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Ansvarig utgivare: Uno Ströberg 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 
om arbetslöshetsförsäkring; 1 

 
beslutade den 13 augusti 2004.  
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 9 §  
punkt 3, 13, 36, 38 och 47 § § lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring och 2, 10, 27, 28 och 31 § § förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring följande. 
 
Övergång mellan stater 
 
Inhämtande och utfärdande av intyg E 301 och N 301 
 
1 § Om den sökande har arbetat i ett annat nordiskt land skall 
arbetslöshetskassan, om det behövs för prövningen av rätten till 
arbetslöshetsersättning begära in ett intyg E 3012 eller N 301 från den 
behöriga institutionen i det landet.     
Arbetslöshetskassan skall utfärda intyg E 301 respektive N 301 om 
detta begärs av en behörig institution i ett annat nordiskt land eller av 
arbetstagaren själv.  
 
Utbetalning i Sverige för utresande med intyg E 303 
 
2 § När arbetslöshetskassan får kopia på det av Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen utfärdade intyget E 3032 skall utbetalningar 
till den sökande spärras för den aktuella tremånadersperioden. 
Utbetalningar får återupptas under denna period om den sökande 
anmäler sig som arbetssökande vid svensk arbetsförmedling och 
uppfyller övriga villkor för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige. 
 
Ersättning i bosättningsstaten 
 
3 § En gränsarbetare eller så kallad oäkta gränsarbetare som har rätt till 
arbetslöshetsersättning i Sverige har rätt till inträde i den 
arbetslöshetskassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar den 
sysselsättning han eller hon hade i arbetslandet. 
_____________________ 
1 Tidigare bestämmelser i ämnet, se Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter  
(AMSFS 1997:13) om arbetslöshetsförsäkringen beslutade den 21 
november 1997. 
2 Blanketterna fastställda genom beslut nr. 154 den 8 februari 1994 av 
den Administrativa kommissionen. 
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Grundförsäkring  
 
Beslut om grundbelopp 
 
4 § När arbetslöshetskassan beviljar en sökande grundbeloppet skall 
arbetslöshetskassan informera den sökande om villkoren för rätt till 
inkomstrelaterad ersättning enligt 7 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring. 
 
 
GRUNDVILLKOR FÖR RÄTT TILL ERSÄTTNING 
 
Arbetslös 
 
Statlig lönegaranti vid konkurs 
 
5 § En sökande som blivit arbetslös p.g.a. arbetsgivarens konkurs och 
som söker ersättning innan uppsägningstiden gått till ända skall till 
arbetslöshetskassan lämna in kopia av konkursförvaltarens beslut. Av 
detta framgår vilka av de lönefordringar som hänför sig till tid före 
uppsägningen, som ersatts genom garantibeloppet samt hur mycket av 
detta som återstår för täckning av lön under uppsägningstid. Detta 
återstående belopp skall arbetslöshetskassan lägga ut som lön under 
uppsägningstiden, för de dagar då den sökande är berättigad till sådan 
lön. Sedan beloppet med detta beräkningssätt förbrukats, anses den 
sökande som arbetslös. 
 
En sökande som får arbetslöshetsersättning som ett förskott på det 
statliga lönegarantibeloppet skall underteckna ett medgivande till 
länsstyrelsen, enligt vilket garantibeloppet skall utbetalas av 
länsstyrelsen till arbetslöshetskassan. Den sökande skall sända 
medgivandet till arbetslöshetskassan, som vidarebefordrar det till 
länsstyrelsen. Överstiger garantibeloppet det belopp som 
arbetslöshetskassan har rätt till, skall arbetslöshetskassan betala ut 
överskjutande belopp till den sökande. 
 
Ferielön, lärare 
 
6 § En sökande som arbetat som lärare har inte rätt till 
arbetslöshetsersättning under ferieperiod för vilken han eller hon fått 
eller har rätt till ferielön. 
 
För en sökande som arbetat som lärare under det senaste 
verksamhetsåret och vars anställning upphört beräknas tid med ferielön 
under ferieperiod på följande sätt: 
 
Antal kalenderdagar som anställning omfattat under verksamhetsåret x 
0,17 x sysselsättningsgrad i anställningen/arna. 
 
Om den sökandes normalarbetstid eller arbetsutbud är lägre än 40 men 
större eller lika med beräknad sysselsättningsgrad x 40, skall antalet 
framräknade dagar med ferielön ovan multipliceras med  
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(40 : normalarbetstiden). Om utbudet understiger normalarbetstiden 
skall man istället multiplicera med (40 : utbud). 
 
Uppkommer vid beräkningen av dagar med ferielön ett brutet tal 
utjämnas detta till närmast högre hela tal. 
 
Ej ersättningsberättigad tid skall läggas ut från och med den första 
dagen i ferieperioden. 
 
En sökande som arbetat deltid som lärare och inte samtidigt under 
verksamhetsåret varit anmäld på arbetsförmedlingen, har inte rätt till 
arbetslöshetsersättning under ferieperioden.  
 
En sökande som arbetat deltid som lärare och som fått ersättning under 
terminstid jämsides med deltidsarbetet, har rätt till ersättning i samma 
omfattning under ferieuppehåll om anställningen inte har upphört. 
 
Uppehållslön 
 
7 § En sökande som arbetar i en läsårsanknuten verksamhet och som 
avlönas enligt uppehållslönesystemet har inte rätt till 
arbetslöshetsersättning under ett uppehåll (ferieperiod) som kan anses 
ersatt genom uppehållslönen. 
 
Uppehållstid (ferietid) under vilken den sökande inte har rätt till 
arbetslöshetsersättning räknas fram genom att den uppehållslön som 
den sökande är berättigad till divideras med daglönen. Daglönen 
räknas fram genom att den genomsnittliga månadslönen under 
verksamhetsåret divideras med 30. 
 
Om den sökandes sysselsättningsgrad varit mindre än heltid skall 
antalet framräknade kalenderdagar under vilka den sökande inte har 
rätt till arbetslöshetsersättning multipliceras med 
sysselsättningsgraden. 
 
Om den sökandes normalarbetstid eller arbetsutbud är lägre än 40 men 
större än eller lika med beräknad sysselsättningsgrad multiplicerad 
med 40, skall antalet framräknade uppehållsdagar under vilka den 
sökande inte har rätt till arbetslöshetsersättning multipliceras med 40 
dividerat med normalarbetstiden. Om arbetsutbudet understiger 
normalarbetstiden skall man istället multiplicera med 40 dividerat med 
utbudet. 
 
Om det vid beräkningen av dagar med uppehållslön uppkommer ett 
brutet tal jämnas detta ut till närmast högre tal. 
 
De kalenderdagar under vilka den sökande inte har rätt till 
arbetslöshetsersättning skall läggas ut från och med den första dagen i 
uppehållsperioden. 
 
En sökande som har arbetat deltid och som avlönats enligt 
uppehållslönesystemet och inte samtidigt under verksamhetsåret varit 
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anmäld på arbetsförmedlingen, har inte rätt till arbetslöshetsersättning 
under ferieperioden. 
 
En sökande som har arbetat deltid och som avlönats enligt 
uppehållslönesystemet och som fått arbetslöshetsersättning jämsides 
med deltidsarbetet, har rätt till ersättning i samma omfattning under 
ferieperioden om anställningen inte har upphört.  
 
