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marknadsfrågor 
Socialchef 

Begränsad rätt till ersättning enligt 
arbetslöshetsförsäkringen och nya 
arbetsmarknadspolitiska insatser för 
deltidsarbetslösa 
Riksdagen har beslutat att deltidsarbetslösas rätt till arbetslöshetsersättning ska 
begränsas i syfte att öka deras drivkrafter att arbeta heltid. 

Eftersom deltidsutfyllnad enligt arbetslöshetsförsäkringen inte längre är möjlig 
efter 75 ersättningsdagar kan vissa deltidsarbetslösas disponibla inkomst vid fort-
satt arbetslöshet komma att minskas till en nivå som gör att de blir berättigade till 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Detta kan undvikas bl.a. genom de nya arbetsmarknadspolitiska insatser för del-
tidsarbetslösa som införs i dels jobb- och utvecklingsgarantin, dels nystarts-
jobb. Sedan några år tillbaka finns dessutom den så kallade Arenamodellen som 
en arbetsmetod hos Arbetsförmedlingen för att minska deltidsarbetslösheten. 

Deltidsarbetslösas rätt till arbetslöshetsersättning begrän-
sas från och med den 7 april 2008 
Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet att begränsas 
från och med den 7 april 2008 till sammanlagt längst 75 ersättningsdagar inom en 
ersättningsperiod, dvs. inom 300 eller 450 dagar för förälder till barn under 18 år. 
Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas vid heltidsarbetslös-
het.  

Det innebär att den som arbetar 50 procent får arbetslöshetsersättning i 30 veckor, 
(en vecka konsumerar 0,5 x 5 = 2,5 ersättningsdagar), och att den som arbetar 80 
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procent får ersättningen i 75 veckor (en vecka konsumerar 0,2 x 5 = 1 ersättnings-
dag). För resterande tid av ersättningsperioden kan arbetslöshetsersättning endast 
betalas ut vid heltidsarbetslöshet. En deltidsarbetslös som inte får arbetslöshetser-
sättning kan därför, om han eller hon inte får anställning som motsvarar hans eller 
hennes arbetsutbud, komma att säga upp sig. 

Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i sam-
arbete med den deltidsarbetslöse, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt 
verka för att han eller hon får en sammanlagd arbetstid som motsvarar hans eller 
hennes arbetsutbud. 

• Se bilagd SFS 2008:58 — förordning om ändring i förordningen (1997:835) 
om arbetslöshetsförsäkring. 

Nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa 

Jobb- och utvecklingsgarantin 
Från och med den 7 april 2008 införs en möjlighet för ensamstående föräldrar med 
försörjningsansvar för barn under 18 år att få deltidssysselsättning inom jobb- och 
utvecklingsgarantin sedan de 75 ersättningsdagarna i arbetslöshetsförsäkringen 
har förbrukats. Det innebär att de får möjlighet att delta i aktiviteter och få aktivi-
tetsstöd de dagar de inte arbetar i enlighet med sitt arbetsutbud. 

• Se bilagd SFS 2008:60 — Förordning om ändring i förordningen (2007:414) 
om jobb- och utvecklingsgarantin, samt SFS 2008:61 — Förordning om änd-
ring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

Nystartsjobb för deltidsarbetslösa 
De som varit deltidsarbetslösa längre än 2 år och som går upp till heltidsanställ-
ning ges under år 2008 möjlighet att kvalificera sig till nystartsjobb. 

Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren 

En arbetsgivare som anställer en deltidsarbetslös får ekonomiskt stöd genom åter-
betalning av ett belopp som motsvarar hälften av de arbetsgivaravgifter och den 
allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt social-
avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.  

Stödet lämnas som längst under ett år, dock längst till den månad då den som an-
ställs fyller 65 år. Som förutsättning för att beviljas stöd gäller att den som anställs 
ska ha fyllt 20 år och sedan minst två år varit arbetslös på deltid eller med en 
kombination av deltid och heltid eller tid då han eller hon deltagit i arbetsmark-
nadspolitiska program. 
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Stödet lämnas för såväl nyanställningar som när en redan deltidsanställd erbjuds 
heltidsanställning. Anställningen som erbjuds ska motsvara heltid eller den en-
skildes arbetsutbud om det är lägre på grund av sjukdom och han eller hon därmed 
får ersättning från sjukförsäkringen. 

• Se SFS 2007:1366, bilagd till CIRKULÄR 08:15 — Nystartsjobb 2008. 

Arenamodellen 
Arenamodellen är en arbetsmetod hos Arbetsförmedlingen för att minska deltids-
arbetslösheten. Den används när det finns förutsättningar för samarbete med ar-
betsgivare som har många deltidsarbetslösa bland sina anställda. Genom samkör-
ning av arbetsgivarens personalregister och Arbetsförmedlingens databaser får 
Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren en aktuell information om vilka deltidsar-
betslösa som är anställda hos arbetsgivaren. Här kan en arbetsgivare också få reda 
på vilka av dessa som kan uppfylla villkoren för nystartsjobb för deltidsarbetslösa. 

Frågor 
Frågor om arbetslöshetsförsäkringen kan ställas till Tor Hatlevoll,  
Vivi Jacobson-Libietis, Torgny Ljungkvist eller Åsa Persson, avdelningen  
för lärande och arbetsmarknad eller Lars-Gösta Andréen, avdelningen för  
arbetsgivarpolitik. 

Frågor om jobb- och utvecklingsgarantin kan ställas till Tor Hatlevoll,  
Vivi Jacobson-Libietis, Torgny Ljungkvist eller Åsa Persson, avdelningen  
för lärande och arbetsmarknad. 

Frågor om nystartsjobb kan ställas till Maria Dahlberg eller Phia Moberg,  
avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Frågor om Arenamodellen kan ställas till Lars-Ove Brander eller Leif Lindberg, 
avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 

 Lars-Gösta Andréen 
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