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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2004:1) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2004:1 

Bemyndigande:  9 § punkt 3, 13, 36, 38 och 47 §§ lagen 
 (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 
 2, 10, 27, 28, och 31 §§ förordningen 
 (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 

I kraft:  2004-09-01 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2005:1) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2005:1 
 
Bemyndigande:                 13, 38 och 47 §§ lagen (1997:238) om  

 arbetslöshetsförsäkring och 10, 27, 30  
 och 31 §§ förordningen (1997:835) om  
 arbetslöshetsförsäkring 

I kraft:  2005-10-01, övergångsbestämmelser  
 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2006:2) om ändring i inspektionens föreskrifter(IAFFS 2005:1) om 
arbetslöshetsförsäkring  

IAFFS-nummer:  IAFFS 2006:2 

Omfattning:  upph. 10 kap. 3 § 

Bemyndigande:  47 § lagen (1997:238) om arbetslöshets-  
                                             försäkring och 30 och 31 §§ förordningen  
                                             (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 

I kraft: 2006-03-01 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2006:3) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2006:3 

Bemyndigande: 3, 10, 13, 28, 29, 38 och 47 §§ lagen 
                                            (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
                                            och 2 a, 4 a, 4 b, 18, 27, 30 och 31 §§  
                                            förordningen (1997:835) om arbetslöshets- 
                                            försäkring 

I kraft: 2006-07-01, övergångsbestämmelser 

 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:3) 
om arbetslöshetsförsäkring 

Omtryck 

IAFFS-nummer: IAFFS 2006:6 

Omfattning: upph. 1 kap. 9 §, 4 kap 3, 6, 8, 10, 11, 12  
                                           §§, 5 kap. 3, 4 och 5 §§, rubriken närmast 

före 4 kap 1 § ändr. 2 kap 2 och 5 §§, 4 kap. 
1 och 2 §§, 5 kap. 2 och 6 §§, 7 kap. 3 § 

Bemyndigande: 10, 28, 29 §§ lagen (1997:238) om  
                                             arbetslöshetsförsäkring  och 4 a, 4 b, 18  
                                             och 31 §§ förordningen (1997:835) om  
                                             arbetslöshetsförsäkring 

I kraft: 2007-01-01, övergångsbestämmelser 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter(IAFFS 
2007:1) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 206:3) om 
arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2007:1 
 
Omfattning: upph. 2 kap 11 §, 4 kap. 4 § och 8 kap 1 §,  
                                             ändr. 5 kap. 6 §, 11 kap. 5−6 §§ och  
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                                             rubrikerna närmast före 11 kap. 5−6 §§  
                                             samt bilagan, nya 4 kap. 6 och 11 §§, 5 
                                             kap. 3 § och 11 kap. 7 § 
 
Bemyndigande: 28−29 §§ lagen (1997:238) om arbets- 
                                             löshetsförsäkring och 4 a-4 b §§ och 
                                             31 § förordningen (1997:835) om  
                                             arbetslöshetsförsäkring 
I kraft: 2007-07-02, övergångsbestämmelser 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2008:1) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:3) 
om arbetslöshetsförsäkring 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2008:1  
 
Omfattning: upph. 11 kap. 4 § (IAFFS 2006:3) 
                                             11 kap. 5 § (IAFFS 2007:1,  
                                             ändr. 4 kap. 7 § (IAFFS 2006:6), 11 kap.  
                                             6 § (IAFFS 2007:1) 

Bemyndigande: 28 § fjärde stycket och 38 § andra stycket  
                                            lagen (1997:238) om arbetslöshets- 
                                            försäkring och 4 a §, 11 § punkt 2 och 31 §  
                                            förordningen (1997:835) om arbetslöshets- 
                                            försäkring 

I kraft: 2008-04-07, övergångsbestämmelser 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2008:3) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:3) 
om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: 2008:3 

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 § IAFFS 2006:6 

Bemyndigande: 31 § förordningen (1997:835) om  
                                             arbetslöshetsförsäkring 

I kraft: 2008-07-07 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2009:1) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2009:1 

Bemyndigande: 3,13, 23 g, 25 a, 38 och 47 §§ lagen 
                                             (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
                                             och 2 a, 4 a, 4 b, 10, 27, 30 och 31 §§ 
                                             förordningen (1997:835) om arbetslös- 
                                             hetsförsäkring 

I kraft: 2009-07-01, övergångsbestämmelser  

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2009:7) 
om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) om 
arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2009:7 

Omfattning: Ändr. 4 kap 1 § IAFFS 2009:1 

Bemyndigande: 31 § förordningen (1997:835) om 
  arbetslöshetsförsäkring 

I kraft:                                 2010-01-01  

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2010:1) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) 
om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2010:1 
 
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 § IAFFS 2009:1 
 
Bemyndigande: 31 § förordningen (1997:835) om  
                                             arbetslöshetsförsäkring 

I kraft: 2010-05-01 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2010:6) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) 
om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2010:6 
 
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 § IAFFS 2010:1 

Bemyndigande: 31 § förordningen (1997:835) om  
                                             arbetslöshetsförsäkring 
 
