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Konsekvensbeskrivning som gäller föreskrifterna 
(IAFFS 2017:5) om godtagbara skäl för en 
programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga 
arbeten. 
 

Föreskriftsrätt 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har från och med den 1 januari 
2018 bemyndigande enligt 12 kap. 3 § andra stycket förordningen (2017:819) 
om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser att meddela 
föreskrifter om följande. IAF får föreskriva 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 enligt 6 kap. 6 § ovan nämnda förordning. 
 

Bakgrund 
IAF har meddelat föreskrifter om godtagbara skäl för programdeltagare att inte 
aktivt söka lämpliga arbeten sedan mars den 2 mars 2015, då det nya 
sanktionssystemet inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen trätt i kraft. 
Vid denna tidpunkt har IAF haft bemyndigande att meddela föreskrifter enligt 14 
d § i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Nya föreskrifter med stöd av 
samma bemyndigande har trätt i kraft den 1 augusti 2017. Orsaken till att nya 
föreskrifter på området meddelats har varit att den bortre gränsen i 
sjukförsäkringen tagits bort vilket i sin tur medfört att förändringar skett i 
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
 

Behov av ändring 
Den 1 januari 2018 upphör förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, FAS att 
gälla. Den ersätts av den nya förordningen (2017:819) om ersättning till 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta betyder att IAF får 
bemyndigande att meddela föreskrifter om godtagbara skäl för programdeltagare 
att inte aktivt söka lämplig arbeten enligt en ny författning.   
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Bemyndigandet är i princip oförändrat i förhållande till tidigare bemyndigande i 
FAS men finns i stället i 12 kap. 3 § andra stycket förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Det finns därför behov av att meddela nya föreskrifter om godtagbara skäl som 
stödjer sig på ett korrekt bemyndigande. Till detta kommer att föreskrifterna 
hänför sig till den nya förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Föreskrifterna föreslås i övrigt få vissa smärre språkliga förändringar men 
materiellt är de i huvudsak oförändrade. 
 

Förslagen  
Tillämpningsområde 
1 § reglerar föreskrifternas tillämpningsområde. Bestämmelsen har dock ändrats 
språkligt.   
 
Särskilda arbetsmarknadspolitiska program och programinsatser 
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 

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 förordningen (2000:634) 
om arbetsmarknadspolitiska program bestå av kartläggning, vägledning och 
rehabilitering. Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelse i 
IAFFS 2017:3.  
 
Godtagbara skäl under en begränsad tid 
3 § reglerar när det finns godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpligas arbeten 
under en begränsad tid. Det innebär att det även för programdeltagare som deltar 
i andra arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser än vad som anges 
i 2 §, kan finnas skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten. Detta förutsätter dock 
att programdeltagaren under en kortare tid har behov av insatser av kartläggande, 
vägledande, rehabiliterande karaktär eller annan insats för att kunna fullgöra 
programmet eller programinsatsen. Bestämmelsen är materiellt oförändrad i 
förhållande till motsvarande bestämmelse i IAFFS 2017:3 men har ändrats 
språkligt.  
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Alternativa lösningar 
Det saknas alternativa lösningar, eftersom de äldre föreskrifterna har upphävts, 
och det finns behov av nya bindande föreskrifter på området. 

 
Målgrupp 
Förslaget vänder sig främst till Arbetsförmedlingen, som handlägger frågor om 
sanktioner i de fall en programdeltagare missköter sitt arbetssökande. 

 
Konsekvenser 
Förslaget bedöms inte medföra några ökade kostnader för staten. 
Förslaget bedöms inte heller få några konsekvenser från ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 

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

Ikraftträdande 
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
De äldre upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ersättningar som 
avser tid före ikraftträdandet. 
 

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


	Konsekvensbeskrivning som gäller föreskrifterna (IAFFS 2017:5) om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten.

