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beslutade den 2 mars 2015. 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med 
stöd av 14 d § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Denna författning innehåller föreskrifter om godtagbara skäl för att 
inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt 14 a § förordningen (1996:1100) 
om aktivitetsstöd för en programdeltagare i arbetsmarknadspolitiska 
program eller i programinsatser som berättigar till aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd.   
 
Särskilda arbetsmarknadspolitiska program och programinsatser 
 
2 § En programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt 
söka lämpliga arbeten under hela den period som programdeltagaren 
deltar i något av följande arbetsmarknadspolitiska program eller 
programinsatser. 

1. arbetslivsintroduktion,  
2. stöd till start av näringsverksamhet, eller   
3. förberedande insatser som är individuellt anpassade 

arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande 
eller orienterande karaktär för den som särskilt behöver 
förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller 
arbete.  
Insatserna kan i dessa fall bestå av 
a) aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling, 
b) fördjupad kartläggning och vägledning, eller 
c) aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering.    

 
Godtagbara skäl under en begränsad period  
 
3 § Under en begränsad period kan det även vid deltagande i andra 
arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser än vid 2 § 
finnas godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka 
lämpliga arbeten, om programdeltagaren för en kortare tid behöver 
insatser av vägledande, rehabiliterande, orienterande karaktär eller 
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annan insats för att programmet eller programinsatsen ska kunna 
fullgöras.  
 
__________________________   
 
Denna författning träder i kraft den 1 april 2015 och ska tillämpas från 
och med den 2 mars 2015.  
 
 
På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 
 
 
JAN-OLOF DAHLGREN 
                                                        Lars Seger 