Cirkelledare och sfi-lärare ersättning under tjänstgöringsfri tid 
 
8 § En sökande som arbetar som cirkelledare eller sfi-lärare med 
månadslön har inte rätt till ersättning under uppehåll och lov, som 
infaller under anställningstiden.  
 
En sökande som arbetat som cirkelledare eller sfi-lärare med 
månadslön och vars anställning upphört, har inte rätt till ersättning för 
tjänstgöringsfri tid för vilken han eller hon fått eller har rätt till lön. 
 
Tid som inte är ersättningsberättigad beräknas på följande sätt: Antal 
kalenderdagar som anställningen (anställningarna) omfattat under 
arbetsåret x 0,26 x sysselsättningsgrad i anställningen 
(anställningarna). 
 
Om den sökandes normalarbetstid eller arbetsutbud är lägre än 40 men 
större eller lika med beräknad sysselsättningsgrad x 40 skall antalet 
framräknade dagar med lön för tjänstgöringsfri tid ovan multipliceras 
med (40 : normalarbetstiden). Om utbudet understiger normalarbets-
tiden skall antalet framräknade dagar i stället multipliceras med  
(40 : utbud). 
 
Uppkommer vid beräkningen av dagar med lön för tjänstgöringsfri tid 
ett brutet tal utjämnas detta till närmast högre hela tal. 
 
Tid som inte är ersättningsberättigad läggs ut från och med den vecka 
då den 1 juni infaller. 
 
En sökande som arbetat deltid som cirkelledare eller sfi-lärare och inte 
samtidigt under arbetsåret varit anmäld på arbetsförmedlingen har inte 
rätt till arbetslöshetsersättning under ferieuppehållet. 
 
En sökande, som arbetat deltid som cirkelledare eller sfi-lärare och 
som fått ersättning under terminstid jämsides med deltidsarbetet, har 
rätt till ersättning i samma omfattning under ferieuppehåll om 
anställningen inte har upphört. 
 
Kombinerade anställningar som lärare, uppehållslöneanställd eller 
cirkelledare 
 
9 § För en sökande som under verksamhets- eller arbetsåret har 
kombinerat flera anställningar som lärare, uppehållslöneanställd eller 
cirkelledare skall de dagar då rätt till arbetslöshetsersättning inte  
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föreligger läggas ut efter varandra från och med den första dagen i 
uppehållsperioden. 
 
Tjänstledighet utan lön 
 
10 § En sökande som är tjänstledig betraktas inte som arbetslös. 
 
Ersättning kan dock lämnas 
 
1. till en sökande som har fått tjänstledighet i samband med flyttning 
av hem eller arbetsplats till en annan ort,  
 
2. till en sökande som är tjänstledig på grund av att han eller hon av 
hälsoskäl inte kan återgå vare sig till sitt tidigare eller till ett annat 
arbete hos sin arbetsgivare, 
 
3. till en sökande som har beviljats tjänstledighet med stöd av en lag 
eller ett kollektivavtal och som av anledning han eller hon inte kunnat 
råda över vill återgå till sitt arbete innan tjänstledigheten har tagit slut, 
men som på grund av en bestämmelse i lag eller avtal inte har fått 
återgå förrän efter viss tid eller först efter tjänstledighetens slut, 
 
4. till en deltidsanställd sökande som har beviljats tjänstledighet för att 
arbeta i en annan tjänst med lika eller högre tjänstgöringsgrad, under 
förutsättning att tjänsterna inte går att kombinera.  
 
Uppehåll i utbildning 
 
11 § En sökande som genomgår utbildning och som söker 
arbetslöshetsersättning under uppehåll i utbildningen har rätt till 
ersättning endast under ferier och endast om dessa överstiger 45 
kalenderdagar. Utgår studiestöd för någon del av ferien kan 
arbetslöshetsersättning inte utgå för samma tid. 
 
En sökande som genomgår arbetsmarknadsutbildning har rätt till 
ersättning under uppehåll i utbildningen om inte aktivitetsstöd utgår 
under uppehållet.  
 
Oförhindrad att åta sig arbete 
 
Hemarbetande 
 
12 § En sökande som varit hemarbetande och som begränsar sitt 
arbetsutbud till enbart arbete i hemmet har inte rätt till arbetslöshets- 
ersättning. 
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ARBETSVILLKOR  
 
Beräkning av ramtid 
 
Arbetslöshetens början 
 
13 § Arbetslöshet för beräkning av ramtid anses ha inträtt den dag då 
den sökande anmäler sig på arbetsförmedlingen och är beredd att anta 
arbete. Dagar som förmedlingen är stängd räknas som arbetslösa dagar 
om den sökande anmäler sig på förmedlingen den första dagen då 
förmedlingen åter är öppen. Detta gäller endast dagar då ersättning 
enligt 20 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring kan utgå, dvs. 
inte lördag eller söndag. 
 
Utgångspunkt för beräkning av ramtiden 
 
14 § Ramtiden skall beräknas i kalendermånader med utgångspunkt i 
ett månadsskifte. 
 
Om den månad då den sökande anmäler sig på arbetsförmedlingen 
(anmälningsmånaden) innehåller arbete, tid med 
föräldrapenningförmån eller totalförsvarsplikt med minst 70 timmar 
(huvudregeln), respektive minst 45 timmar (alternativregeln), skall 
månaden ingå i ramtiden. 
 
Om anmälningsmånaden inte medtas i ramtiden skall ramtiden 
beräknas från närmast föregående månadsskifte. 
 
Prövning av tillgodoräkningsbara månader 
 
Ordningsföljden 
 
15 § Prövningen av arbetsvillkoret startar med den månad som ligger 
närmast arbetslöshetens början. 
 
Om en månad, som inte är tillgodoräkningsbar i arbetsvillkoret 
innehåller lika mycket tid som får överhoppas och tid som inte kan 
överhoppas, skall det för den sökande förmånligaste alternativet väljas.
 
Om tid i ett förvärvsarbete eller tid som jämställs med förvärvsarbete 
enligt 13-13 a § § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring inte var 
för sig räcker för att en viss kalendermånad skall kunna tillgodoräknas, 
skall de läggas samman. 
 
Prövning enligt huvudregeln (12 § första stycket 1 lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring) 
 
16 § En sökande som under ramtiden har förvärvsarbetat minst 1400 
timmar enligt ett intyg från arbetsgivaren anses ha uppfyllt 
arbetsvillkoret enligt huvudregeln.  
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Om den sökande inte har förvärvsarbetat i denna omfattning görs en 
prövning månad för månad om arbetsvillkoret ändå har uppfyllts enligt 
huvudregeln. 
 
Prövning enligt alternativregeln (12 § första stycket 2 lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring) 
 
17 § Om arbetsvillkoret inte har uppfyllts genom huvudregeln, skall en 
prövning ske enligt alternativregeln.  
 
Ramtiden läggs ut på nytt med beaktande av de regler som gäller 
beträffande anmälningsmånaden och bedömningen av om en månad 
skall ingå i ramtiden eller inte. 
 
Prövning av månader och timmar sker i följande steg. 
 
1 a) Med start från och med den första tillgodoräkningsbara månaden 
närmast före arbetslösheten prövas om den sökande har sex 
sammanhängande kalendermånader - exklusive överhoppningsbara 
månader - som innehåller minst 45 timmar arbetad eller jämställd tid. 
 
