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Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om godtagbara 
skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga 
arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 

 

Inledning 

Från och med den 1 mars 2015 gäller nya åtgärdsregler inom aktivitetsstödet och 
utvecklingsersättningen enligt 14 a § - 14 k § förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd. 
 
Reglerna innebär att en programdeltagare som missköter sitt arbetssökande kan 
komma att varnas eller under en tid stängas av från rätt till ersättning och att en 
programdeltagare som förlänger sin tid i arbetslöshet eller orsakar sin 
arbetslöshet under en tid kan komma att stängas av från rätt till ersättning. En 
programdeltagare kan även komma att stängas av från rätt till ersättning om han 
eller hon medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande 
uppgifter om ett förhållande som har betydelse för rätten till ersättning. 
Åtgärdssystemet motsvarar i huvudsak vad som sedan den 1 september 2013 
gäller inom arbetslöshetsförsäkringen. 
 
Den 1 mars 2015 får Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) enligt 
14 d § andra stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd meddela 
föreskrifter om i vilka fall en programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för 
att inte aktivt söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren 
deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i. Andra stycket ska 
jämföras med första stycket i nämnda paragraf där det hänvisas till 14 a §.  

Enligt 14 a § första stycket punkten 5 ovan nämnda förordning ska en 
programdeltagare varnas om han eller hon under programtid utan godtagbart 
skäl inte aktivt sökt lämpliga arbeten. Av andra stycket nämnda paragraf framgår 
bl.a. att om programdeltagaren missköter arbetssökandet enligt första stycket vid 
upprepade tillfällen utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska han eller hon under en tid stängas av 
från rätt till ersättning.        

 

Förslag 

Utifrån bemyndigandet i 14 § d andra stycket förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd att meddela föreskrifter föreslår IAF att det införs en ny författning 
benämnd ”Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2015:4) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga 
arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd”. Författningen föreslås 
få tre paragrafer. 
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1 § föreslås vara en portalparagraf som ska definiera författningens 
tillämpningsområde och vad den ska innehålla. 

I 2 § föreslås det en uppräkning i punkterna 1-3 på arbetsmarknadspolitiska 
program och programinsatser där det vid deltagande i dessa ska anses vara 
godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten. 
Det föreslås vara godtagbara skäl under hela den period som programdeltagaren 
deltar i något av de uppräknade programmen eller programinsatserna. Det är en 
uppräkning. 

I 3 § föreslås det att en programdeltagare vid deltagande i ett annat 
arbetsmarknadspolitiskt program eller programinsats än vid 2 § för en kortare tid 
ska kunna ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten. 

Det kan nämligen vara så att en programdeltagare för en kortare tid behöver 
insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär eller annan 
insats för att programmet eller programinsatsen ska kunna fullgöras. De här 
insatserna kan vara programrelaterade på så sätt att programdeltagaren är i en 
fas i ett program där huvudsyftet är att utreda individens arbetsförmåga eller 
förutsättningar. Insatserna kan även vara individrelaterade på så sätt att 
programdeltagaren tillfälligt befinner sig i en sådan prekär situation som kan 
motivera att han eller hon inte är aktivt arbetssökande. Det kan även vara så att 
en programdeltagare under en kortare tid helt behöver fokusera på sin utbildning 
för att bli klar i stället för att aktivt söka lämpligt arbete. Det handlar alltså om en 
begränsad period.  

 

Ikraftträdande 

Författningen föreslås träda i kraft den 1 april 2015 och tillämpas för tid från och 
med den 2 mars 2015. 

 

Kostnader 

Förslaget på ny författning bedöms inte medföra några nya kostnader för staten. 

 

Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU 

Förslaget bedöms var förenligt med EU-rätten. 
 

 

 

Kerstin M Claesson  


