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Ändringar i LAS 
Den 1 juli 2017 träder en ändring i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) i kraft. 
Ändringen gäller 1 § p. 4 som reglerar vilka anställda som undantas från lagens 
tillämpningsområde och är en följd av att vissa arbetsmarknadspolitiska program byter 
benämning.  

De aktuella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna finns reglerade i förordningen 
(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga. De ändringar som görs i förordningen är att de 
arbetsmarknadspolitiska lönestöden lönebidrag, utvecklingsanställning respektive 
trygghetsanställning byter benämning till lönebidrag för anställning, lönebidrag för 
utveckling och lönebidrag för trygghet i anställning. Detta görs för att tydliggöra att de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte innebär någon särskild anställningsform och 
innebär ingen ändring av innehållet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.  

Med anledning av de nya benämningarna görs en konsekvensändring i LAS. Enligt 
LAS nuvarande lydelse följer av 1 § p. 4 att ”arbetstagare som är anställda med 
särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning” är undantagna 
från lagens tillämpningsområde. När ändringen träder i kraft den 1 juli blir det 
”arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med 
lönebidrag för utveckling i anställning” som kommer att vara undantagna i enlighet 
med den nya benämningen.  
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För arbetstagare som anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet av ändring 
gäller 1 § LAS i den äldre lydelsen, vilket innebär att den som redan är anställd i 
utvecklingsanställning är fortsatt undantagen från lagens tillämpningsområde.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 
Sophie Thörne 

 
 Sofia Linder 

 
Bilagor:  
SFS 2016:1271 
 

 


	Ändringar i LAS

