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REMISSVAR  

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) 

 

I promemorian föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd vilka i stort 

motsvarar de som trädde i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen den 1 

september 2013. Förslagen innebär att det blir möjligt att varna och stänga 

av den arbetssökande från rätt till ersättning under begränsade perioder. 

Grunderna för åtgärd föreslås i huvudsak bli desamma som inom 

försäkringen det vill säga i huvudsak att programdeltagaren utan 

godtagbart skäl inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande eller inte tar 

tillvara på uppkomna möjligheter att ta sig ur arbetslösheten. 

Försäkringskassan får också möjlighet att stänga av programdeltagaren 

från ersättning om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas 

uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Ändringarna föreslås träda i kraft 

den 1 mars 2015. 

 

Synpunkter på betänkandet 

Saco välkomnar promemorians förslag om nya uppföljningsåtgärder för 

deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Det blir 

tydligare för den arbetssökande med en harmonisering av 

uppföljningsåtgärderna för aktivitetsstödet med de regler som gäller för 

arbetslöshetsförsäkringen. En åtgärdstrappa är också att föredra framför 

den nuvarande enda åtgärdsmöjligheten att återkalla programanvisningen. 

 

Vid införandet av de nya uppföljningsåtgärderna är det dock viktigt att 

tillräcklig tid ges för berörda myndigheter och arbetslöshetskassor att 

förbereda systemstöd etc. Saco har inga synpunkter på hur den exakta 

fördelningen av ansvar och arbete ska ske mellan berörda aktörer, men 
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konstaterar att promemorians förslag ställer stora krav på samordning och 

interaktion mellan flera olika myndigheter för att regelverket ska fungera. 

Saco vill också betona vikten av tydliga och individanpassade individuella 

handlingsplaner för att systemet ska fungera som det är tänkt. Mot 

bakgrund av att införandet av det nya åtgärdssystemet i 

arbetslöshetsförsäkringen inte har varit problemfritt, är det viktigt att 

analys och utvärdering av detta görs innan förslagen i denna promemoria 

genomförs.  

 

 

 

Inkomna remissvar från Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet 

SSR bilägges.  
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