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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 21 december 2006.

Regeringen föreskriver att 3, 4, 18, 22 och 24–25 a §§ samt rubriken när-
mast före 18 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring skall ha
följande lydelse.

3 §1    Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltids-
arbetat under hela ramtiden med 320 kronor per dag, om inte något annat
följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har
arbetat heltid under hela ramtiden skall grundbeloppet minskas proportio-
nellt.

4 §2    Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning skall, om inte något
annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.

Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 680 kronor per dag. Till
den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelaterad er-
sättning med lägst 320 kronor per dag. För den som inte har arbetat heltid
under hela ramtiden skall det lägsta beloppet minskas proportionellt.

Ersättning under uppehåll i utbildning

18 §3  Ersättning under uppehåll i utbildning får lämnas om det är fråga om
uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildnings-
väsendet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter an-
gående villkoren för arbetslöshetsersättning under uppehåll i en arbetsmark-
nadsutbildning. 

22 §4    Försäkringskassan skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna
följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,

1 Senaste lydelse 2002:255.
2 Senaste lydelse 2002:896. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena
upphävs.
3 Senaste lydelse 2006:511.
4 Senaste lydelse 2004:958.
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SFS 2006:1552 2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd
har lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning

eller annat stöd utges eller har utgetts,
5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
6. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitets-

stöd betalats ut,
7. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
8. vilket belopp som har betalats ut, och
9. om ett beslut ändrats eller återtagits.

24 §5    En sökandes arbetslöshetskassa skall till Försäkringskassan lämna
följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
3. vilken dag ersättningsperioden börjar,
4. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit förhindrad att

arbeta en viss dag,
5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag

samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
6. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om ersättning,
7. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
8. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,
9. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det utbudet gäller,
10. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om

dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
11. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbets-

löshetsersättning lämnats,
12. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
13. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när För-

säkringskassan fattat beslut om pension, sjukersättning, aktivitetsersättning
eller arbetsskadeersättning retroaktivt, och

14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänste-
pension.

25 §6    En sökandes arbetslöshetskassa skall till Centrala studiestödsnämn-
den lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats,
3. hans eller hennes normalarbetstid,
4. antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar,

och
5. om han eller hon inte har rätt till ersättning.

5 Senaste lydelse 2005:526.
6 Senaste lydelse 2001:1159.
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SFS 2006:155225 a §7    Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett
ärende om arbetslöshetsersättning skall en arbetslöshetskassa till en annan
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. vilken dag han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från vil-

ket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,
3. vilken dag han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till

utträdet,
4. vilken period senast fastställt arbetsvillkor avser,
5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelate-

rad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normal-
arbetstid,

6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om
den första och den senaste karensveckan,

7. antalet förbrukade dagar i senast påbörjade ersättningsperiod och senast
ersatt vecka,

8. beslut om ersättning vid deltidsarbete enligt 7 och 8 §§,
9. beslut om godkänd bisyssla,
10. beslut enligt 35 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring att en

företagare som tillfälligt upphör att bedriva verksamhet skall anses vara ar-
betslös,

11. beslut om godkända deltidsstudier,
12. fattade beslut om avstängning, nedsättning eller frånkännande av

arbetslöshetsersättning inom ersättningsperioden,
13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per

månad, och
14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt

då deltagandet påbörjades.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den äldre lydelsen av 3 § gäller fortfarande för den som enligt över-

gångsbestämmelserna till lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har
rätt till ersättning enligt studerandevillkoret.

3. Den äldre lydelsen av 22 och 24–25 a §§ gäller fortfarande för den som
har fått ersättning med förhöjt belopp.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:135.
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