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Konsekvensbeskrivning till Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2017:3) om ändring i inspektionens föreskrifter 
(IAFFS 2015:4) om godtagbara skäl att inte aktivt 
söka lämpliga arbeten enligt förordningen 
(1996:1100) om aktivitetsstöd 
 
Här nedan redovisas förslag till nya föreskrifter om godtagbara skäl för 
programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen 
(1996:1100) om aktivitetsstöd.  
 

Föreskriftsrätt 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får enligt 14 d § andra stycket 
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd (FAS) meddela föreskrifter i vilka 
fall programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga 
arbeten med hänvisning till det program som deltagaren deltar i och vilket skede 
av programmet deltagaren är i. 
 

Bakgrund 
Den 1 mars 2015 infördes även inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen 
ett åtgärdssystem, som kan sägas motsvara åtgärdssystemet inom arbetslöshets- 
försäkringen. IAF fick i detta sammanhang möjlighet att meddela föreskrifter om 
godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt 
bestämmelserna om detta i FAS. 
Den 1 april 2015 trädde således IAF:s föreskrifter (IAFFS 2015:4) om 
godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen 
(1996:1100) om aktivitetsstöd i kraft. 
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Behov av ändring 
I samband med sjukförsäkringsreformen infördes det arbetsmarknadspolitiska 
programmet Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen för personer som 
fått maximalt antal dagar med sjukpenning eller som inte längre har rätt till 
aktivitetsersättning för att de fyller 30 år. Syftet med programmet har varit att ge 
individuella insatser av vägledande, utredande eller orienterande karaktär för att 
förbereda inför ett arbete eller ett annat arbetsmarknadspolitiskt program.1  
Med hänsyn till att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen upphörde den 1 
februari 2016 har behovet av det arbetsmarknadspolitiska programmet 
Arbetslivsintroduktion enligt tidigare lydelse av 1 § förordningen (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program upphört från och med nämnda datum.2 Även 
insatsen Fördjupad kartläggning och vägledning liksom insatsen Vägledning 
eller platsförmedling enligt 30 § här nämnda förordning har upphört vid denna 
tidpunkt. Dessa insatser har i stället ersatts av insatsen Kartläggning, Vägledning 
och Rehabilitering.3 Dessa omständigheter medför att IAF:s föreskrifter om 
godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpligas arbeten enligt 
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd behöver revideras. Förslaget om 
ändring föreslås bli genomförda genom att nu gällande föreskrifter upphävs och 
ersätts med nya föreskrifter på området. 
 

Förslag 
1 § reglerar föreskrifternas tillämpningsområde. Det innebär att föreskrifterna 
innehåller bestämmelser om godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten 
enligt 14 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd för en 
programdeltagare som deltar i arbetsmarknadspolitiska program eller 
programinsatser som ger rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt 
ovan nämnda förordning. Paragrafens lydelse överensstämmer med 1 §                                               
IAFFS 2015:4. 
 
2 § reglerar inom vilka program och programinsatser en programdeltagare ska 
anses ha godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten.  
Det gäller om programdeltagaren deltar i  

1. Stöd till start av näringsverksamhet enligt 18 § första stycket 
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller 

                                                 
 
 
1 Avskaffande av den bortre gränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17, s. 16 
2Prop.2015/16:1, utgiftsområde 10 s. 41, SFS 2015:947   
3 Se 30 § andra stycket 1 förordningen (2000:634) i dess lydelse från och med den 1 februari 
2016, SFS 2015:947 
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2. förberedande insatser som är individuellt anpassade för den som särskilt 
behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, 
utbildning eller arbete. 

I dessa fall kan insatserna enligt 30 § andra stycket 1 ovan nämnda förordning 
bestå av kartläggning, vägledning och rehabilitering. Paragrafen är ändrad i 
överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program. 
  
3 § reglerar godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten under en 
begränsad tid. Det innebär, att det för en programdeltagare som deltar i andra 
arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser än vad som anges i 2 §, 
kan finnas skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten under en begränsad period. 
Detta förhållande förutsätter dock att programdeltagaren under en kortare tid har 
behov av insatser av kartläggande, vägledande, rehabiliterande karaktär eller 
annan insats för att programmet eller programinsatsen ska kunna fullgöras. 
Paragrafen är ändrad i överensstämmelse med 2 §.   
 

Alternativa lösningar 
Det saknas alternativa lösningar, eftersom bindande föreskrifter måste ändras 
genom föreskrifter. 
 
Målgrupp 
 
Förslaget vänder sig främst till Arbetsförmedlingen som handlägger frågor om 
åtgärder om en programdeltagare missköter sitt arbetssökande. 
 
Konsekvenser 
 
Följdändringen medför att de aktiviteter som ingår i programmet 
Arbetslivsintroduktion försvinner och bedöms i detta avseende skapa en lägre 
administration för Arbetsförmedlingen.  
 
Förslaget bedöms inte medföra några kostnader för staten. 
 
Förslaget bedöms inte heller medföra några konsekvenser från ett jämställdhets- 
perspektiv. 
 
 
Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU 
 
Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. 
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Ikraftträdande 
 
Författningsförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017, då nu gällande 
föreskrifter på området upphör att gälla. 
 
 
Kontaktperson: 
 
Carina Karlsson 
Tfn 0150-48 70 44 
 
Gunilla Wandemo 
Tfn 0150-48 70 74 
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