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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-
betslöshetsförsäkring2 

dels att 18, 19 och 30 a §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 18 § skall utgå, 
dels att 7, 12, 13 a, 25, 26 och 28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 27 a §, av följande lydelse.

7 §3    Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som
varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förut-
sättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbets-
villkoret enligt 12–14 a §§ (medlemsvillkor).

12 §    Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som under en ramtid
av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst
80 timmar per kalendermånad, eller 

2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid
av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var
och en av dessa månader (arbetsvillkor).

För att ha rätt till en inkomstrelaterad ersättning skall den sökande ha upp-
fyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. En
sökande som omedelbart före inträdet har varit medlem i en annan sådan
kassa får för att uppfylla arbetsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan.

13 a §4    I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med
förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring, dock tillsammans under högst två
kalendermånader.

1 Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86.
2 Senaste lydelse av
18 § 2003:330
19 § 2003:330
30 a § 2003:330.
3 Senaste lydelse 2003:330.
4 Senaste lydelse 2000:1460.
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SFS 2006:1546 Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2
skall minst 330 av de där angivna 480 timmarna avse förvärvsarbete under
minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 50 timmar under var
och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 måna-
derna skall sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under tid som motsvarar minst
50 timmar.

25 §5    Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett be-
lopp per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i
form av inkomstrelaterad ersättning).

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst det
belopp som regeringen fastställer och lägst det belopp som bestäms enligt
24 § andra stycket, om inte annat följer av denna lag.

26 §    Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 § eller 27 a §, lämnas
dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av den
sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden.

– 80 procent från och med dag 1 till och med dag 200 av ersättningsperio-
den, 

– 70 procent från och med dag 201 till och med dag 300 av ersättnings-
perioden, och 

– 65 procent från och med dag 301 av ersättningsperioden.
För en sökande som dag 300 av ersättningsperioden är förälder till barn

under 18 år skall dock sänkningen från 70 till 65 procent ske först från och
med dag 451 av denna period. 

När det bestäms med vilken procentsats ersättning skall lämnas skall dag
då en sökande fått aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivi-
tetsstöd jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Därvid beaktas inte
dagar före den 1 januari 2007.

27 a §    Till en sökande som under ersättningsperioden på nytt uppfyllt
arbetsvillkoret och för vilken ersättning lämnas under ytterligare en ersätt-
ningsperiod skall, om det är till förmån för honom eller henne, dagpenning
lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som
låg till grund för ersättningen under den närmast föregående ersättningsperi-
oden.

28 §6    Som normalarbetstid skall gälla den genomsnittliga arbetstiden
under hela den i 12 § angivna ramtiden om tolv månader.

När enligt 27 a § dagpenning lämnas med 65 procent av den tidigare dags-
förtjänsten skall som normalarbetstid gälla den genomsnittliga arbetstiden
enligt det tidigare arbetsvillkoret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om omräkning av normalarbetstid.

5 Senaste lydelse 2000:1460.
6 Senaste lydelse 2006:470.
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1. Denna lag träder i kraft den 5 mars 2007 i fråga om 26 § och i övrigt

den 1 januari 2007.
2. En sökande som, innan lagen träder i kraft, har uppfyllt villkoren i 12

och 13 a §§ i deras äldre lydelse får tillgodoräkna sig detta vid prövning av
rätt till ersättning vid arbetslöshet vad gäller den första ersättningsperioden
därefter.

3. Vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet får en sökande, då
12 § första stycket 1 tillämpas, tillgodoräkna sig de kalendermånader före
lagens ikraftträdande som sökanden inom ramtiden utfört arbete under minst
70 timmar. Detta gäller dock bara vid prövning av ersättning under den
första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.

4. Vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet får en sökande, då
12 § första stycket 2 tillämpas, tillgodoräkna sig de kalendermånader före
lagens ikraftträdande som sökanden inom ramtiden utfört arbete under minst
45 timmar. Detta gäller dock bara vid prövning av ersättning under den
första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.

5. Om 13 a § första stycket är tillämplig i fall som avses i punkten 4 får
sökanden, vid tillämpning av 13 a § andra stycket första meningen, tillgodo-
räkna sig de kalendermånader före lagens ikraftträdande som sökanden ut-
fört förvärvsarbete under tid som motsvarar minst 45 timmar.

Vid tillämpning av 13 a § andra stycket andra meningen får sökanden till-
godoräkna sig de kalendermånader före lagens ikraftträdande som sökanden
utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring under tid som motsvarar minst 45 timmar.

6. En sökande som, innan lagen träder i kraft, har uppfyllt villkoren i upp-
hävda 18 eller 19 § får tillgodoräkna sig detta vid prövning av rätt till ersätt-
ning vid arbetslöshet vad gäller den första ersättningsperioden efter ikraft-
trädandet. Ansökan om rätt till ersättning måste dock ha kommit in till
arbetslöshetskassan senast vid utgången av februari 2007. Vid fastställande
av dagpenning för den som har uppfyllt villkoren enligt 19 § skall den upp-
hävda 30 a § tillämpas.

7. För den som karenstiden enligt 21 § har börjat löpa innan lagen träder i
kraft skall, vid beräkning av sökandens normalarbetstid under den första
ersättningsperioden därefter, 28 § i dess äldre lydelse tillämpas.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Näringsdepartementet)
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