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En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring 

Allmänt 

Riksdagen har beslutat att en ny arbetslöshetsförsäkring ska gälla fr.o.m. den 
1 januari 1998. 

Den nya arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en fri-
villig inkomstbortfallsförsäkring. Försäkringen regleras  

dels i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, som innehåller de materi-
ella bestämmelserna, 

dels i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, som innehåller de administra-
tiva bestämmelserna. 

Dessutom finns övergångsbestämmelser i lagen (1997:240) om införande av 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbets-
löshetskassor. 

Som ändringslagar gäller lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) 
om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 

Av regeringen föreskrivna bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringen finns 
i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen 
(1997:836) om arbetslöshetskassor. 
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Som ändringsförordning gäller förordningen (1997:1286) om ändring i för-
ordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 

De ovan nämnda författningarna (förutom lagen och förordningen om ar-
betslöshetskassor) bilägges detta cirkulär. 

Den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring utgör i huvudsak en sammanslag-
ning och omarbetning av de nu gällande lagarna om arbetslöshetsförsäkring 
(ALF) och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Enligt den nya lagen ska dag-
penning utges i form av grundbelopp som motsvarar det nuvarande kon-
tanta arbetsmarknadsstödet eller i form av inkomstrelaterad ersättning som 
är en motsvarighet till den inkomstrelaterade ersättningen enligt ALF. 

Om ALF/KAS i lydelse t.o.m. den 31 december 1997; se SK Cirkulär 
1997:123. 

Nya och ändrade lagbestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1998 

Dagpenningen — grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning 

Dagpenning lämnas i form av ett grundbelopp (24 §) eller en inkomstrelate-
rad ersättning (25 §). 

Dagpenning i form av grundbelopp, som är lika för alla, lämnas till den som 
uppfyller ett arbetsvillkor (12–15 §§) eller ett studerandevillkor (18 §). 

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning lämnas till den som föru-
tom ett arbetsvillkor uppfyller medlemsvillkoret (7 §). 

Regeringen har genom förordningen om arbetslöshetsförsäkring (3 och 4 §§) 
fastställt att dagpenning i form av grundbelopp ska utges med 240 kronor 
per dag och inkomstrelaterad ersättning med lägst 240 och högst 580 kronor 
per dag. För den som har deltidsarbetat ska grundbeloppet och det lägsta 
beloppet för inkomstrelaterd ersättning minskas proportionellt. 

Minskning av dagpenningen på grund av pension (27 och 32 §§) 

Om den arbetssökande har tillerkänts ålderspension i form av folkpension, 
allmän tilläggspension eller annan pension som lämnats på grund av för-
värvsarbete gäller följande. 

Till den som får inkomstrelaterad ersättning lämnas dagpenning med 65 pro-
cent av den tidigare inkomsten, dock lägst 240 kronor. Dagpenningen redu-
ceras med 1/260 av årspensionen. 

För den som får dagpenning i form av grundbelopp reduceras dagpenningen 
med 1/260 av årspensionen. 

Karenstid och ersättningstidens längd (22 §) 

Ersättningsperioden är högst 300 ersättningsdagar för den som inte har fyllt 
57 år. Därefter är ersättningsperioden högst 450 ersättningsdagar. En karens-
tid om fem dagar gäller för varje ersättningsperiod. 
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Ersättning vid arbetslöshet under del av vecka (39 §) 

Enhetliga regler gäller för grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning vid 
beräkning av ersättning under del av vecka. 

Inkomstgränsen vid bisyssla (39 §) 

Inkomstgränsen i reglerna om bisyssla knyts till grundbeloppet. Inkomst-
gränsen för vad som ska anses som bisyssla motsvarar sex grundbelopp per 
vecka. 

Bakgrund 

Bakgrunden till den nya arbetslöshetsförsäkringen och de nya bestämmel-
serna om arbetslöshetskassor framgår av regeringens proposition 
1996/97:107 och arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97: AU13. 

Se även SK Cirkulär 1997:60. 

Frågor 

Frågor om bestämmelserna för ersättning vid arbetslöshet besvaras av 
Lars-Gösta Andréen. 
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