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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag2
dels att 12–15 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § skall utgå,
dels att 1, 2, 3, 8, 9, 11, 16, 16 a, 17, 17 a och 18 §§ skall ha följande lydelse.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till flyttning som
sker av arbetsmarknadspolitiska skäl (flyttningsbidrag). Bidrag lämnas i
form av respenning och pendlingsstöd.
2 §3 Flyttningsbidrag får lämnas till den som har fyllt 25 år och i övrigt
uppfyller de krav som anges i denna förordning.
3 § Flyttningsbidrag får inte lämnas, om anställningen på den nya orten
kan anses som en flyttning mellan arbetsplatser inom samma företag. Bidrag
får inte heller lämnas om anställningen är arbetstagarens första efter avslutad
utbildning. Denna begränsning gäller dock inte om utbildningen är arbetsmarknadsutbildning eller kommunal vuxenutbildning.
8 § Ersättning för resa och logi får lämnas för en arbetssökandes besök i en
annan ort, om besöket bedöms nödvändigt för att anställning i den orten
skall komma till stånd.
9 § Ersättning för bohagstransport får lämnas till den som
1. varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
i minst sex månader,
2. har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader i en annan
ort än hemorten, och
3. har fått bostad i den orten eller i dess närhet.
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11 §4

Ansökan om respenning skall göras före resan eller flyttningen.

16 §5

Pendlingsstöd får lämnas för dagpendling och för veckopendling.

16 a §6 Pendlingsstöd får lämnas till den som
1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen,
2. inte bedöms kunna få arbete i eller nära hemorten, och
3. fått anställning på en ort som ligger på ett sådant avstånd att kostnaden
för en resa dit överstiger kostnaden för en resa inom normalt pendlingsavstånd från arbetstagarens hemort.
Därutöver gäller att stöd för veckopendling får lämnas endast till den som
1. bor på en ort där arbetslösheten i yrket är hög, och
2. har fått arbete i en region där det finns brist på arbetskraft i yrket.
Pendlingsstöd lämnas dock inte om
1. arbetstagaren i den nya anställningen får reseersättning för pendlingskostnaden, eller
2. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader i fråga om dagpendling, eller tre månader i fråga om veckopendling.
17 §7 Pendlingsstöd för dagpendling lämnas för resekostnader som överstiger de kostnader som en arbetstagare normalt skulle ha haft för resor till
och från ett arbete inom normalt pendlingsavstånd. Sådant stöd lämnas dock
med högst 2 000 kronor i månaden.
Pendlingsstöd för veckopendling lämnas
1. för skäliga kostnader för en resa tur och retur mellan hemorten och arbetsorten varannan arbetad vecka, och
2. därutöver med 1 200 kronor per månad om den enskilde har kostnader
för dubbelt boende.
17 a §8 Pendlingsstöd för dagpendling får lämnas under högst tolv månader och endast en gång för varje arbetssökande under en tvåårsperiod. Pendlingsstöd för veckopendling får lämnas under sammanlagt högst tolv månader under en fyraårsperiod.
18 § En ansökan om pendlingsstöd skall göras innan anställningen tillträds.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningar som tillträtts före den 1 februari 2005.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)
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