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Ändring i lagen (1993:1503) om generellt 
anställningsstöd - GAS 
I cirkulär 1994:16 (Personalpolitik 1994-2:6) informerade vi om lagen om 
generellt anställningsstöd - GAS, som trädde ikraft den 1 januari 1994. La-
gens syfte är att uppmuntra tidigareläggning av anställningar för att minska 
antalet arbetslösa, minska behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt 
att stimulera arbetsgivare att ersätta övertidsarbete med nyanställningar. 

Det generella anställningsstödet är utformat som ett avdrag från de arbetsgi-
varavgifter som arbetsgivaren för år 1994 har att betala för nyanställda som 
börjat arbeta efter den 30 september 1993. För att en arbetsgivare inte skall 
kunna tillgodogöra sig avdrag för sådana nyanställda som enbart utgör er-
sättningsrekrytering innehåller lagen en spärregel innebärande att avdraget 
inte får vara större än 15 % av ökningen av lönesumman (avgiftsunderlaget) 
för avdragsmånaden jämfört med september 1993. Avgiftsunderlaget för 
avdragsmånaden måste alltså vara större än i september 1993. 

Ett omfattande övertidsuttag under september månad skulle kunna medföra 
ett onormalt stort avgiftsunderlag för denna månad, t. o. m. större än för 
avdragsmånaden, trots att antalet anställda har ökat. För att i ett sådant fall 
arbetsgivaren ändå skall kunna tillgodogöra sig ett avdrag för de nyanställda 
ger lagen rätt att - vid tillämpning av spärregeln - avgiftsunderlaget i sep-
tember 1993 får minskas med vad som motsvaras av ersättningen för över-
tidsuttag som utbetalats den månaden. 

Riksdagen har emellertid uppmärksammats på att även andra orsaker kan 
ligga bakom ett för stort avgiftsunderlag för september 1993 och har därför 
på eget initiativ beslutat om en ändring (1994:294) i lagen för att den inte 
skall missgynna arbetsgivare som hade onormalt stora löneutbetalningar 
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denna månad. Ändringen innebär att en alternativ spärregel tillföres lagen i 
dess fjärde paragraf. I stället för att jämföra med avgiftsunderlaget för sep-
tember kan arbetsgivaren välja den alternativa spärregeln. Enligt den gäller 
att avdraget inte får överstiga 15 procent av årets genomsnittliga månatliga 
avgiftsunderlag minskat med det genomsnittliga avgiftsunderlaget för ut-
giftsåret 1993. 

Ändringen träder i kraft den 1 juni 1994. När avdrag görs första gången där-
efter får arbetsgivaren bestämma om den ena eller andra beräkningsmetoden 
skall tillämpas. Avdraget skall sedan beräknas enligt samma metod för åter-
stående delen av utgiftsåret. 

En möjlighet har också öppnats för att även i fråga om månadsavgifter som 
beslutats före ikraftträdandet tillämpa den alternativa spärregeln En arbets-
givare som vid sådan beräkning är berättigad till ytterligare avdrag får efter 
ansökan om detta tillerkännas avdrag med motsvarande beloppför de be-
rörda utgiftsmånaderna. 
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