1 b) Är så inte fallet fortsätter prövningen med förskjutning av 
utgångspunkten till närmast föregående tillgodoräkningsbara månad 
osv. bakåt under ramtiden. 
 
1 c) Finns det sex sammanhängande tillgodoräkningsbara månader och 
det sammanlagda antalet arbetade timmar under månaderna blir lägre 
än 450, skall prövningen återupptas enligt 1 b) och vidare enligt 1 c). 
 
Prövning enligt 13 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
 
18 § Om den sökande inte uppfyller arbetsvillkoret med enbart 
förvärvsarbete och jämställd tid enligt 13 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring, skall arbetsvillkoret prövas enligt huvudregeln 
och därefter, om det behövs, enligt alternativregeln med beaktande av 
tid då den sökande har fått föräldrapenningförmån eller fullgjort 
totalförsvarsplikt, i samma ordning som anges i 15-17 § § dessa 
föreskrifter.  
 
Totalförsvarsplikt och föräldrapenningförmån 
 
19 § Tid då den sökande fullgjort totalförsvarsplikt eller fått 
föräldrapenningförmån får ensam eller tillsammans med eventuell 
arbetad tid tillgodoräknas med högst 5 dagar eller 40 timmar per 
vecka. Varje hel dag anses motsvara 8 timmars arbete. Tid då 3/4, 1/2, 
1/4 respektive 1/8 föräldrapenning har utgått motsvarar 6, 4, 2 timmars 
respektive 1 timmes arbete.  
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Regler för vissa typer av arbete 
 
Yrkesfiskare 
 
20 § För en medlem i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa som begär 
ersättning vid tillfälligt avbrott i verksamheten skall arbetsvillkoret 
vara fullgjort med fiske. 
 
Har medlemmen, på grund av sådana fångstbegränsningar som har 
beslutats av EU eller Fiskeriverket, inte haft möjlighet att fiska i 
tillräcklig omfattning för att uppfylla arbetsvillkoret, får även annat 
arbete tillgodoräknas vid prövningen.  
 
Förberedelsetid 
 
21 § Vid prövning av arbetsvillkoret för vissa grupper av yrkesutövare, 
vars arbete på grund av dess natur kräver t.ex. förberedelse- eller 
repetitionstid, får sådan tid, om antalet timmar inte redovisas i 
arbetsgivarintyg eller liknande, tillgodoräknas enligt årsvis fastställda 
regler som skall godkännas av Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen. 
 
Dessa regler skall tillämpas på de angivna yrkeskategorierna 
oberoende av vilken arbetslöshetskassa den sökande är medlem i. 
 
Arbete åt nära anhörig 
 
22 § Åberopar den sökande arbete åt familjemedlem eller annan nära 
anhörig och det kan ifrågasättas att det varit ett förvärvsarbete, skall 
arbetsgivarintyget kompletteras med en utredning som visar om den 
sökande haft någon inkomst från arbetet samt om arbetsgivaren betalat 
in skatt och sociala avgifter. 
 
Arbete utomlands 
 
23 § Följande arbeten, utförda utomlands, skall tillgodoräknas: 
 
- arbete hos arbetsgivare med säte i Sverige, om lön utbetalas därifrån 
 
- tjänstgöring vid svenskt FN-förband 
 
- biståndsarbete (exempelvis som volontär eller biträdande expert) för 
vilket SIDA eller annan statlig myndighet står för lönekostnaderna 
 
- arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och till dem knutna 
organ. 
 
Lärare och cirkelledare 
 
24 § För lärare och cirkelledare som varit anställda i tjänst där heltid 
anges i undervisningsskyldighet per vecka skall 
undervisningstimmarna räknas upp så att de motsvarar arbetade 
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timmar i en 40-timmarsvecka. Beräkningen görs enligt följande: 
(ut=undervisningstimmar) 
 
40 x antalet ut 
antalet ut för heltidstjänst 
 
Erhålls vid beräkningen ett brutet timtal skall detta utjämnas till 
närmast lägre hela timtal. 
 
Är undervisningsskyldigheten i en tjänst för lärare eller cirkelledare 
bestämd till visst antal timmar per år, skall detta tal delas med 40 för 
att få fram tjänstens omfattning per vecka. 
 
Nattarbete 
 
25 § För en sökande som har haft nattarbete skall arbetstid som 
motsvarar heltid omräknas till 40-timmarsvecka. Arbete på deltid 
omräknas så att tjänstgöringsgraden omvandlas till andel av 40-
timmarsvecka enligt följande: 
 
arbetade timmar i nattarbete 
--------------------------------------------- x 40 = arbetade timmar 
timmar i nattarbete som motsvarar heltid 
 
Antalet arbetstimmar per månad skall efter omräkning avrundas till 
närmast högre heltal. 
 
Tid som jämställs med förvärvsarbete 
 
Beräkning av tid med avgångsvederlag 
 
26 § Det totala ersättningsbeloppet divideras med den sökandes 
genomsnittliga månadsinkomst under det senaste året i den anställning 
från vilken ersättningen härrör. Den på detta sätt beräknade tiden läggs 
ut i kalenderdagar med början från och med första dagen efter 
anställningens upphörande.  
 
Överhoppningsbar tid 
 
Styrkt sjuktid 
 
27 § Som styrkt sjuktid räknas tid för vilken den sökande 
 
1. har läkarintyg, som styrker nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom,  
 
2. uppburit hel eller tre fjärdedels sjukpenning, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning, eller  
 
3. uppburit halv sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 
men inte arbetat i sådan omfattning att den tiden är tillgodoräkningsbar 
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i arbetsvillkoret och inte heller uppburit dagpenning från 
arbetslöshetskassa,  
 
Vad som föreskrivs om sjukpenning gäller också för 
havandeskapspenning. 
 
Tid med en fjärdedels sjukpenning respektive sjukersättning eller 
aktivitetsersättning räknas inte som överhoppningsbar tid.  
 
Militärtjänst i utlandet 
 
28 § Militärtjänst som den sökande fullgjort i sitt hemland är 
överhoppningsbar. 
 
STUDERANDEVILLKORET  
 
Kvalifikationstid och ramtid 
 
29 § Med förvärvsarbete enligt 18 § lagen om arbetslöshetsförsäkring 
avses arbete som har uppgått till i genomsnitt minst 25 timmar per 
vecka. 
 
 
ERSÄTTNINGENS OMFATTNING, KARENS OCH 
ERSÄTTNINGSPERIODENS LÄNGD  
 
Karenstid 
 
30 § Vid beräkningen av den tid inom vilken de fem karensdagarna 
skall fullgöras anses 12 månader vara likställt med 52 
sammanhängande kalenderveckor. 
 
Ersättningsperiod 
 
31 § Dag för vilken den sökande frånkänts rätt till ersättning enligt 66 
§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall inräknas i 
ersättningsperioden som ersatt dag. 
 
Rätt till ny ersättningsperiod 
 
Avbrott i ersättningsperioden 
 
32 § Vid bedömning av avbrott i en ersättningsperiod enligt 23 § lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall tolvmånadersperioden 
anses vara 365 dagar. 
 
