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FÖRFATTNINGSSAMLING

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter
om elektronisk överföring av vissa handlingar till en
arbetslöshetskassa;

beslutade den 13 februari 2006.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 47 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt 30 och 31 §§ förordningen
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna föreskrift anger under vilka förutsättningar en anmälan om ar-
betslöshet, en ansökan om arbetslöshetsersättning, ett arbetsintyg för företa-
gare/näringsidkare eller ett arbetsgivarintyg får överföras elektroniskt till en
arbetslöshetskassa.

Definitioner

2 § Med e-tjänst avses i denna föreskrift en tjänst som en arbetslöshetskassa
tillhandahåller för att ersättningssökande eller någon annan skall kunna ge in
och ta emot handlingar elektroniskt i ärenden om arbetslöshetsersättning.

Med e-legitimation avses i denna föreskrift sådana e-legitimationer som anges
i avsnitt 5.9 i e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas an-
vändning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e04:02) eller an-
dra e-legitimationer som uppfyller motsvarande tekniska, administrativa och
rättsliga krav.

Grundläggande krav för elektronisk överföring

3 § En handling som anges i 1 § får överföras elektroniskt till en arbetslös-
hetskassa om arbetslöshetskassan tillhandahåller en e-tjänst genom vilken hand-
lingen kan överföras på det sätt som anges i 4–6 §§.

Formkrav

Handlingar från en ersättningssökande

4 § När en sökande överför en anmälan om arbetslöshet, en ansökan om
arbetslöshetsersättning eller ett arbetsintyg för företagare/näringsidkare elek-
troniskt till en arbetslöshetskassa skall sökanden

1. underteckna handlingen med stöd av en e-legitimation, eller
2. bekräfta riktigheten i lämnade uppgifter med stöd av lösenord som den

sökande har erhållit från arbetslöshetskassan.
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Handlingar från en arbetsgivare

5 § När en sökandes arbetsgivare eller en representant för denne överför ett
arbetsgivarintyg elektroniskt till en arbetslöshetskassa skall intyget underteck-
nas eller stämplas med stöd av en e-legitimation.

Handlingar från revisorer m.fl.

6 § När den del av arbetsintyget för företagare/näringsidkare som utgör in-
tyg av revisor eller annan överförs elektroniskt till arbetslöshetskassan skall
utfärdaren underteckna handlingen elektroniskt med stöd av en e-legitima-
tion.
________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2006.

På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar

Bo Jangenäs

Uno Ströberg

Edita Stockholm 2006


