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Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 
2022:31) 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har utifrån myndighetens 
verksamhetsområde tagit del av förslagen i betänkandet och avgränsar sig till att 
enbart yttra sig om de förslag i promemorian som rör arbetslöshetsförsäkringen.  

5.3.11 Förutsättningar för föräldrar som är arbetslösa 
IAF noterar att det i betänkandet något felaktigt framstår som att representanter 
för IAF uppgivit att en förälder inte kan få en prövning om det inte finns en 
period när föräldern står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. 

I avsnitt 8.15.2 i betänkandet är vad IAF framfört till utredningen korrekt 
återgivet. En enskild kan alltid få sin ersättningsrätt prövad av sin 
arbetslöshetskassa men kommer få avslag om hen inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. Det saknas alltså möjlighet att få en hypotetisk prövning av 
ersättningsrätten för föräldrar som blir arbetslösa under en längre period av 
heltidsledighet för vård av barn. 

8.15.1 Föräldern ska ha avstått från arbetslöshetsersättning 

IAF ser positivt på tydlighet i regleringen kring när en arbetslös förälder har rätt 
till tillfällig föräldrapenning. 

Den föreslagna regleringen i 13 kap 4 § första stycket socialförsäkringsbalken 
(SFB) som innebär att arbetslösa ska ha avstått arbetslöshetsersättning för att 
kunna ha rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barn kan dock innebära 
tillämpningsproblem vad gäller arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska 
program med exempelvis aktivitetsstöd. 

Enligt 4 kap 1 § 2 förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser får ersättning lämnas till den som är anvisad till 
ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen inte deltar i insatser som 
ingår i programmet på grund av tillfällig vård av barn under sådana 
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förutsättningar som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i föreskrifter 
som avses i 2 kap. 5 a § samma balk. 

Vid en bokstavstolkning av föreslagna 13 kap 4 § första stycket SFB kan 
ersättning för vård av barn inte utgå till programdeltagare då de inte avstår 
arbetslöshetsersättning. 

8.15.2 Undantag från kravet på avstående från arbetslöshet 
IAF ser positivt på att förslag lämnas för att undanröja risken för att en förälder 
ska stå helt utan ersättning om föräldern blir arbetslös under en längre tids vård 
på heltid av ett svårt sjukt barn. 

I detta ärende har generaldirektör Mathias Wahlsten beslutat och verksjurist 
Elida Ramsten varit föredragande. I framtagandet av remissvaret har även jurist 
Jakob Heymowski och verksjurist Ulf Staffansson varit delaktiga. I den 
slutgiltiga beredningen av ärendet har chefsjurist Lena Byström och Jakob 
Heymowski deltagit.  

Mathias Wahlsten 
Generaldirektör   Elida Ramsten  
  Verksjurist 
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