När minst 50 dagar återstår av de 300 ersättningsdagarna skall 
arbetslöshetskassan underrätta den sökande om detta samt upplysa om 
möjligheten till förlängning av perioden. Den sökande skall även 
upplysas om att ersättning kan utgå under en ny period om den 
sökande under den pågående perioden har uppfyllt ett arbetsvillkor. 
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När minst 50 dagar återstår av den förlängda ersättningsperioden skall 
arbetslöshetskassan underrätta den sökande om detta samt upplysa om 
att ersättning kan utgå under en ny period om den sökande under den 
pågående perioden har uppfyllt ett arbetsvillkor. 
 
Information om regeln i 8 § förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring skall lämnas i underrättelserna till den sökande. 
 
NORMALARBETSTID  
 
Månader på vilka normalarbetstiden baseras 
 
Arbetsvillkoret uppfyllt enligt huvudregeln 
 
33 § För den som har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12 § första stycket 
1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall en jämförelse 
göras mellan normalarbetstiden beräknad som den genomsnittliga 
arbetstiden under de månader som ingår i arbetsvillkoret och den 
genomsnittliga arbetstiden i allt förvärvsarbete under samtliga 
kalendermånader med minst 70 timmars arbete inom ramtiden. 
 
Det alternativ som är förmånligast för den sökande skall väljas. 
 
Arbetsvillkoret uppfyllt enligt alternativregeln 
 
34 § För den som har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12 § första stycket 
2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring utgör normalarbetstiden 
den genomsnittliga arbetstiden under de månader som ingår i 
arbetsvillkoret.  
 
Totalförsvarsplikt och föräldrapenningförmån 
 
35 § Vid beräkningen av normalarbetstiden får inte tid med 
totalförsvarsplikt eller föräldrapenningförmån medräknas. Om sådan 
tid måste tas i anspråk med en eller två månader för att uppfylla 
arbetsvillkoret skall normalarbetstiden grunda sig på de fem respektive 
fyra kalendermånaderna med arbete.  
 
Beräkning per vecka 
 
Genomsnittlig arbetstid 
 
36 § Den sökandes genomsnittliga arbetstid (normalarbetstid) per 
vecka beräknas genom att det totala antalet arbetade timmar under de 
medräknade kalendermånaderna läggs samman varefter summan 
divideras med antalet veckor under månaderna (antalet månader x 
4,33). Tid i sista tillgodoräkningsbara månad som ligger efter den dag 
sökanden har anmält sig hos arbetsförmedlingen och gjort anspråk på 
ersättning, skall inte medräknas vid beräkning av normalarbetstiden. 
Följande delningstal (veckor) skall användas vid beräkning av 
normalarbetstid i sådan månad: 
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Anmäld hos arbetsförmedlingen dag 1-7 = 1 vecka 
 
8-14 = 2 veckor 
 
15-21 = 3 veckor 
 
22-28 = 4 veckor 
 
29-31 = 4,33 veckor.  
 
Fast arbetstid, hjälpregel 
 
37 § Om den sökande före arbetslösheten har haft ett sammanhängande 
arbete med fast arbetstid på minst sex månader och om arbetsvillkoret 
har uppfyllts genom detta arbete skall normalarbetstiden vara den tid 
som sökanden har varit anställd för att arbeta per vecka, även om den 
sökande har varit frånvarande från arbetet på grund av egen sjukdom 
eller för vård av sjukt barn och har haft lön eller ersättning från den 
allmänna försäkringskassan. 
 
Lärare och cirkelledare 
 
38 § Vid fastställande av normalarbetstid för lärare och cirkelledare, 
som varit anställda i tjänst där heltid anges i undervisningsskyldighet 
per vecka, skall undervisningstimmar räknas upp så att de motsvarar 
arbetade timmar i en 40-timmarsvecka.  
 
Schemalagd arbetstid 
 
39 § Har den sökande varit anställd för att arbeta efter ett schema som 
omfattar längre period än en vecka skall, vid beräkningen av 
normalarbetstiden, den arbetade tiden fördelas jämnt över de veckor 
schemat omfattar. Samma gäller om den sökande haft en anställning 
med arbetet förlagt så att viss tid varit tjänstgöringsfri. 
 
Lägsta normalarbetstid 
 
40 § Om normalarbetstiden vid beräkningen visar sig understiga 17 
timmar per vecka, skall den ändå fastställas till 17 timmar per vecka. 
 
 
Underlaget för normalarbetstid i vissa fall 
 
Delpensionär 
 
41 § Om den sökande uppbär delpension skall normalarbetstiden 
beräknas på den arbetstid han eller hon haft som delpensionär. 
 
Deltidsanställning kombinerad med egen verksamhet 
 
42 § Har den sökande beviljats arbetslöshetsersättning på grund av att 
han eller hon förlorat en deltidsanställning som kombinerats med ett 
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begränsat engagemang i ett företag, beräknas normalarbetstiden på den 
förlorade deltidsanställningen. Om den sökandes personliga 
verksamhet i företaget helt har upphört skall även arbetstiden i 
företaget medräknas. 
 
Normalarbetstid i särskilda fall 
 
Studerandevillkoret 
 
43 § Har den sökande beviljats arbetslöshetsersättning med stöd av 18 
§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är normalarbetstiden 
lika med arbetsutbudet. 
 
Permitterad 
 
44 § Har den sökande permitterats skall den tid som han eller hon varit 
anställd för att arbeta utgöra normalarbetstiden, oavsett hur länge 
anställningen har varat. 
 
Nyprövning 
 
45 § I samband med att den sökande börjar en ny ersättningsperiod 
med stöd av 23 § andra stycket lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring skall normalarbetstiden inte sänkas i 
förhållande till den just avslutade ersättningsperioden. 
 
Sjukersättning eller aktivitetsersättning 
 
46 § Har den sökande inte förvärvsarbetat efter det att en fjärdedels 
eller halv sjukersättning eller aktivitetsersättning började utges skall 
arbetsutbudet utgöra normalarbetstiden under förutsättning att utbudet 
och den tid som omfattas av sjukersättningen eller 
aktivitetsersättningen tillsammans inte överstiger heltid.  
 
Höjning av normalarbetstid under pågående ersättningsperiod 
 
47 § Har den sökande haft ett avbrott under en pågående 
ersättningsperiod på grund av arbete med en längre veckoarbetstid än 
tidigare, skall en ny normalarbetstid fastställas. Avbrottet skall ha varit 
sammanhängande och ha omfattat minst sex månader (25 veckor) 
inom ramtiden. 
Normalarbetstiden skall inte ändras om den sökandes dagsförtjänst 
därigenom blir lägre. 
  
Normalarbetstid vid sänkt arbetsutbud 
 
48 § Normalarbetstiden skall minskas om den sökande har sänkt sitt 
arbetsutbud och därefter arbetat i samma omfattning som arbetsutbudet 
under minst sex kalendermånader inom ramtiden. 
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FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTRELATERAD ERSÄTTNING  
  
Inkomstunderlag 
 
49 § Som underlag för beräkning av dagsförtjänsten skall förutom lön 
räknas normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst 
av tjänst. 
 
Andra tillfälliga eller inte regelbundet utgående ersättningar skall inte 
räknas. 
 
Inkomsten uppräknas enligt senaste gällande avtal om det arbete som 
har medräknats vid fastställandet av normalarbetstiden på grund av 
överhoppningsbar tid ligger längre tillbaka i tiden än tolv månader från 
ansökan om ersättning. 
 
