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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd
dels att 8 och 10–12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 a och 8 b §§, av följande lydelse.
8 §1 En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst får göras
för vissa deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och för vissa nyanlända invandrare.
En anvisning får göras för högst 12 månader i taget.
8 a § De deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst är de som har deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för.
8 b § De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av
extratjänst är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och
1. har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare,
2. under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt
samma lag, eller
3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare
efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.
Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen
varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.
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10 §2 En anvisning får endast göras för anställning inom
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453),
4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
5. en statlig eller kommunal myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte utgör ett led i verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller
tjänster på en marknad.
11 § Särskilt anställningsstöd lämnas med 100 procent av lönekostnaden,
dock högst 1 140 kronor per dag för en anställning på heltid. Stödet lämnas
under högst 24 månader.
12 § Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen. Stödet lämnas under
anställningens första tre månader med högst 150 kronor per dag och därefter
med högst 115 kronor per dag.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2016.
2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 11 och 12 §§ i
den äldre lydelsen.
På regeringens vägnar
YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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