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Regeringen föreskriver1 att 4, 5, 17, 18 och 21 §§ förordningen
(1997:1275) om anställningsstöd skall ha följande lydelse.
4 §2 En person som är minst 20 år får anvisas en anställning med allmänt
anställningsstöd om han eller hon är arbetslös eller tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och omedelbart före anvisningen under tolv månader
varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.
En anvisning till en anställning på deltid får göras endast under de ytterligare förutsättningarna att den som anvisas är arbetslös minst 25 procent av
heltid och genom en ökning av sin arbetstid kan beredas arbete på heltid.
En anvisning får även göras för den som inte uppfyller kraven i första eller andra stycket på grund av sjukdom.
5 §3 En person som är minst 20 år får anvisas en anställning med förstärkt
anställningsstöd om han eller hon
1. sedan 24 månader antingen har varit arbetslös eller har tagit del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program och omedelbart före anvisningen under
samma tid varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller
2. har ett arbetshandikapp och lämnar antingen en anställning hos en arbetsgivare inom Samhallkoncernen eller ett skyddat arbete hos en offentlig
arbetsgivare.
En anvisning får även göras för den som inte uppfyller kraven i första
stycket 1 på grund av sjukdom.
17 §4 Allmänt anställningsstöd lämnas under
1. sex månader, eller
2. tolv månader i sådan verksamhet som innefattar offentliga investeringar eller investeringar av samhällsnyttig karaktär, om det finns synnerliga
skäl. Länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de synnerliga skälen
består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.
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Förstärkt anställningsstöd lämnas under 18 månader. Särskilt anställningsstöd som avser någon som fyllt 61 år lämnas under tjugofyra månader.
Särskilt anställningsstöd som avser någon som inte fyllt 61 år lämnas under
18 månader. Anställningsstöd för långtidssjukskrivna lämnas under sex månader.
När det gäller tidsbegränsade anställningar där varaktigheten av arbetsuppgifterna är kortare än de tider som anges i första och andra styckena skall
anställningsstöd lämnas den tid arbetsuppgifterna varar.
18 §5 Allmänt anställningsstöd lämnas med 50 procent av lönekostnaden,
dock högst 350 kronor per dag.
Förstärkt anställningsstöd lämnas under sex månader med 75 procent av
lönekostnaden, dock högst 525 kronor per dag, samt under följande tolv månader med 25 procent av lönekostnaden, dock högst 175 kronor per dag.
Särskilt anställningsstöd lämnas med 85 procent av lönekostnaden, dock
högst 750 kronor per dag.
21 §6 Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) skall se till att lämnade anställningsstöd används på föreskrivet sätt. Den som har fått stöd skall ge AMS
eller den AMS utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
Om någon har fått stöd utan att vara berättigad till det skall det som mottagaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som skall återbetalas får
dras av från stödbelopp som den återbetalningsskyldige därefter har rätt till.
Om det finns särskilda skäl får AMS eller länsarbetsnämnden helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten. AMS
eller länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Karin Renman
(Näringsdepartementet)
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