Dagsförtjänst 
 
Dagsförtjänst, grundregel 
 
50 § Den sökandes dagsförtjänst utgörs av den inkomst per dag som 
han eller hon har haft av det arbete som har medräknats vid 
fastställandet av normalarbetstiden. 
 
Normalarbetstiden höjd till 17 timmar 
 
51 § Om normalarbetstiden har fastställts till 17 timmar per vecka och 
det verkliga antalet timmar understiger 17, skall dagsförtjänsten 
beräknas på det verkliga antalet timmar. 
 
Sjukersättning eller aktivitetsersättning 
 
52 § Har den sökande inte förvärvsarbetat efter det att en fjärdedels 
eller halv sjukersättning eller aktivitetsersättning började utges skall 
dagsförtjänsten baseras på tre fjärdedelar respektive hälften av det 
inkomstunderlag som han eller hon hade innan ersättningen började 
utges.  
 
Övergång från grundbelopp till inkomstrelaterad ersättning 
 
53 § Vid övergång från grundbelopp till inkomstrelaterad ersättning 
skall - om det är till fördel för den sökande - ny normalarbetstid och 
dagsförtjänst fastställas på arbetad tid som ligger inom 
medlemskapstiden. 
 
Dagsförtjänsten utgörs av den inkomst som den sökande hade i det 
arbetsvillkor som ligger till grund för den inkomstrelaterade 
ersättningen. Även om den sökande fått behålla en högre 
normalarbetstid än som följer av detta arbetsvillkor, får dagsförtjänsten 
alltså inte räknas upp. Den inkomstrelaterade dagpenningen får inte 
understiga den dagpenning som utgick i form av grundbelopp.  
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Dagsförtjänst, provisionsanställning 
 
54 § Vid anställning med provisionsbaserad lön beräknas 
dagsförtjänsten på den lön som utbetalats under anställningstiden 
under ramtiden. Har den aktuella provisionsanställningen varit 
kortvarig och både påbörjats och avslutats under ramtiden får 
arbetslöshetskassan som underlag för dagsförtjänsten även ta hänsyn 
till sådan provisionslön som inte var utbetalad vid beräkningstillfället 
men som då var intjänad och som kan styrkas av den sökande. 
 
Dagsförtjänst, biståndsarbetare 
 
55 § Vid beräkning av dagsförtjänsten skall sådan skattefri lön till 
biståndsarbetare som betalats med volontärbidrag från SIDA 
uppräknas så att den motsvarar en bruttolön före skatt. 
 
Omprövning av fastställd dagsförtjänst 
 
56 § Omprövning av en fastställd dagsförtjänst skall göras under 
pågående ersättningsperiod i följande fall. 
 
- Vid omprövning av normalarbetstiden. 
 
- Sedan löneförhandlingarna för medlemmarna inom 
arbetslöshetskassans verksamhetsområde avslutats. Uppräkningen av 
löneunderlaget får inte ske retroaktivt. 
 
- Då den sökande har haft ett avbrott under                Tillämpas inte. 
ersättningsperioden på grund av arbete med         
en högre inkomst än tidigare. Avbrottet skall       
ha varit sammanhängande och ha omfattat  
minst sex månader (25 veckor) inom ramtiden.  
 
AVDRAG FÖR PENSION  
 
Pensionsavdrag 
 
Dagpenningnivå från vilken avdrag skall göras 
 
57 § Fastställt pensionsavdrag skall gälla intill dess 
arbetslöshetskassan begär en ny anmälan enligt 47 § lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring. Omprövning dessförinnan skall göras 
endast om den sökande fått en väsentlig förändring av sin pension. 
 
FÖRETAGARE  
 
Företagares arbetslöshet 
 
Tillfälligt uppehåll 
 
58 § Vid beslut om rätt till ersättning vid tillfälligt uppehåll skall 
företagaren av arbetslöshetskassan informeras om att han eller hon 
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endast är berättigad till ersättning så länge verksamheten är vilande, 
och att det föreligger skyldighet att meddela arbetslöshetskassan om 
verksamheten återupptas. 
 
Yrkesfiskare 
 
59 § Medlem i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa som bedriver 
yrkesfiske som egen företagare betraktas som arbetslös - förutom då 
verksamheten helt upphört - även vid sådana tillfälliga avbrott i 
verksamheten då fiske omöjliggörs på grund av 
 
a) ishinder, 
 
b) andra väderleks- eller miljöförhållanden, 
 
c) maskin- eller båthaveri, 
 
d) motor- och vinschbyte,  
 
e) drivmedelsbrist till följd av importsvårigheter eller 
 
f) fångstbegränsningar beslutade av EG eller av Fiskeriverket. 
 
Ersättning på grund av tillfälligt avbrott i fisket utgår inte om 
medlemmen samma vecka fiskat under 4 dagar i sådan omfattning att 
ersättning inte kan utgå för någon av fiskedagarna.  
 
Medlem som helt skilt sig från verksamheten som fiskare och som 
senare återupptar sådan verksamhet har rätt till ersättning vid tillfälliga 
uppehåll först 4 veckor efter det att verksamheten återupptagits. 
 
Ersättning under tillfälligt avbrott på grund av ishinder är begränsad 
till högst 60 dagar per år. 
 
Om en av de båtar som partrålar drabbas av maskin- eller båthaveri 
betraktas även den andra båtens besättning som arbetslös under 
avbrottet och kan erhålla ersättning, dock för högst 10 dagar för ett och 
samma haveri. 
 
Medlem, som uteslutande bedriver bottengarnfiske, kan erhålla 
ersättning för högst 20 dagar per år vid tillfälliga avbrott i 
verksamheten.  
 
Beräkning av företagares dagpenning 
 
60 § Inkomstrelaterad ersättning får grundas endast på sådan 
verksamhet som företagare, som den sökande bedrivit under tid då han 
eller hon varit medlem i en arbetslöshetskassa. 
 
Dagsförtjänst, företagare 
 
61 § En företagares dagsförtjänst beräknas till 1/260 av årsinkomsten. 
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Avdrag skall göras för dagar då den sökande har hindrats från att 
bedriva verksamhet på grund av sjukdom eller föräldraledighet och för 
vilka sjuk- eller föräldrapenning har lämnats från försäkringskassan. 
En förutsättning för att dagarna skall dras av är att sjuk- eller 
föräldrapenningen inte ingår i årsinkomsten från företaget. 
 
Med årsinkomst avses inkomsten enligt kontrolluppgiften, om 
verksamheten har bedrivits i ett aktiebolag eller i en ekonomisk 
förening och företagaren har tagit ut lön som anställd. I övriga fall 
avses med årsinkomst nettointäkten av en förvärvskälla enligt 
självdeklarationen till skattemyndigheten. Om det är till fördel för den 
sökande får stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program inräknas i underlaget 
för beräkningen av dagsförtjänsten. 
 
1. Verksamhet som har bedrivits längre tid än tre år 
 
Om det vid arbetslöshetens inträde inte finns någon självdeklaration 
eller kontrolluppgift för året före avvecklingsåret, skall 
arbetslöshetskassan besluta om en preliminärt beräknad dagpenning 
för en företagare som har bedrivit sin verksamhet under längre tid än 
tre år. Företagaren skall informeras om att han eller hon är skyldig att 
sända en kopia av den saknade deklarationen eller kontrolluppgiften 
till arbetslöshetskassan samtidigt som den ges in till 
skattemyndigheten. 
 
