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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av 

betänkandet och väljer att utifrån IAF:s uppdrag lämna följande 

synpunkter.  

Daglig verksamhet (avsnitt 8.2) och Habiliteringsersättning (avsnitt 

8.3) 

IAF ställer sig bakom betänkandets principiella ståndpunkt att inte knyta 

rätten till daglig verksamhet till att personen är beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning.  

Om rätten till daglig verksamhet knyts till beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning kan det innebära att personer får minskat stöd med att 

få arbete eller börja studera. IAF anser att det är väsentligt att personer 

med funktionsnedsättning ska få tillgång till samma stöd som andra inom 

arbetsmarknadspolitiken. Detta ligger även i linje med de uttalanden som 

gjordes när LSS infördes som pekade på att den dagliga verksamheten 

med fördel utformas så att den bidrar till att öka personens förutsättningar 

att senare få en anställning i arbetslivet (Prop. 1992/93:159, s. 90). Det är 

därför angeläget att det, som det föreslås i betänkandet, tillsätts en 

utredning för att genomföra en kartläggning av förhållandet mellan 

insatsen daglig verksamhet och arbetsmarknads- och 

utbildningsområdena.  

I detta sammanhang aktualiseras frågan om habiliteringsersättning. I 

betänkandet anges att habiliteringsersättning inte bör påverka rätten till 

sjuk- eller aktivitetsersättning eftersom habiliteringsersättningen saknar 

samband med personens arbetsförmåga. IAF vill framhålla att de kan 

uppstå situationer då en enskild dels deltar i daglig verksamhet och dels 

har en anställning, vilken kan kvalificera för rätt till 

arbetslöshetsersättning. I det fortsatt utredningsarbetet bör enligt IAF 

även ställning tas till hur habiliteringsersättning påverkar eventuell 

arbetslöshetsersättning. Utredningen bör även beakta om enskilda i 

dessa situationer är i behov av särskilt stöd för att kunna uppfylla de krav 
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som ställs för att erhålla arbetslöshetsersättning, t.ex. i form av hjälp med 

att aktivt söka arbete.  

 ____________________ 

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat och Tomas 

Lindblad Wieslander har varit föredragande. I arbetet med och vid 

beredningen av ärendet har Mirella Dizdar deltagit. I den slutliga 

beredningen av ärendet har även enhetschef Catarina Eklundh Ahlgren 

deltagit. 

 

 

Peter Ekborg 

 

                                                                    Tomas Lindblad Wieslander 
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