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Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om 
leverantörers uppgiftsskyldighet 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ombetts att svara och 
lämna synpunkter på Arbetsförmedlingens remiss av förslag till föreskrifter 
om leverantörers uppgiftsskyldighet.  

Sammanfattning 

Enligt 3, 9, 18 och 19 §§ i förslaget till föreskrifter så ska betydande delar 
av normgivningen som påverkar enskilda ligga utanför föreskriften, i ett 
dokument som inte ska ingå som en bilaga till föreskriften utan finnas 
tillgängligt på Arbetsförmedlingens hemsida. IAF anser att det behöver 
klargöras om detta dokument ingår i föreskrifterna eller inte för att det ska 
bli tydligt för leverantörer och enskilda vilken status detta dokument får. 

Utöver vad som nämnts ovan så lämnar IAF språkliga och redaktionella 
synpunkter.  

1 §  

IAF föreslår att ”Denna författning innehåller föreskrifter…” byts ut mot 
”Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser…” 

6 § 

Av lydelsen i förslaget framgår inte mellan vilka parter den gemensamma 
planeringen ska upprättas. 

8 § 

Det framgår inte av den föreslagna lydelsen vid vilket eller vilka tillfällen en 
informativ rapport ska lämnas. 

Formuleringen ”En leverantör ska i en informativ rapport även lämna övriga 
uppgifter som Arbetsförmedlingen behöver…” ger utrymme för tolkning 
och eventuellt för oklarheter. 

https://www.iaf.se/
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11 § 

Paragrafen blir mer lättläst om den formuleras om så att inte hela paragrafen 
är en enda lång mening. 

12 § 

Den första meningen i paragrafen är svårläst och behöver tydliggöras.  

13 § 2 p 

Det bör stå ”lagen” istället för ”lag”. 

14 § 

Lydelsen i paragrafen säger att ”En leverantör ska därutöver…” men det 
framgår inte utöver vad som leverantören ska lämna efterfrågade uppgifter. 

16 § 

I 16 § bör man se över om det ska vara singular eller plural. 

______________________________ 

I detta ärende har chefsjuristen Lena Byström beslutat och Lena Jarl har 
varit föredragande. I beredningen av ärendet har även Anna Berg deltagit. 

Lena Byström 
Chefsjurist Lena Jarl 
 Jurist 
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