2. Verksamhet som har bedrivits tre år eller kortare tid 
 
Om verksamheten som företagare har bedrivits under tre år eller 
kortare tid, skall dagsförtjänsten baseras på den genomsnittliga 
årsinkomsten under den tid som verksamheten faktiskt har bedrivits. 
Avvecklingsårets inkomst skall tas med endast om det är till fördel för 
den sökande. Eftersom självdeklarationen för inkomsten i dessa fall 
saknas vid arbetslöshetens inträde för hela eller en del av 
verksamhetstiden, skall arbetslöshetskassan besluta om en preliminärt 
beräknad dagpenning för den sökande. 
 
Brutet år utgörs av en så stor del av talet 260 som motsvarar den tid då 
verksamhet har bedrivits i förhållande till ett helt år. Vid en bruten 
månad skall det faktiska antalet arbetsdagar räknas med. 
 
Den sökande skall informeras om att han eller hon är skyldig att till 
arbetslöshetskassan sända en kopia av självdeklarationen eller 
kontrolluppgiften för den del av verksamhetstiden som sådan saknas, 
samtidigt som den ges in till skattemyndigheten. 
 
3. Ändring av preliminärt beräknad dagpenning 
 
I de fall då arbetslöshetskassan gör en preliminär beräkning av 
dagsförtjänsten skall den sökande informeras om att den preliminärt 
beräknade dagpenningen kan komma att ändras när det finns underlag 
för en slutlig beräkning. 
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Om den slutliga beräkningen leder till en höjning av dagpenningen 
skall dagpenningen räknas upp retroaktivt från arbetslöshetens inträde. 
 
4. Verksamhet som har bedrivits kortare tid än tolv månader 
 
För en företagare som har bedrivit verksamhet under en kortare tid än 
tolv månader och som före tiden som företagare har haft en varaktig 
anknytning till arbetsmarknaden som anställd, får normalarbetstiden 
och normalinkomsten fastställas på grundval av anställningen. En 
förutsättning för detta är att den sökande var ersättningsberättigad vid 
den tidpunkt då han eller hon påbörjade verksamheten i företaget. 
Anställningen skall ligga inom en ramtid av tolv månader omedelbart 
före denna tidpunkt. 
 
Dagsförtjänst, yrkesfiskare 
 
62 § För medlem i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa som bedriver 
yrkesfiske som egen företagare och har rätt till ersättning vid vissa 
tillfälliga uppehåll i verksamheten fastställs dagsförtjänst och 
dagpenning årligen på basis av den nettoinkomst av fiske som 
medlemmen haft enligt den senaste allmänna självdeklarationen. 
 
Med nettoinkomst menas inkomst av fiske med avdrag för kostnaderna 
för fiskets bedrivande bortsett från värdeminskningsavdrag. För 
medlem som erhåller betalning i form av manslott räknas denna som 
nettoinkomst. 
 
Vid beräkning av dagsförtjänst skall nettoinkomsten delas med talet 
260 minus antalet ersättningsdagar för arbetslöshet under det aktuella 
inkomståret. 
 
Medlemmen är skyldig att på arbetslöshetskassans begäran styrka den 
uppgivna inkomsten med vidimerad avskrift av självdeklaration, 
leveransnotor eller liknande handlingar som arbetslöshetskassan kan 
godta. 
 
Det åligger medlemmen själv att redogöra för hur stor del av 
inkomsten som kommer från fiske. Om medlemmen, trots skriftlig 
anmaning, inte kommer in med sådan redogörelse, fastställs 
dagpenningen till grundbeloppet. 
 
 
ARBETSLÖSHET DEL AV VECKA OCH BISYSSLA   
 
Arbetslöshet del av vecka 
 
Beräkningen enligt omräkningstabellen 
 
63 § Om den sökande är arbetslös del av vecka beräknas antalet 
dagpenningbelopp enligt omräkningstabellen med utgångspunkt i 
normalarbetstiden. Denna minskas med arbetade timmar, karenstid och 
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med tid då den sökande haft annat ersättningshinder enligt deklaration 
eller markering på kassakort samt med dagar då den sökande varit 
avstängd från ersättning enligt 43 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring (sammantaget benämnt hindertid).  
 
Uppstår vid sammanräkningen av hindertid ett brutet timtal, utjämnas 
detta till närmast lägre hela timtal. 
 
Arbete under ersättningsvecka 
 
64 § Har den sökande deltidsarbete som inte helt häver arbetslösheten 
och deltidsarbetet är förlagt enligt ett schema som omfattar längre 
period än en vecka skall, vid beräkningen av ersättning enligt 
omräkningstabellen, den arbetade tiden fördelas jämnt över de veckor 
schemat omfattar. Samma gäller om den sökande har en 
deltidsanställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri. 
 
Har den sökande lämnat någon dag på kassakortet odeklarerad och 
trots anmaning inte kompletterat kortet, skall den odeklarerade dagen 
räknas som en dag med 8 timmars arbete. 
 
Har den sökande i en ersättningsvecka arbetat under sådana dagar då 
han eller hon inte varit anmäld vid arbetsförmedlingen (hindertid) skall 
avdrag göras med den arbetade tiden om detta ger ett större avdrag än 
den sammanräknade hindertiden. 
 
Arbetsfri dag för vilken lön utgått räknas som arbetad dag. 
 
Hindertid i övrigt 
 
65 § Hinderdag och avstängningsdag beräknas som 1/5 av 
normalarbetstiden. Har den sökande mottagit dagpenning enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring för endast del av dag, minskas 
normalarbetstiden per dag i motsvarande mån. 
 
Har den sökande deklarerat att han eller hon varit förhindrad att arbeta 
på lördag och söndag påverkar detta inte ersättningen för veckan. 
 
Minskat arbetsutbud 
 
66 § Om den sökande minskat sitt arbetsutbud skall den fastställda 
normalarbetstiden, vid användning av omräkningstabellen, minskas 
med lika många timmar som utbudet sänkts. Hindertid beräknas för 
sådan sökande som en del av arbetsutbudet, inte som del av 
normalarbetstiden. 
 
Användningen av omräkningstabellen vid konstnärligt arbete 
 
67 § Om den sökande har utfört konstnärligt arbete som musiker, 
sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete skall han eller hon på 
kassakortet ange, förutom arbetad tid, även den inkomst han eller hon 
haft av sådant arbete. 
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För att fastställa ersättningen enligt omräkningstabellen skall 
inkomsten omvandlas till timmar genom att divideras med ett 
(schabloniserat) timlönebelopp som årsvis fastställs av Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringen med utgångspunkt i de avtal som gäller 
för motsvarande arbete som anställd. 
 
Utgångspunkten för beräkningen är kalenderveckan. 
 
Understiger inkomsten för en dag timlönebeloppet x 8 skall 
ersättningsberäkningen utgå från den deklarerade arbetstiden. 
 
Uppgår inkomsten till åtta gånger timlönebeloppet eller mer skall 
inkomsten divideras med timlönebeloppet. Det framräknade timtalet 
dras av från normalarbetstiden vid beräkningen av ersättningen för 
veckan enligt omräkningstabellen. 
 
Om vid beräkningen enligt föregående stycke timtalet överstiger 40 
skall överskjutande timmar dras av vid beräkningen av antalet 
ersättningsdagar för den andra kassakortsveckan. Eventuella 
återstående timmar dras av vid ersättningsberäkningen för följande 
kassakortsperioder. 
 
