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Arbetsgivarpolitik 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 
Den 1 september 2013 införs en rad förändringar i lag och förordning gällande 
arbetslöshetsförsäkringen. Påföljderna för den som inte följer reglerna blir fler, men 
över lag mildare. Information om förändringar som avser nedsättning av ersättningar 
finns på Arbetslöshetskassornas samorganisation. 
http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=1435 

Ändringar i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är bl.a. 
• Arbetslöshetskassorna får utökade möjligheter att innehålla ersättning under tid 

då rätten till ersättning utreds. 
• Arbetssökande ska i ett ärende intyga att lämnade uppgifter är riktiga och med-

dela ändrade förhållanden. 

Ändringar i Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor är bl.a. 
• Arbetssökande som låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för 

rätten till ersättning ska uteslutas som medlem ur en arbetslöshetskassa eller 
alternativt frånkännas rätt till ersättning under viss tid. 

Ändringar i Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten är bl.a. 
• Ändringen i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-

politiska verksamheten innebär att alla känsliga personuppgifter som avses i 
personuppgiftslagen (1998:204) ska få behandlas i en databas, om de har 
lämnats i ett ärende. 

Ändringar i Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten är bl.a. 
• En bestämmelse om aktivitetsrapporter införs som innebär att den som söker 

arbete ska lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i 
månaden. I rapporten ska den arbetssökande redovisa vad den har gjort för att ta 
sig ur arbetslösheten, bland annat vilka jobb som har sökts. 
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• Arbetsförmedlingen får större inflytande över den individuella handlings-planen 
och dess innehåll. 

• Det införs även en bestämmelse om hur Arbetsförmedlingen ska anvisa arbets-
lösa att söka arbeten. 

• Ytterligare information om Arbetsförmedlingens aktivitetsrapporter finns på 
Arbetsförmedlingens hemsida http://www.arbetsformedlingen.se/For-
arbetssokande/Min-sida/Aktivitetsrapportering.html 

Ändringar i Förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor är bl.a. 
• I förordningen om arbetslöshetskassor införs det bestämmelser som reglerar 

tidpunkten för när statsbidrag, som betalats ut felaktigt till en arbetslöshetskassa, 
ska återbetalas till Arbetsförmedlingen. 

Ändringar i Förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är bl.a. 
• I förordningen finns begränsningar för vilka uppgifter som får behandlas i en 

databas. För att möjliggöra en elektronisk hantering av den så kallade 
aktivitetsrapporten, som arbetssökande ska lämna in till Arbetsförmedlingen 
från den 1 september 2013, införs en bestämmelse om att begränsningarna i 
förordningen inte gäller uppgifter som har lämnats av den arbetssökande i en 
aktivitetsrapport. 

Frågor 
Frågor om detta cirkulär bevaras av Phia Moberg, Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
och Åsa Karlsson, Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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