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Remissyttrande avseende Ds 2014:29, Förtydliganden och
förenklingar inom den arbetsmarknadspolitiska regelverket
(Dnr A2014/2621/A)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ställer sig positiv till de förslag
om förtydliganden och förenklingar som förs fram i promemorian.
Ett förtydligat arbetsmarknadspolitiskt regelverk ökar förutsättningarna för en
effektiv och rättssäker ärendehandläggning.
Avsnitt 4.3.1 Den nya förordningen med instruktion för Arbetsförmedlingen
IAF välkomnar att Arbetsförmedlingens uppdrag om att verka för att
arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring lyfts fram
som en central del i Arbetsförmedlingens övergripande uppdrag att verka för att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Avsnitt 4.4.5 Begreppen ”anmäld”/”inskriven” och ”insatser”/”åtgärder”
IAF delar uppfattningen att begreppet ”anmäld” bör användas istället
för ”inskriven” vars innebörd framstår som mer oklar. Lydelsen ”anmäld till
Arbetsförmedlingen” omnämns vidare i 9 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring (ALF) såsom ett av grundvillkoren för ersättning vilket ger
ytterligare stöd för att ”anmäld” och inte ”inskriven” bör användas i de
arbetsmarknadspolitiska förordningar när det är fråga om ett förfarande som
motsvarar en anmälan enligt ALF.
Avsnitt 2.2 Förslag till ny förordning om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten
Mot bakgrund av den föreslagna lydelsen av 33 § i förslaget till ny förordning om
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, där anvisningar till
arbetsmarknadspolitiska program uttryckligen benämns som beslut, kan det
finnas behov av att utreda frågan om eventuella följder för sekretessen med
hänsyn till lydelsen av 28 kap. 11 § 2 st i Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Jan-Olof Dahlgren. Ärendet
har föredragits av verksjurist Niklas Wallentin. I beredningen har Jessica Idbrant,
chef för Analysenheten och Linda Nokkoudenmäki, Granskningsenheten,
deltagit. I den slutliga beredningen har Ulf Staffansson, tf. chef för Rättsenheten,
deltagit.
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