Bisyssla 
 
68 § Som heltidsarbete skall räknas arbete med en arbetstid, som med 
högst 5 timmar per vecka understiger den för yrket normala arbetstiden 
för heltidsarbete. Har den sökande förkortat sitt heltidsarbete med stöd 
av 3 § föräldraledighetslagen (1995:584) m.m. skall han eller hon ändå 
anses som heltidsarbetande. 
 
Har den sökande på heltid deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program, skall sådan tid jämställas med förvärvsarbete vid bedömning 
av bisysslereglerna. 
 
Definition av bisyssla 
 
69 § Vid prövning av om inkomsten från extraarbete överstigit ett 
belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka skall beräkningen 
grundas på året (12-månadersperioden) före arbetslöshetens inträde. 
All tid under 12-månadersperioden skall ingå vid prövningen även om 
arbete inte utförts vissa tider, t.ex. på grund av att det är fråga om ett 
säsongarbete eller arbetet av annat skäl är koncentrerat till vissa tider 
eller är oregelbundet. 
 
Har den sökande inte haft extraarbetet under hela året före 
arbetslöshetens inträde skall prövningen omfatta den tid som den 
sökande haft arbetet. 
 
Beslut om bisyssla 
 
70 § En sökande som på anmälan uppgivit extraarbete skall genom 
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beslut av arbetslöshetskassan informeras om arbetslöshetskassan 
bedömt arbetet som bisyssla eller ej. 
 
Om arbetet bedömts vara bisyssla skall i beslutet anges den tid och 
inkomst - i förekommande fall i genomsnitt - per vecka som 
arbetslöshetskassan beräknat för bisysslan. Den sökande skall vidare 
erhålla information om de regler som gäller för bisyssla och om sin 
skyldighet att underrätta arbetslöshetskassan om förändringar i tid och 
inkomst i bisysslan. 
 
Beslut om beviljad bisyssla skall registreras i den sökandes ärende. 
 
Avdrag för bisyssloinkomst 
 
71 § Ökar medlemmens inkomst av bisysslan så att den per vecka 
överstiger ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp eller beräknar den 
sökande att inkomsten genomsnittligt kommer att överstiga detta 
belopp, skall arbetslöshetskassan därefter för varje vecka som den 
sökande söker ersättning göra avdrag med det belopp som överstiger 
ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp. Det framräknade beloppet 
reducerar ersättningen per dag i proportion till det antal dagar som 
ersätts enligt omräkningstabellen. 
 
Ersättning i kombination med deltidsarbete 
 
Ersättning i kombination med deltidsarbete 
 
72 § En sökande som börjar uppbära ersättning i kombination med 
deltidsarbete skall informeras om att ersättningsrätten prövas med 
jämna mellanrum och att den kan komma att upphöra om den sökande 
avvisar erbjudna lämpliga arbeten eller en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd.  
 
Innan beslut fattas om att avbryta ersättningen i samband med en 
sexmånadersprövning skall kommunicering ske med den sökande. 
 
I samband med prövningen enligt 23 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring om den sökande har rätt till en ny 
ersättningsperiod skall utredas om den sökande vid periodens utgång 
har en tillsvidareanställning på deltid. Hur arbetstiden är förlagd i 
tillsvidareanställningen saknar betydelse liksom om arbetstiden är 
bestämd till ett visst antal timmar per vecka eller annan tidsenhet eller 
om antalet arbetstimmar kan variera. 
 
Finner arbetslöshetskassan att ersättningen skall upphöra på grund av 
deltidsanställningen, skall den sökande i beslutet om detta också ha 
besked om att en prövning gjorts enligt 23 § första stycket lagen om 
arbetslöshetsförsäkring, som innebär att villkoren för en ny 
ersättningsperiod är uppfyllda. Samtidigt skall information lämnas om 
bestämmelsen i 23 § första stycket. 
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Upphör deltidsanställningen vid eller efter ersättningsperiodens utgång 
skall en bevakning ske av ersättningsrätten under tre månader efter 
anställningens upphörande. 
 
AVSTÄNGNING FRÅN RÄTT TILL ERSÄTTNING  
 
Skäl för avstängning  
 
Flyttning av hem eller arbetsplats 
 
73 § En sökande som har slutat sin anställning på egen begäran eller 
fått tjänstledigt anses ha haft giltig anledning att lämna sitt arbete om 
förutsättningarna i någon av de följande två punkterna är uppfyllda: 
 
- Den sökandes make eller maka har fått fast anställning, etablerat eller 
flyttat sin näringsverksamhet eller börjat en utbildning som är avsedd 
att pågå mer än 12 månader på en annan ort. Makarnas hem har flyttats 
till den nya orten. Den nya hemorten ligger så långt från den gamla att 
den sökande inte kan resa mellan dessa orter varje dag. 
 
- Den sökandes arbetsgivare har flyttat arbetsplatsen till en ny ort. Den 
nya orten ligger så långt från hemorten att den sökande inte kan resa 
mellan dessa orter varje dag. Den sökandes hemförhållanden är sådana 
att hemmet inte kan flyttas utan väsentlig olägenhet för hans eller 
hennes familj. 
 
Med makar jämställs personer som varaktigt sammanbor under 
förhållanden som liknar makars.  
 
Lämnat deltidsarbete 
 
74 § En sökande som slutat ett deltidsarbete på grund av att 
ersättningsrätten avbrutits enligt 7 § förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring anses ha haft giltig anledning att lämna sitt 
arbete. Samma gäller en sökande som slutat en tillsvidareanställning på 
deltid på grund av att rätten till ersättning begränsats enligt 8 § i 
förordningen. Om en sådan sökande inom tre månader från det att 
anställningen upphörde erbjuds en ny tillsvidareanställning, som inte 
helt häver arbetslösheten, anses detta som ett olämpligt arbete. 
 
Avstängningstid 
 
Avräkning av avstängningsdagar 
 
75 §  Avstängningsdag är alltid hel dag. Maximalt 5 avstängningsdagar 
kan avräknas per vecka. Det gäller även för sökande som minskat sitt 
arbetsutbud så att normalarbetstiden överstiger arbetsutbudet. 
 
Inom ramen för 5-dagarsregeln räknas lördag och söndag då den 
sökande arbetat minst 3 timmar som avstängningsdag. 
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En sökande, som är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen, 
skall deklarera som vanligt på kassakort. 
 
Arbetad tid för en sökande som inte är anmäld som arbetssökande på 
arbetsförmedlingen skall styrkas med arbetsgivarintyg. Om det är 
nödvändigt för att fastställa vilka arbetsdagar, som ligger före anmälan 
på arbetsförmedlingen, skall den sökande på arbetslöshetskassans 
begäran deklarera den tiden på kassakort. Antalet arbetade dagar före 
anmälan skall anses som fullgjorda avstängningsdagar och frånräknas 
avstängningsperioden. Med dag då förvärvsarbete utförts avses dag 
med minst 3 timmars arbete. 
 
ANSÖKAN OM ERSÄTTNING  
 
Ansökan om ersättning 
 
Kassakort 
 
76 § En ansökan om ersättning skall göras 
 
- skriftligen på den särskilt fastställda blanketten kassakort.  
 
