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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 
(IAFFS 2019:1) om ändring av Inspektionen för arbets-
löshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om 
anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt 
till ersättning vid arbetslöshet; 
 
beslutade den 11 oktober 2019. 
 
     Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 
2 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till 
ersättning vid arbetslöshet 
    dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, 
    dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § 
en ny rubrik av följande lydelse.  

 IAFFS 2019:1 
Utkom från trycket 
den 21 oktober 2019 

   
1 §    En arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning ska 
vara anmäld och nåbar för Arbetsförmedlingen under hela den tid som 
han eller hon kvarstår som anmäld hos Arbetsförmedlingen. En sådan 
sökande ska, efter kallelse, med kort varsel kunna inställa sig hos 
Arbetsförmedlingen. 

  

    Den sökande kan anmäla sig hos Arbetsförmedlingen på följande 
sätt: 

- via Arbetsförmedlingens digitala kanaler, eller 
- genom personligt besök på Arbetsförmedlingen.  

  

    En anmäld sökande som brutit sin arbetslöshet och därefter åter 
begär arbetslöshetsersättning vid förnyad arbetslöshet, ska på nytt 
anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 
    Den sökande ska kunna styrka sin identitet. 

  

   
2 §    En sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning kan, 
utöver vad som framgår av bestämmelsen i 1 §, även anmäla sig per 
telefon om han eller hon: 

1. på grund av störningar i datakommunikationen inte kan få 
kontakt med Arbetsförmedlingens webbplats den första 
arbetslösa dagen,  

  

2. på grund av bristande kommunikationer inte kan ta sig till 
Arbetsförmedlingen, 

  

3. är bosatt på en ort där Arbetsförmedlingen har ett begränsat 
öppethållande och därför inte har öppet dagen för anmälan, eller 

4. efter ett avbrott i sin arbetslöshet, enligt 1 § tredje stycket, åter 
begär arbetslöshetsersättning vid förnyad arbetslöshet. 

  



2 (2) 

 

 

Komplettering av anmälan  

  

2 a §    En sökande som redan har anmält sig som arbetslös arbets-
sökande digitalt kan komplettera sin anmälan genom att anmäla sig 
som ersättningssökande per telefon. 

  

____________ 

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 oktober 2019. 

 
 
 
PETER EKBORG 

  

Catarina Eklundh Ahlgren   


