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Utkom från trycket
den 31 maj 2016

utfärdad den 19 maj 2016.
Regeringen föreskriver1 att 20, 27 och 28 §§ förordningen (2015:503) om
särskilt anställningsstöd ska ha följande lydelse.
20 § Stöd enligt 21–24 §§ lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 32 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Stöd enligt 21–24 §§ som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro
får lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1.c i samma förordning.
27 §2 För att en anvisning ska få göras måste personen delta i, eller ha fått
en utfästelse om att få delta i, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Studierna ska
gå att kombinera med anställningen.
28 §3 En anvisning får göras för högst 6 månader i taget. Efter en anvisningsperiod får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 25 och 27 §§
fortfarande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier bedrivs eller ska bedrivas, under förutsättning att det under en tidigare anvisningsperiod
1. har uppnåtts ett godkänt resultat för lägst kurs C inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), eller
2. har avslutats en kurs i svenska som andraspråk eller yrkessvenska.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
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Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246.
Senaste lydelse 2015:951.
Senaste lydelse 2015:951.
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