- via telefon genom dialog mellan den sökande och 

arbetslöshetskassan (telekassakort), eller 
 
- genom elektronisk överföring (elektroniskt kassakort).  
 
77 § Arbetslöshetskassan får använda telekassakort om utformningen 
av arbetslöshetskassans tjänst för telekassakort och därefter vidtagna 
ändringar har godkänts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 
 
Uppgifter som lämnas i ett telekassakort skall motsvara de uppgifter 
som lämnas på den skriftliga blanketten Kassakort. 
 
Arbetsintyg, företagare 
 
78 § En sökande som varit verksam som egen företagare skall lämna 
försäkran och intyg om verksamheten som underlag för bedömningen 
av ersättningsrätten på blankett "Arbetsintyg för företagare" eller på 
arbetslöshetskassans formulär med motsvarande innehåll. 
 
En sökande som vill tillgodoräkna sig arbete åt familjemedlem eller 
annan nära anhörig i arbetsvillkoret, skall uppmanas att styrka att ett 
verkligt anställningsförhållande förelegat och att han eller hon haft 
inkomst av anställningen. Det kan göras genom att den sökande visar 
lönespecifikation eller dylikt varav framgår lönebelopp och 
skatteavdrag. 
 
Arbetslöshetsintyg, fiskare 
 
79 § Medlem i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa som bedriver 
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yrkesfiske skall styrka arbetslöshet beroende på väderleks- eller 
ishinder i fisket genom intyg som utfärdas av en av 
arbetslöshetskassans styrelse godkänd intygsgivare. 
 
Intyg som styrker maskinhaveri, båthaveri eller motorbyte skall 
utfärdas av det varv eller den verkstad som utför reparationen eller 
installationen. 
 
Intyg som styrker partrålning med båt som drabbas av maskin- eller 
båthaveri skall utfärdas av arbetslöshetskassans intygsgivare. 
 
Arbetsintyg, fiskare 
 
80 § Medlem i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa som bedriver 
yrkesfiske som egen företagare och som gör anspråk på 
arbetslöshetsersättning skall genom invägningsbesked eller på annat av 
arbetslöshetskassans styrelse godtaget sätt kunna styrka, att han eller 
hon utfört arbete i den omfattning som sägs i 12 § lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring. 
 
Elektronisk överföring av vissa handlingar 
 
81 § Kassakort, anmälan om arbetslöshet, arbetsgivarintyg, 
arbetsgivarintyg för hemarbete eller arbetsintyg för företagare får 
lämnas till en arbetslöshetskassa i elektronisk form om, 
 
1. arbetslöshetskassan tillhandahåller en tjänst för elektronisk 
överföring av den aktuella handlingen, 
 
2. utformningen av tjänsten och därefter vidtagna ändringar har 
godkänts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 
 
3. handlingen upprättas och lämnas in genom tjänsten, och 
 
4. användaren identifierar sig eller signerar handlingen med stöd av ett 
elektroniskt certifikat eller identifierar sig med personlig kod och 
lösenord. 
 
När någon annan än den sökande lämnar uppgifter i en elektronisk 
handling enligt första stycket, skall arbetslöshetskassan kontrollera att 
den som lämnar uppgifterna är behörig att göra det. 
 
Uppgifter i kassakort, arbetsgivarintyg, arbetsgivarintyg för hemarbete 
eller arbetsintyg för företagare, som lämnas till arbetslöshetskassan i 
elektronisk form skall motsvara de uppgifter som lämnas på de 
skriftliga blanketterna Kassakort, Arbetsgivarintyg, Arbetsgivarintyg 
för hemarbete och Arbetsintyg för företagare  
 
Utbetalning av ersättning 
 
82 § Utbetalning av ersättning skall ske på sätt som 
arbetslöshetskassan bestämmer. 
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PROCESSUELLA FRÅGOR 
 
Delgivning 
 
83 § Ett beslut med överklagandehänvisning skall delges på ett sådant 
sätt att det går att fastställa när mottagaren fick del av beslutet. 
 
Handläggning 
 
84 § Har det ursprungliga beslutet fattats av arbetslöshetskassans 
styrelse skall omprövningen ske på samma nivå. Har det ursprungliga 
beslutet fattats av en tjänsteman, skall omprövningen göras på en 
högre nivå. 
 
Lägsta nivå för omprövning av återkrav är kassaföreståndare. 
 
Kassan får ompröva ett beslut endast en gång. 
 
 
FRÅNKÄNNANDE  
 
85 § En arbetslöshetskassa skall lämna uppgift om beslut om 
frånkännandedagar m.m. enligt 66 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring till annan kassa till vilken den sökande övergått 
om beslutet inte till fullo kunnat verkställas före övergången. Den 
arbetslöshetskassa till vilken den sökande övergått skall verkställa 
beslutet som sitt eget. 
 
ANMÄLD SOM ARBETSSÖKANDE  
 
Kontakten med arbetsförmedlingen 
 
Anmälan av arbetslöshet till arbetsförmedling 
 
86 § Den som begär arbetslöshetsersättning skall anmäla sig som 
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen den dag från och 
med vilken han eller hon önskar få ersättning. Vid prövning av 
ersättningsvillkor anses arbetslösheten ha inträtt den dag den sökande 
anmält sin arbetslöshet till förmedlingen.  
 
Anmälan skall ske vid personligt besök hos arbetsförmedlingen. Den 
sökande kan anmäla sig per telefon om han eller hon, 
 
1) bor långt bort från ett fast förmedlingskontor och har svårt att 
inställa sig första arbetslösa dagen, 
 
2) är känd av förmedlingen samt kostnader och tidsåtgång i övrigt 
motiverar avsteg från huvudregeln eller 
 
3) är bosatt på en ort med filialkontor och skall anmäla sig på en dag 
då förmedlingen inte är öppen.  
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Då telefonanmälan görs, skall den sökande få besked om vilken dag 
han eller hon skall besöka förmedlingen personligen.  
 
En sökandes anträffbarhet 
 
87 § En sökande skall vara anträffbar för arbetsförmedlingen de dagar 
för vilka han eller hon begär ersättning. Vid varje ändring av 
vistelseadressen, tillfällig såväl som varaktig, skall den sökande 
omedelbart anmäla den nya vistelseadressen till förmedlingen.  
 
Återbesök hos arbetsförmedlingen  
 
88 § Den som begär ersättning, skall göra ett återbesök vid den tid som 
arbetsförmedlingen bestämmer. Återbesöksdag kan meddelas vid 
besöket eller efter kallelse.  
 
Särskilda bestämmelser för vissa grupper 
 
Bosättning utanför Sverige 
 
89 § En arbetssökande, som har rätt att få arbetslöshetsersättning och 
som bor utanför landets gränser, skall för att behålla rätten till 
ersättning besöka arbetsförmedlingen varje dag, såvida inte den 
sökande är gränsarbetare för vilken de allmänna reglerna för kontakt 
med arbetsförmedlingen gäller.  
 
Yrkesfiskare 
 
90 § Medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa som begär 
ersättning vid tillfälligt avbrott i verksamheten kan anmäla sin 
arbetslöshet per telefon till arbetsförmedlingen. Telefonanmälan kan 
göras av en person som tillhör ett båtlag för hela laget.  
_______________________ 
 
Denna författning träder i kraft från och med den 1 september 2004 
 
På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 
 
 
Bo Jangenäs 
 
   Uno Ströberg 
 
 
 


