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Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen 
— från och med den 2 juli 2007 
Nedan redogörs för ändrade bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring (ALF) som enligt SFS 2007:393 gäller från och med den 2 juli 2007. 

Upphävda paragrafer 

Arbetssökandet       (9 a § ALF) 

Rätten enligt 9 a § ALF för en arbetssökande att under de 100 första dagarna i en 
ersättningsperiod begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i 
närområdet tas bort. 

Arbetsvillkoret       (14 a § ALF) 

Denna bestämmelse reglerar att vid prövning av arbetsvillkoret kan ramtiden inte 
omfatta tid före deltagande i aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program. Paragrafen upphävs eftersom aktivitetsgarantin 
upphör. Den 2 juli 2007 startar det nya arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- 
och utvecklingsgarantin, för vilket bestämmelsen inte ska gälla. 

Bestämmelser om det nya arbetsmarknadspolitiska programmet finns i förord-
ningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Det behandlas i ett kom-
mande cirkulär. 

Ändrade paragrafer 

Överhoppningsbar tid     (17 § ALF) 

Paragrafen behandlar s.k. överhoppningsbar tid. Från paragrafen har bl.a. tagits 
bort bestämmelser om tid som inte längre ska vara överhoppningsbar på grund  
av samordningen mellan dagar med arbetslöshetsersättning och dagar med  
aktivitetsstöd. Till paragrafen finns övergångsbestämmelser enligt punkten 2  
i SFS 2007:393. 
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Ersättningsperiodens längd och beräkning  (22 och 23 §§ ALF) 

I 22 § anges ersättningsperiodens längd. En ändring görs som innebär att ersätt-
ning kan fås under längst 300 dagar. En arbetssökande som dag 300 i ersättnings-
perioden är förälder till barn under 18 år får dock ersättning under längst 450  
dagar. Med förälder avses biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och de som med 
socialnämndens medgivande mottagit ett barn för stadigvarande vård och fostran i 
syfte att adoptera det. Möjligheten till förlängning av ersättningsperioden tas bort. 
Vid bestämmande av ersättningsperioden inom arbetslöshetsförsäkringen ska  
också dagar då en arbetssökande får aktivitetsstöd jämställas med dagar med  
arbetslöshetsersättning. Därvid beaktas inte dagar före den 1 oktober 2007.  
Detta regleras i ett nytt andra stycke i 22 § enligt SFS 2007:413. Till paragrafen 
finns övergångsbestämmelser enligt punkten 3 till SFS 2007:393. 

23 § andra stycke har tagits bort till följd av att aktivitetsgarantin upphör. Till  
paragrafen finns övergångsbestämmelser enligt punkten 4 till SFS 2007:393. 

Ersättningsgraden och dagpenningens storlek (26 och 27 a §§ ALF) 

I § 26 anges de procentsatser av den arbetssökandes dagsförtjänst under normal-
arbetstiden med vilken dagpenning lämnas. Med anledning av att möjligheten till 
förlängning av ersättningsperioden tas bort finns inte längre skäl att inom arbets-
löshetsförsäkringen ge ersättning med 65 procent av den sökandes tidigare dags-
förtjänst efter dag 300, respektive dag 450 för föräldrar till barn under 18 år.  
Bestämmelsen om detta tas därför bort. I uppräkningen i inledningen av para-
grafen, där det anges att paragrafen ska tillämpas om inte annat följer av vissa 
uppräknade andra paragrafer i lagen, har 30 § lagts till. Till paragrafen finns över-
gångsbestämmelser enligt punkten 5 till SFS 2007:393. 

I 27 a § första stycket har ett tillägg gjorts om att dagpenning enligt den särskilda 
beräkningsregeln i paragrafen ska vara minst det grundbelopp som finns inom 
arbetslöshetsförsäkringen — 320 kronor per dag — enligt 3 och 4 §§ förordningen 
(1197:835) om arbetslöshetsförsäkring. Se vidare SFS 2007:417. Det har också 
införts ett nytt andra stycke som anger att den särskilda beräkningsregeln i para-
grafen får tillämpas för högst två ersättningsperioder som direkt följer efter var-
andra. Om garantin utlöses den andra gången ska ersättningen vara den samma 
som ersättningen om 65 procent i den närmast föregående perioden. I båda fallen 
ska alltså dagpenningen vara 65 procent av samma dagsförtjänst. För ytterligare 
därefter direkt följande ersättningsperioder ska sedvanliga regler för bestämmande 
av dagpenningen tillämpas. 

Särskilda beräkningsregler    (28 och 30 §§ ALF) 

I 28 § anges hur normalarbetstiden ska beräknas. Andra stycket, som reglerar hur 
normalarbetstiden ska bestämmas för dagpenning enligt den särskilda beräkningen 
i 27 eller 30 §§, har formulerats om. I paragrafen har också införts ett nytt tredje 
stycke som reglerar hur normalarbetstiden ska bestämmas för dagpenning till  
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någon som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin utan att tidigare ha haft arbets-
löshetsersättning. 

I 30 § regleras att den som deltagit i aktivitetsgarantin vid en ny ersättningsperiod 
inom arbetslöshetsförsäkringen under vissa förutsättningar kan få ersättning med 
ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades som aktivitetsstöd under del-
tagandet i aktivitetsgarantin, om det är förmånligare än vad den nya dagpenningen 
annars skulle bli. Samma bestämmelse ska gälla för den som deltagit i jobb- och 
utvecklingsgarantin. Ordet ”aktivitetsgarantin” har därför bytts ut mot ”jobb- och 
utvecklingsgarantin. Dessutom införs ett lägsta ersättningsbelopp till den som 
återkvalificerat sig till arbetslöshetsersättning. Det lägsta ersättningsbeloppet är 
det grundbelopp som finns inom arbetslöshetsförsäkringen — 320 kronor per dag 
— enligt 3 och 4 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Se vida-
re SFS 2007:417. Denna särskilda beräkningsregel får tillämpas högst två gånger 
för en arbetssökande. Det krav som tidigare funnits att arbetssökanden ska ha ut-
fört arbete i enlighet med sitt arbetsutbud inom aktivitetsgarantin för att omfattas 
av garantin tas bort. För den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin räcker 
det att ett nytt arbetsvillkor uppfylls. Till paragrafen finns övergångsbestämmelser 
enligt punkten 6 till SFS 2007:393. 

Bisyssla      (39 § ALF) 

I paragrafen finns bestämmelser om bisyssla inom arbetslöshetsförsäkringen. En 
ändring görs som innebär att för att ett arbete ska ses som en bisyssla i arbetslös-
hetsförsäkringens mening ska arbetet ha utförts under minst tolv månader — i 
stället för som tidigare sex månader — före arbetslöshetens inträde vid sidan av 
ett heltidsarbete. Till paragrafen finns övergångsbestämmelser enligt punkten 7  
till SFS 2007:393. 

Uppgiftsskyldighet     (48 c § ALF) 

I paragrafen anges att Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden till  
en arbetslöshetskassa ska lämna de uppgifter om förmån, ersättning och annat  
stöd åt enskild som behövs för tillämpningen av lagen. Ett tillägg görs om att  
Försäkringskassan till en arbetslöshetskassa också ska lämna dels de uppgifter  
om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning, dels 
uppgifter om en medlem i kassan har utfört avlönat arbete vid sidan av deltagande 
i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. 


