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Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2015:6) om ändring i inspektionens föreskrifter 
(IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga 
arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet 

 

Föreskriftsrätt 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har med stöd av 9 a § 1 lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) efter regeringens bemyndigande 

enligt 2 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) rätt att 

meddela föreskrifter om hur en ersättningssökande ska vara anmäld hos den 

offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning enligt ALF. Dessutom får IAF 

meddela verkställighetsföreskrifter enligt samma förordning. 

 

Bakgrund 

Kravet på att en ersättningssökande ska vara anmäld hos den offentliga 

arbetsförmedlingen har funnits sedan lång tid tillbaka. Föreskrifternas syfte är  

bl.a. att styra den sökandes beteende så att denne kan anses stå till 

arbetsmarknadens förfogande och därigenom ge Arbetsförmedlingen underlag för 

att kunna kontrollera att den sökande uppfyller de allmänna kraven för rätt till 

arbetslöshetsersättning. 

I föreskrifterna anges bl.a. tre olika sätt på vilka en sökande som får eller begär 

arbetslöshetsersättning kan vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen. 

Anmälan kan göras antingen genom personligt besök på Arbetsförmedlingens 

kontor, på distansservicekontor eller på Arbetsförmedlingens webbplats. När det 

gäller anmälan på webbplatsen måste anmälan fullföljas genom ett personligt 

besök på Arbetsförmedlingens kontor eller distansservicekontor inom fem 

vardagar från anmälningsdagen.  
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Behov av ändring  

En myndighet får inte i ett enskilt fall besluta om undantag från det som den själv 

meddelat föreskrifter om, utan att ha gett sig själv dispensmöjligheten genom en 

särskild bestämmelse i föreskrifterna.
1
  

För att skapa möjlighet att utveckla digitaliseringen av anmälan hos den offentliga 

Arbetsförmedlingen behöver en tidsbegränsad dispensregel införas i föreskrifterna 

om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd 

vid arbetslöshet. 

 

Förslaget 

Det föreslås en ny 1 a § i föreskrifterna om anmälan hos den offentliga 

arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet.  

Paragrafen innebär att IAF får besluta om en tidsbegränsad dispens från 1 § andra 

stycket nämnda föreskrifter. Detta innebär att kravet på personligt besök på 

Arbetsförmedlingens kontor eller distansservicekontor inom fem vardagar från 

dagen för anmälan på Arbetsförmedlingens webbsida kan undantas.  

 

Målgrupp 

Föreskriften avser ersättningssökande men påverkar även Arbetsförmedlingens 

kontrollfunktion. 

 

Alternativa lösningar 

Såsom ovan sagts kan en myndighet inte lämna dispens från sina egna föreskrifter 

utan att i föreskriftsform ha gett sig själv den möjligheten genom en bestämmelse 

i föreskrifterna. 

 

Konsekvenser 

Med utgångspunkt från att myndigheterna bör utveckla digitaliseringen inom sina 

verksamheter införs därför en tidsbegränsad dispensregel i föreskrifterna om 

anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid 

arbetslöshet. Genom denna dispensregel för vissa sökande öppnar IAF 

möjligheten för Arbetsförmedlingen att driva ett pilotprojekt för att utveckla sina 

digitala tjänster beträffande anmälan om arbetslöshet till den offentliga 

                                                 
1
 Ds 1998:43, s. 54 jfr Lagrådets yttrande se utdrag ur protokoll vid Lagrådets sammanträde den 28 

februari 2012 
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arbetsförmedlingen. Denna pilotverksamhet syftar till att förenkla för de 

ersättningssökande och ge effektivare resursanvändning för Arbetsförmedlingen.   

Några kostnadsmässiga konsekvenser eller konsekvenser ur 

jämställdhetssynpunkt bedöms inte föreligga.      

 

Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU 

Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. 

 

Ikraftträdande 

Föreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 med en begränsad giltighet 

till utgången av januari månad 2017. 

 

Kontaktpersoner 

Carina Karlsson 

Gunilla Wandemo 