I kraft: 2010-07-05  

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2010:7) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) 
om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2010:7 

Omfattning: upph. 4 kap. 5 § och 6 kap. 3 § IAFFS  
 2009:1 samt rubrikerna närmast före 
 dessa paragrafer, ändr. 6 kap. 1−2 §§ 
 8 kap. 1−2 §§ IAFFS 2009:1 samt   
 rubrikerna närmast före 6 kap. 1− §§ 
 och 11 kap. 1 § IAFFS 2009:1 

Bemyndigande: 25 a § och 36 § lagen (1997:238) om 
 arbetslöshetsförsäkring och 4 b §, 5 b § 
 och 31 § förordningen (1997:835) om 
 arbetslöshetsförsäkring 

I kraft: 2011-01-01, övergångsbestämmelser    
 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2011:2) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) 
om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2011:2 

Omfattning: ny 9 kap. 4-5 §§ 
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Bemyndigande:  47 § lagen (1997:238) om arbetslös- 
hetsförsäkring och 31 § förordningen 
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 

I kraft: 2011-04-04 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2011:4) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) 
om arbetslöshetsförsäkring 

Omtryck 

IAFFS-nummer:  2011:4 

Omfattning:  utbyte av ord i 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 4 kap.  
6 § 5 kap. 2 §, och 9 kap. 3 §, ny beteckning 
3 §, 3 a § och 3 b § och nya rubr. närmast 
före 3−3 b §§, ändr. 1 kap. 1−2, 6-8 §§, 2 kap. 
2−12 §§, 3 kap. 1−3 §§, 4 kap. 6 §, 5 kap. 
1−2, 4−5 §§, 6 kap. 1, 4 §§, 7 kap. 1−3, 5−6 §§, 
8 kap. 1−2 §§, 9 kap. 2−5 §§, 10 kap. 1 §, 11 
kap. 1−5 §§ samt rubr. till 1 kap. 1−3, 
6−8 §§, 2 kap. 3−4, 6−8 §§, 6 kap. 1 § och 7 
kap. 6 §, nya 2 kap. 11 a §, 11 b §§ och 13 § 
samt nya rubr. närmast före 11 a−11 b §§ 
och 13 §, nya mellanrubr. före 1 kap. 3, 6 
och 8 §§ och före 8 kap. 1 och 2 §§, samt att 
bilagan till inspektionens föreskrifter IAFFS 
2009:1 ska ha följande lydelse 

 
Bemyndigande:  3 § andra stycket, 13 § andra stycket, 25 a § 

tredje stycket lagen (1997:238) om arbets- 
löshetsförsäkring och 2 a, 4 b, 27 och 31 §§  

 förordningen (1997:835) om arbetslöshets- 
försäkring 

I kraft: 2012-01-01  

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS  
2014:5) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer:  IAFFS 2014:5 
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Bemyndigande:   3,13, 23 g, 25 a, 36, 38 och 47 c §§ lagen 
                                               (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
                                               och 2 a, 4 a, 4 b, 5 b, 10, 27, 30 och 31 §§ 
                                               förordningen (1997:835) om arbetslös- 
                                               hetsförsäkring 

I kraft:   2014-07-01 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS  
2016:3) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer:  IAFFS 2016:3 

Bemyndigande:   3, 13, 23 g, 25 a, 36, 38 och 47 c §§ lagen 
                                               (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
                                               och 2 a, 4 a, 4 b, 5 b, 10, 27, 30 och 31 §§ 
                                               förordningen (1997:835) om arbetslös- 
                                               hetsförsäkring 

I kraft:   2016-10-03 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2018:2) om arbetslöshetsförsäkring 

IAFFS-nummer: IAFFS 2018:2 

Bemyndigande: 3, 13, 23 g, 25 a, 36 och 38 §§ lagen 
                                             (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
                                             och 2 a, 4 a, 4 b, 5 b, 10, 27, 30 och 31 §§ 
                                             förordningen (1997:835) om arbetslös- 
                                             hetsförsäkring 

I kraft: 2018-12-17 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2020:1) om ändring i 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om 
arbetslöshetsförsäkring 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2020:1  
 
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §  
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Bemyndigande: 31 §  
                                            förordningen (1997:835) om arbetslöshets- 
                                            försäkring 

I kraft: 2020-04-13 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2020:2) om ändring i 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om 
arbetslöshetsförsäkring 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2020:2  
 
Omfattning: upph. 1 kap. 2−9 §§ och 7 kap. 5 §, rubr. närmast före                                            
 1 kap. 2−9 §§ och 7 kap. 5 §; ändr. kapitelrubr.                                          
 skrivs med siffror 

Bemyndigande: 31 §  
                                            förordningen (1997:835) om arbetslöshets- 
                                            försäkring 

I kraft: 2020-06-01 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2021:1) om ändring i 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om 
arbetslöshetsförsäkring 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2021:1  
 
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §  

Bemyndigande: 31 §  
                                            förordningen (1997:835) om arbetslöshets- 
                                            försäkring 

I kraft: 2021-05-01 




