget för verksamheten och anställningen inte är ett vikariat, fordras
ingen lokal överenskommelse för att BEA ska gälla för arbetstagaren.
Tillämpningsområdet för BEA har i sin nuvarande lydelse gällt från
och med den 1 juli 1998. Om detta — Överenskommelse om ändringar
i BEA 95 — se SK Cirkulär 1998:71.

Frågor
Frågor om anställningsstöd besvaras av Lars-Gösta Andréen.
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Förhandlingssektionen

Staffan Löwenborg
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Bilagor
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