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Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, 
lönebidrag och OSA - från och med den 1 juli 2005 

Anställningsstöd 
Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd innehåller bestämmelser om 
statligt anställningsstöd till arbetsgivare. Från och med den 1 juli 2005 gäller vissa 
förändringar. 

Ändringsförordning 
Sedan förordningen trädde i kraft den 1 januari 1998 har nya och ändrade 
bestämmelser införts genom ändringsförordningar vid ett flertal tillfällen nu senast 
genom SFS 2005:606, som bilägges cirkuläret. 

Förordningen i sin helhet 
Hela förordningen – i sin lydelse från och med den 1 juli 2005 – bilägges för 
tydlighetens skull cirkuläret. 

Ändringarna i korthet 

Allmänt anställningsstöd (AAS) 

En person som har fyllt 20 år och sedan 12 månader antingen har varit arbetslös 
eller har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program och omedelbart före 
anvisningen under samma tid varit anmäld som arbetssökande får anvisas AAS. 
Nytt är att anvisning får göras även för den som på grund av sjukdom inte fyller 
kraven ovan. 
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Förstärkt anställningsstöd (FAS) 

Förstärkt anställningsstöd utges under18 månader, (tidigare 24 månader). 

En person som har fyllt 20 år och sedan 24 månader antingen har varit arbetslös 
eller har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program och omedelbart före 
anvisningen under samma tid varit anmäld som arbetssökande får anvisas FAS. 
Nytt är att anvisning får göras även för den som på grund av sjukdom inte fyller 
kraven ovan. 

Särskilt anställningsstöd (SAS) 

Högsta belopp för särskilt anställningsstöd återgår till 750 kronor per dag. 

Särskilt anställningsstöd för personer som inte fyllt 61 år lämnas under 18 
månader, dvs. motsvarande sänkning som för FAS med 6 månader. För personer 
som fyllt 61 år är anvisningslängden 24 månader. 

Lönebidrag och OSA 
Från och med den 1 juli 2005 är högsta bidragsgrundande lönekostnad (exkl. 
lönebikostnader) höjt till 15 200 kronor per månad. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före 
ikraftträdandet. 

Ändringsförordning 
Ändringsförordningen SFS 2005:607, bilägges cirkuläret. 

Frågor 
Frågor om anställningsstöd, lönebidrag och OSA besvaras av Phia Moberg. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Staffan Löwenborg 

 

 Phia Moberg 
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