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Konsekvensbeskrivning som gäller föreskrifterna 
om (IAFFS 2017:4) om upphävande av 
föreskrifterna (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl 
för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga 
arbeten enligt förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd 
 

Föreskriftsrätt 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får, med stöd av 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.  
 

Bakgrund 
Den 1 mars 2015 infördes inom aktivitetsstödet ett sanktionssystem som i hög 
grad motsvarar det sanktionssystem som gäller inom arbetslöshetsförsäkringen 
sedan september 2013. 
I samband med sanktionssystemets införande inom aktivitetsstödet gavs IAF, 
enligt ovanstående bemyndigande, möjlighet att föreskriva om i vilka fall en 
programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga 
arbeten och den 2 mars 2015 trädde föreskrifter på området i kraft.  
 Föreskrifterna om godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten upphörde 
och ersattes av IAFFS 2017:3 den 1 augusti 2017. Denna förändring föranleddes 
av att den bortre gränsen i sjukförsäkringen hade tagits bort vilket i sin tur hade 
medfört förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen enligt 
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.  
 

Behov av upphävande 
Från och med den 1 januari 2018 upphör förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd, FAS, att gälla och ersätts av en ny förordning (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.  
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För att kunna upphäva eller ändra nu aktuella föreskrifter i IAFFS 2017:3 krävs 
således att IAF vidtar åtgärder med föreskrifterna innan förordningen om 
aktivitetsstöd upphör att gälla. 
 

Förslag  
IAF föreslår att föreskrifterna (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för 
programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen 
(1996:1100) om aktivitetsstöd upphör att gälla från utgången av december 
månad 2017. 
 

Alternativa lösningar 
Det saknas alternativa lösningar, eftersom föreskrifter måste upphävas genom 
lägst föreskrifter. 
 

Målgrupp 
Förslaget vänder sig främst till Arbetsförmedlingen, som handlägger frågor om 
sanktioner för programdeltagare som missköter sitt arbetssökande. 

 
Konsekvenser 
Förslaget bedöms inte medföra några kostnader för staten. 
Förslaget bedöms inte heller medföra några konsekvenser från 
jämställdhetssynpunkt. 
 

Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU 
Förslaget bedöms var förenligt med EU-rätten. 
 

Ikraftträdande 
Författningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 

Kontaktperson: 
Carina Karlsson, tfn 0150-48 70 44 
Gunilla Wandemo, tfn 0150-48 70 74 
Magdalena Sinander, tfn 0150-48 70 27  
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