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Föreskrifter om ändring av Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos 
den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid 
arbetslöshet; 

beslutade den 2 december 2020. 

IAFFS 2020:5 
Utkom från trycket 
den 3 december 2020 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 2 och 
31 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om 4 § 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om 
anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid 
arbetslöshet 

dels att 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse. 

Arbetssökande från annat land med bibehållen ersättning 
4 §  Dessa föreskrifter gäller även för en sökande som vistas i Sverige och 
som gör anspråk på att fortsätta uppbära arbetslöshetsersättning från ett annat 
EU- eller EES-land eller från Schweiz, med 

1. intyg U2 som utfärdas med stöd av artikel 64 i Europaparlamentet och 
rådets förordning (EG) 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen och artikel 55 i Europaparlamentet och rådets 
förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbe-
stämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, eller 

2. intyg E 303 som utfärdas med stöd av artikel 69 i Rådets förordning 
(EEG) 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar 
inom gemenskapen och artikel 83 i Rådets förordning (EEG) 574/72 av den 21 
mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) 1408/71 av den 14 juni 1971 
om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 

Föreskrifterna gäller även för en sökande som vistas i Sverige och som 
med stöd av avdelning III i Avtal om Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-
gemenskapen gör anspråk på att fortsätta uppbära arbetslöshetsersättning från 
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Storbritannien och Nordirland med något av de intyg som avses i första 
stycket 1 eller 2.  
___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021. 

PETER EKBORG 

 Catarina Eklundh Ahlgren 
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