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Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:3) om 
elektronisk överföring av vissa handingar till en 
arbetslöshetskassa 

 

 

Föreskriftsrätt 

Av 47 c § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) framgår att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter 
om ansökan om ersättning hos arbetslöshetskassan. En ansökan om ersättning 
får enligt 30 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) 
överföras elektroniskt. Vidare framgår av 31 § samma förordning att Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får meddela föreskrifter för verkställighet av 
lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring. 

Rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa regleras i 34 § lagen (1997:239) 
om arbetslöshetskassor och rätten att träda ut ur en kassa regleras i 40 § samma 
lag. Det finns inte något stadgande i lag om att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om inträde och utträde. Av 23 § 
förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor (LAKFo) framgår att IAF får 
meddela föreskrifter för verkställighet av lagen och förordningen om 
arbetslöshetskassor.  

IAF har således rätt att meddela verkställighetsföreskrifter såväl när det gäller 
ansökan om ersättning som in- och utträde ur en arbetslöshetskassa. 

 

Bakgrund  

Av 30 § första stycket ALFFo framgår att ansökan om ersättning även får 
överföras elektroniskt. 

Den första föreskriften om elektronisk överföring av vissa handlingar till en 
arbetslöshetskassa trädde i kraft den 1 mars 2006 genom IAFFS 2006:1. 

Några arbetslöshetskassor framförde synpunkter på att skriftlighetskravet måste 
anses uppfyllt vid anmälan om utträde via e-postmeddelande. Med bland annat 
beaktande av dessa synpunkter meddelade IAF nya föreskrifter om elektronisk 
överföring av vissa handlingar till arbetslöshetskassorna. Föreskrifterna trädde i 
kraft den 1 juli 2009 genom IAFFS 2009:3. Dessa föreskrifter upphävdes och 
ersattes av IAF:s föreskrifter (IAFFS:2011:3) om elektronisk överföring av vissa 
handlingar till en arbetslöshetskassa som trädde i kraft den 1 juli 2011.  
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Behov av förändring 

De lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2013 och som medförde 
bl.a. redaktionella ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, t.ex. att 
bestämmelserna om bemyndigande att föreskriva om lämpligt arbete som 
tidigare stod i 47 § tredje stycket ALF flyttades till 47 c § ALF, kräver 
följdändringar i IAF:s föreskrifter på området.  

 

Förslagen 

För att skapa ett samlat dokument av föreskrifterna, i avvaktan på ett 
konsolideringssystem, väljer IAF att meddela nya föreskrifter om elektronisk 
överföringav vissa handlingar till en arbetslöshetskassa. 

IAF föreslår således att ändringarna genomförs genom att IAF:s föreskrifter 
(IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring av vissa handlingar till en 
arbetslöshetskassa upphävs och ersätts av nya föreskrifter, som får den nya 
hänvisningen till stödet för bemyndigandet i lagen infört i ingressen.  

I förhållande till nu gällande föreskrifter på området föreslås inte några materiella 
eller redaktionella förändringar. Däremot föreslås några språkliga justeringar av 
paragrafrubrikerna i paragraferna 3, 4 och 5. 

Nedan redovisas de nya föreskrifternas innehåll och syfte.  

 

Tillämpningsområde 

1 § i förslaget reglerar föreskriftens tillämpningsområde. Den anger under vilka 
förutsättningar vissa särskilt angivna handlingar får överföras elektroniskt till en 
arbetslöshetskassa. 

 

Grundläggande krav för elektronisk överföring 

2 § reglerar grundläggande krav för elektronisk överföring. Ett sådant 
grundläggande krav är att arbetslöshetskassan tillhandahåller en e-tjänst, genom 
vilken handling kan överföras med de formkrav som anges i de följande 
paragraferna. 

 

Definitioner 

3 § definierar begreppet e-tjänst och begreppet e-legitimation. 

 

Krav på identifikation 

 

Handlingar som gäller ersättning från en sökande  

4 § reglerar kraven på identifikation vid elektronisk överföring av handlingar från 
en sökande avseende ersättning. Vid överföring av handlingar som avser an- 
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mälan om arbetslöshet, ansökan om arbetslöshetsersättning och arbetsintyg för 
företagare ska den sökande underteckna handlingen med e-legitimation eller 
bekräfta riktigheten av lämnade uppgifter med stöd av lösenord, som han eller 
hon har fått från arbetslöshetskassan. 

Handlingar som gäller inträde i en arbetslöshetskassa från en sökande 
 
5 § reglerar elektroniskt överförd ansökan om inträde i en arbetslöshetskassa. 
Enligt 2 § IAFFS 2010:8 ska en ansökan om inträde vara skriftlig och 
undertecknad av den sökande. På motsvarande sätt bör en elektroniskt överförd 
inträdesansökan undertecknas med stöd av en e-legitimation. 

 

Handlingar från en arbetsgivare 

6 § reglerar elektronisk överföring av arbetsgivarintyg från en arbetsgivare till en 
arbetslöshetskassa. I dessa fall ska den elektroniska handlingen undertecknas 
eller stämplas med stöd av en e-legitimation. 

 

Handlingar fån en revisor eller någon annan 

7 § reglerar elektronisk överföring av den del av arbetsintyget för företagare som 
avser intyg från revisor eller annan person som har insikt i företagets verksamhet. 
Revisorn eller en annan utomstående person med insikt i företagets verksamhet 
ska underteckna handlingen med stöd av e-legitimation, när den skickas 
elektroniskt till arbetslöshetskassan. 

E-legitimationen och för den sökande företagaren eventuell bekräftelse genom 
lösenord ska på samma sätt som egenhändigt undertecknande av 
pappershandlingar styrka att uppgifterna är riktiga och att de gäller den 
ifrågavarande personen som ansöker om ersättning.  

 

Målgrupp 

Föreskriften är avsedd för arbetslöshetskassorna, enskilda, arbetsgivare och 
revisorer. 

 

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Möjligheten att överföra vissa handlingar elektroniskt har funnits under flera år 
och bedöms förenkla hanteringen för såväl sökande, arbetsgivare som för 
arbetslöshetskassorna.  

De förändringar som föreslås bedöms inte medföra några kostnader för staten, 
arbetslöshetskassorna eller enskilda och arbetsgivare.  

 

Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU  

Förslaget bedöms inte vara påverkat av EU-rätten. 
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Ikraftträdande 

Den nya föreskriften föreslås träda i kraft den 1 juli 2014, då Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring 
av vissa handlingar till arbetslöshetskassorna upphör att gälla. 

 

Kontaktpersoner 

Carina Karlsson tfn 0150-48 70 44 

 


