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Individuellt anställningsstöd och utbildningsstöd 

Allmänt 

Riksdagen har, med viss ändring, beslutat godkänna regeringens förslag en-
ligt budgetpropositionen för 1998 (prop. 1997/98:1) om ett nytt enhetligt an-
ställningsstöd för enskilda anställningar (individuellt anställningsstöd). 

Ändringen, som arbetsmarknadsutskottet föreslagit (bet. 1997/98:AU1), in-
nebär att för stödet bestämts en fast — i stället för rörlig — subventionsgrad. 
Denna ändring från regeringens förslag är gjord för att stödet ska överens-
stämma med EU:s statsstödsregler. 

Det nya anställningsstödet ersätter fr.o.m. den 1 januari 1998 stödformerna 
rekryteringsstöd, vikariatsstöd och annat beredskapsarbete. De ersatta stöd-
formerna gäller dock fortfarande för de anställningar som har påbörjats före 
den 1 januari 1998. 

En arbetsgivare som själv bekostar utbildning för en arbetstagare och som 
med anställningsstöd anställer en ersättare för den som deltar i utbildningen 
kan få ett särskilt stöd för utbildningen (utbildningsstöd). 

Om anställnings- och utbildningsstödet i budgetpropositionen för 
1998, se SK Cirkulär 1997:153. 
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Gällande förordningar fr.o.m. den 1 januari 1998 

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 

Regeringen föreskriver genom förordningen (1997:1275) om anställningsstöd  

dels vilka bestämmelser som ska gälla för anställningsstöd i fråga om anställ-
ningar som har påbörjas efter den 31 december 1997, 

dels att förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd ska upphöra att gälla 
den 1 januari 1998. 

Den upphävda förordningen — som innehåller bestämmelser om rekryte-
ringsstöd, vikariatsstöd och utbildningsstöd — gäller dock fortfarande för 
anställningar som har påbörjats före den 1 januari 1998. 

Om den upphävda förordningen , se SK Cirkulär 1997:13. 

Den nya förordningen om anställningsstöd — som har trätt i kraft den 1 ja-
nuari 1998 — bilägges detta cirkulär 

Förordningen (1997:1276) om utbildningsstöd 

Bestämmelserna om utbildningsstöd i den upphävda förordningen (1986:414) 
om rekryteringsstöd har utan ändring överförts till en särskild förordning 
(1997:1276) om utbildningsstöd. 

Den nya förordningen om utbildningstöd — som har trätt i kraft den 1 janu-
ari 1998 — bilägges detta cirkulär 

Kollektivavtalsfrågor 

Anställningsstöd enligt förordningen om anställningsstöd får lämnas såväl 
för anställningar som gäller tills vidare som för provanställningar och andra 
tidsbegränsade anställningar. 

Anställningsförmåner för vissa arbetstagare som anvisats anställning med 
vikariatsstöd enligt förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd — dvs. den 
upphävda förordningen — regleras genom kollektivavtal om BEA 95. 

Om detta,se SK Cirkulär 1997:48. 

De centrala parterna har inlett förhandlingar om ändringar i kollketivavtalet 
BEA 95 bl.a. mot bakgrund av de nya bestämmelserna om anställningstöd. 

Så snart överenskommelse träffats återkommer vi med information. 
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Frågor 

Frågor om anställningsstöd och utbildningsstöd besvaras av  
Lars-Gösta Andréen. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 
 
 
Markus Gustafsson 

 

 Lars-Gösta Andréen 
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