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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med 
stöd av  

- 9 a § första stycket 1 lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring och  

- 2  och 31 §§ förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring. 

 
 
Anmälan 
 
1 § En sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning kan anmäla 
sig som sökande hos Arbetsförmedlingen på följande sätt: 

1. genom personligt besök på Arbetsförmedlingens kontor 
2. på Arbetsförmedlingens webbplats, eller 
3. på Arbetsförmedlingens distansservicekontor. 

 
Om den sökande har anmält sig på Arbetsförmedlingens webbplats ska 
han eller hon inom fem vardagar från dagen för anmälan personligen 
besöka Arbetsförmedlingens kontor eller distansservicekontor för att 
anmälan ska vara fullständig. 
 
Telefonanmälan 
 
2 § En sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning kan, utöver 
vad som framgår av bestämmelsen om anmälan i 1 §, även anmäla sig 
per telefon, om han eller hon:  
 

1. på grund av bristfälliga kommunikationer har svårt att inställa 
sig hos Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen 

2. är känd av Arbetsförmedlingen och om kostnader och tidsåtgång 
i övrigt motiverar avsteg från huvudregeln i 1 § dessa före- 
skrifter, eller 

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

 

Ansvarig utgivare: Ulf Staffansson 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 
(IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga 
arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet; 
 
beslutade den  2 februari 2015. 
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Den sökande ska i samband med telefonanmälan inom fem vardagar 
från anmälningsdagen personligen besöka Arbetsförmedlingens kontor  
eller distansservicekontor för att anmälan ska vara fullständig. 
 
Anmälan av arbetslöshet till den offentliga arbetsförmedlingen vid 
tillfälligt avbrott i fiskeverksamhet 
 
3 § En sökande som begär arbetslöshetsersättning vid tillfälligt avbrott i 
fiskeverksamheten kan anmäla arbetslöshet per telefon till 
Arbetsförmedlingen. En person som tillhör ett båtlag kan göra en 
telefonanmälan för hela båtlaget.  
 
Styrkt identitet 
 
4 § En sökande, som får eller begär arbetslöshetsersättning och som vid 
personligt besök på Arbetsförmedlingens kontor eller 
distansservicekontor anmäler sig eller har annan kontakt med 
Arbetsförmedlingen som har betydelse för rätten till 
arbetslöshetsersättning, ska styrka sin identitet. 
 
En sökandes anträffbarhet 
 
5 § En sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning ska vara 
anträffbar och ha anmält vistelseadress till Arbetsförmedlingen de dagar 
för vilka han eller hon begär ersättning. 
 
Den sökande ska omedelbart anmäla ändring av vistelseadressen till 
Arbetsförmedlingen. Detta gäller oavsett om adressändringen är 
tillfällig eller varaktig. 
 
Arbetssökande från annat EU eller EES-land eller Schweiz med 
bibehållen ersättning 
 
6 § 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 Schweiz med dokument U21 eller 
intyg E 3032.  
 
_____________ 
 
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2015, då Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:4) om anmälan hos 
den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet upphör att gälla.  
 
 

                                                
1 Utfärdat enligt villkoren i artikel 64 Rådets förordning (EG) 883/2004, EUT L 200, 
07.06.2004 s. 1-49, Celex 32004R0883R(01) 
 
2 Utfärdas enligt villkoren i artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71, EGT L 149, 
05.07.1971 s. 002, Celex 371R1408 
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På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 
 
 
 
JAN-OLOF DAHLGREN 
                                                     Ulf Staffansson 


