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Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59), Dnr A2013/3637/A

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är positiv till de förslag som har
framförts i promemorian.
Avsnitt 4.2 Åtgärdsgrunder inom aktivitetsstödet
IAF ser positivt på promemorians förslag gällande nya uppföljningsåtgärder för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, vilka i stort
motsvarar de som trädde i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen den 1 september
2013.
Avsnitt 4.3 Ett åtgärdssystem inom aktivitetsstödet
IAF delar promemorians förslag att åtgärdssystem inom aktivitetsstödet ska
harmoniseras med arbetslöshetsförsäkringens åtgärdssystem. IAF vill dock peka
på att en konsekvens av samordningen är att åtgärdssystemet kan bli svårt att
överblicka för den enskilde som växlar mellan aktivitetsstöd, arbete,
överhoppningsbar tid och arbetslöshetsförsäkring. Sanktioner kan komma att
påföras i två olika system och det kan gå lång tid mellan händelserna som ligger
till grund för sanktionerna.
Avsnitt 4.3.4 Godtagbart skäl, lämpligt arbete och giltig anledning
I promemorian föreslås det att IAF ska få meddela närmare föreskrifter om
avstängningstiden, vad som ska anses vara godtagbart skäl för att inte aktivt
söka lämpliga arbeten och om lämpligt arbete. IAF anser att förslaget till
föreskriftsrätt i denna del skapar förutsättningar för samordning av reglerna
mellan aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen.
Avsnitt 4.10 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens tillsynsansvar
utökas
IAF ser positivt på förslaget i promemorian om ett utvidgat tillsynsuppdrag för
myndigheten inom det arbetsmarknadspolitiska området.
För att IAF ska kunna utöva effektiv tillsyn och kunna följa utvecklingen inom det
arbetsmarknadspolitiska området samt göra relevanta jämförelser mellan de två
sanktionssystemen, behöver IAF få personuppgifterna utlämnade på medium för
automatiserad behandling. IAF behöver även ges direktåtkomst till
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans datasystem. I förslaget saknas
reglering av detta. Åtkomst till relevant underlag hos Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan erfordrar ett utvidgat författningsstöd.
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IAF vill även framföra att det, när det gäller tillsynen över Försäkringskassan, är
viktigt att det görs en tydlig gränsdragning av tillsynsuppdraget gentemot
Inspektionen för socialförsäkringen.
Språkliga synpunkter
Det finns behov av att se över författningsförslagens utformning så att
begreppen, där det är möjligt, blir enhetliga med begreppen i lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring samt förordningen (2007:906) med instruktion för
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektör, Gunilla Wandemo.
Verksjurist, Atena Akrami har varit föredragande.
I den slutliga beredningen har Ulf Staffansson, tf. chef för Rättsenheten, Jessica
Idbrant, chef för Analysenheten, Lorraine Davidsson, tf. chef för
Granskningsenheten, Magdalena Sinander, GD-staben och Peter Wikhagen,
chef för Administrativa enheten, deltagit.
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