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Nystartsjobb
Nystartsjobb infördes som arbetsmarknadspolitisk insats från och med den 1
januari 2007. Det ekonomiska stödet får lämnas till privata arbetsgivare och
offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet (verksamhet som inte är
anslagsfinansierad).
Stöd för nystartsjobb kan ges till arbetsgivare som anställer personer som stått
utanför arbetsmarknaden en längre tid och som har svårigheter att få ett arbete.
Stödet för nystartsjobb är tänkt att stimulera arbetsgivare att anställa
•

personer som varit utanför arbetslivet i minst ett år,

•

ungdomar som varit utanför arbetslivet i minst 6 månader eller

•

nyanlända invandrare.

Vissa nyanlända invandrare kan få nystartsjobb under de tre första åren efter det
att uppehållstillstånd beviljats.
Stöd för nystartsjobb kan lämnas vid anställning av en person tidigast den dag
hon/han fyller 20 år.
Den person som anställs med stöd för nystartsjobb ska ha varit utanför arbetslivet
på grund av en eller flera följande orsaker.
Personen ska ha
•

varit arbetslös,

•

deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,
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•

varit sjukskriven med sjukpenning, rehabiliteringsersättning,
sjukersättning eller aktivitetsersättning,

•

fått socialbidrag/ekonomiskt bistånd som arbetslös eller

•

varit anställd av Samhall.

En annan förutsättning är att personen är anmäld på Arbetsförmedlingen. Nystarts
jobb kan ges till person som fyllt 20 men inte 25 år och som varit utanför
arbetslivet minst sex månader .
Person som fyllt 25 år ska ha varit utanför arbetslivet på heltid sedan minst ett år
för att få nystartsjbb.

Beräkning av stödet
Stöd för nystartsjobb lämnas under lika lång tid som personen varit utanför
arbetslivet och är ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgifter för den som
anställs.
•

För personer som fyllt 20 men inte 25 år kan stöd lämnas upp till 12
månader, eller upp till fem år om personen har varit sjukskriven.

•

För personer som fyllt 25 men inte 55 år kan stödperioden vara upp till
fem år.

•

För personer som fyllt 55 år lämnas stöd under dubbla den tid som
personen varit frånvarande från arbetslivet. Stödet lämnas dock max i 10
år eller till första dagen i den månad som personen fyller 65 år.

Anställningsstödet beviljas för ett år i taget. Själva stödbeloppet kommer att
tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering av dennes skattekonto.
Arbetsgivaren lämnar underlag på särskild rekvisition och stödbeloppet kommer
månadsvis i efterskott att sättas in på arbetsgivarens skattekonto.
Ansökan och handläggning sker på Arbetsförmedlingen. Ytterligare information
lämnas av Arbetsförmedlingen. Ansökan och beslut ska vara klart före startdatum.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
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