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Arbetsförmedlingens föreskrifter om tillämpningen 

av förordningen (2006:1481) om stöd för 

nystartsjobb; 

beslutade den 12 november 2010 

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen 

(2006:1481) om stöd för nystartsjobb. 

 

Arbetssökande för vilka stöd lämnas 

1 § Med en månad avses en sammanhängande tid på 30 dagar. 

2 § Med arbetslös avses även en person som är eller har varit timanställd 

eller deltidsarbetslös, om omfattningen av arbetet inte överstigit åtta timmar 

per vecka i genomsnitt under en månad. 

3 § Om en person är kvalificerad för nystartsjobb enligt flera av 3 – 3 d §§, 

ska den mest förmånliga kvalificeringsgrunden tillämpas vid beräkning av tid 

med stöd. 

Förfarandet 

4 § Avser ansökan en förlängning av stöd för en pågående anställning, ska 

ansökan ha inkommit till Arbetsförmedlingen innan föregående 

beslutsperiod har löpt ut. Inkommer ansökan om förlängning efter att den 

föregående beslutsperioden har löpt ut kan stöd ändå beviljas, dock tidigast 

från och med den dag ansökan inkommit. 

5 § Uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser samt uppgift om 

vilka lönevillkor som gäller för anställningen ska ligga till grund för varje nytt 

beslut om stöd för nystartsjobb. 

6 § Underlag som visar att den arbetssökande är kvalificerad för nystartsjobb 

ska ges in till Arbetsförmedlingen av den arbetssökande i form av 

- särskilt intyg från Försäkringskassan, Kriminalvården eller kommunen, 

- beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket, eller 

- intyg om anställningstid från Samhall. 

Om den arbetssökande är kvalificerad för nystartsjobb utifrån arbetslöshet, 

deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller inskrivning i jobb- och 
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utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingens egen utredning användas som 

underlag. 

Hur stödet tillgodoförs arbetsgivaren 

7 § Underlag för beräkning av stödbelopp lämnas av arbetsgivaren på för 

detta avsedd blankett. Blanketten ska undertecknas i original av behörig 

företrädare för arbetsgivaren. 

Underlag kan även lämnas via e-tjänsten ”Rekvirera arbetsgivarstöd via 

Internet”. Arbetsgivaren ska då identifiera sig med hjälp av e-legitimation.  

  

___________________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010. 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

 

Angeles Bermudez-Svankvist 

      Catharina Sojde  

      (Juridiska avdelningen) 
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