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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 

Utfärdad den 9 juni 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:819) om ersättning 

till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser  

dels att 5 kap. 3–5 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 1 a §, av följande lydelse. 

5 kap. 

3 §    Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska 

minskas med de belopp som programdeltagaren för samma tid får i form av 

1. sjukersättning, aktivitetsersättning eller allmän ålderspension enligt

socialförsäkringsbalken, eller 

2. tjänstepension på grund av förvärvsarbete.

Om programmets omfattning är lägre än heltid och ersättning enligt första

stycket 1 lämnas för lägre omfattning än heltid, ska minskning inte göras 

med de belopp som lämnas för resterande tid, upp till heltid.  

Första stycket 2 gäller inte om den dagpenning som ligger till grund för 

aktivitetsstödet redan har minskats med tjänstepensionen enligt 

5 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 

4 §1    Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska 

även minskas med de belopp som programdeltagaren för samma dag får i 

form av 

1. föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken,

2. lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare, eller

3. ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön.

Om programmets omfattning är lägre än heltid ska minskning enligt första

stycket inte göras med de belopp som lämnas för resterande tid, upp till 

heltid. 

5 §    Bostadsersättning ska minskas med de belopp som programdeltagaren 

för samma månad får i form av preliminärt bostadsbidrag eller bostadstillägg 

enligt socialförsäkringsbalken. 

8 kap. 

1 a §     En mottagare av ersättning är också återbetalningsskyldig om han 

eller hon senare får lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för 

samma dag som ersättning har lämnats för.  

1 Senaste lydelse 2020:381. 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022.

2. Den nya bestämmelsen i 8 kap. 1 a § tillämpas inte på ersättning som

avser tid före ikraftträdandet. 

3. För ersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 5 kap. 4 § i den

äldre lydelsen. 

På regeringens vägnar 

EVA NORDMARK 

Catharina Nordlander 

(Arbetsmarknadsdepartementet) 


	Svensk författningssamling
	Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
	5 kap.
	8 kap.



		sfs@regeringskansliet.se
	2022-06-12T17:34:12+0200
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2022-06-12T17:34:13+0200




