
 

 

 

 

Administrativt betungande problem i 
arbetslöshetsförsäkringen 

- En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, 

till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 
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Inledning 
Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, har getts möjlighet att till den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen inkomma med en underlagspromemoria angående administrativt 
betungande områden inom arbetslöshetsförsäkringen. SO har valt att fokusera på de områden inom 
arbetslöshetsförsäkringen som SO anser är mest administrativt betungande. Dessa områden är 
normalarbetstidsberäkningen, dagsförtjänstberäkningen, hanteringen av aktivitetsstöd, 
avgiftshanteringen, övergångsbestämmelser och snabba ikraftträdanden av nya bestämmelser. 
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Sammanfattning problemområden 

Administrativa betungande problemområden 

Normalarbetstidberäkningen 
För att fastställa en ersättningsnivå samt hur många timmar en sökande kan fyllnadsstämpla 
framräknas en normalarbetstid (genomsnitt av arbetad tid före arbetslösheten). Reglerna för 
beräkning av normalarbetstid har sedan den 1 januari 2007 blivit alltmer komplicerade på så sätt att 
de kräver fler detaljuppgifter än tidigare och fler uppgifter från arbetsgivare och Försäkringskassan. 
Det har medfört att administrationen för arbetslöshetskassorna, arbetsgivarna och Försäkringskassan 
blivit mer omfattande. Likaså har detta medfört att den enskilde har svårare att förutse vilken 
ersättning han eller hon kommer att ha rätt till vid arbetslöshet. 

Dagsförtjänstberäkningen 
För att fastställa en ersättningsnivå för en sökande framräknas en dagsförtjänst (genomsnitt av 
inkomst från arbete m.m. före arbetslösheten). Reglerna för beräkning av dagsförtjänst har sedan 
den 1 januari 2007 blivit alltmer komplicerade på så sätt att de kräver fler detaljuppgifter än tidigare 
och att fler uppgifter inhämtas från arbetsgivare och Försäkringskassan 

Hantering av aktivitetsstöd 
Aktivitetsstöd utbetalas till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen 
beslutar om deltagande i program. Arbetslöshetskassorna beräknar sökandens rätt till 
arbetslöshetsersättning och skickar uppgifterna till Försäkringskassan som använder uppgifterna som 
underlag för sitt beslut om aktivitetsstöd. Försäkringskassan är utbetalande myndighet men dagar 
med aktivitetsstöd belastar arbetslöshetsersättningsperioden. 

Många inblandade aktörer gör det svårt för den enskilde att veta vart han eller hon ska vända sig i 
olika frågor gällande aktivitetsstödet. Dessutom har hanteringen blivit administrativt besvärligare i 
och med att utbetalt aktivitetsstöd ska samordnas med dagar och nivåer i arbetslöshetsförsäkringen. 
Samordningen mellan flera aktörer medför också fördröjningar av utbetalningar. Det är också viktigt 
att ha i åtanke att uppgifterna som samordnas ändras i samband med sena ansökningar om 
arbetslöshetsersättning före tid i program och vid återkrav av utbetald ersättning i 
arbetslöshetsförsäkringen och i aktivitetsstödet. 

Avgiftshantering 
Arbetslöshetskassorna ska till staten betala finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift. 
Arbetslöshetskassorna får ta ut avgifter från medlemmarna för att täcka utgifterna till staten samt för 
att täcka förvaltningskostnader. Regelverket kring fastställande av avgiften till staten och från 
medlemmen är dock komplext. Avgifterna är till vissa delar villkorade av om sökanden är att betrakta 
som arbetslös enligt särbestämmelser. En förutsättning för att betraktas som arbetslös i detta 
avseende är t.ex. att vissa ersättningar har utgått från en arbetslöshetskassa eller Försäkringskassan. 
Detta måste utredas på individnivå. Vidare måste det utredas om respektive medlem har arbetat 
eller har en anställning. Därtill finns bestämmelser som begränsar avgiftsuttaget från medlem och 
från arbetslöshetskassorna. Därtill finns också bestämmelser som medger avdrag från avgiften till 
staten. Ytterligare en försvårande omständighet är att avgifterna ska fastställas och erläggas innan 
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underlaget för bedömningarna är säkerställt. Detta medför att arbetslöshetskassorna måste 
korrigera avgifterna mellan sig och medlemmen samt mellan sig och staten kontinuerligt. 

Övergångsbestämmelser 
Under senare år har det skett många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Lagstiftaren har i 
samband med förändringarna infört övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna har ofta 
utformats på så sätt att äldre regler gäller för den som före lagens ikraftträdande har påbörjat 
karensen och att nya regler gäller för den som inte har påbörjat karensen före lagens ikraftträdande. 
Då karensen är inledningen på en ersättningsperiod och en ersättningsperiod kan vara aktuell under 
många år innebär övergångsbestämmelsernas utformning att gamla bestämmelser lever kvar under 
en lång tid. Det medför att arbetslöshetskassorna måste hantera flera parallella regelverk under lång 
tid. Detta försvårar handläggningen.   

Ikraftträdanden 
När regler förändras kräver det informations- och utbildningsinsatser och många gånger 
ombyggnationer i datasystemen. Många regelförändringar har genomförts med ett kort tidsintervall 
mellan antagande av de nya bestämmelserna och datum för ikraftträdande vilket försvårar 
handläggningen. 
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Normalarbetstidsberäkning 

Sammanfattning problem 

För att fastställa en ersättningsnivå samt fastställa hur många timmar en sökande kan 
fyllnadsstämpla framräknas en normalarbetstid (genomsnitt av arbetad tid före arbetslösheten). 
Reglerna för beräkning av normalarbetstid har sedan den 1 januari 2007 blivit alltmer komplicerade 
på så sätt att de kräver fler detaljuppgifter än tidigare och fler uppgifter från arbetsgivare och 
Försäkringskassan. Det har medfört att administrationen för arbetslöshetskassorna, arbetsgivarna 
och Försäkringskassan blivit mer omfattande. Likaså har detta medfört att den enskilde har svårare 
att förutse vilken ersättning han eller hon kommer att ha rätt till vid arbetslöshet. 

Reglering 

23 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring 

För den som är ersättningsberättigad fastställs en normalarbetstid. 

23 b § lagen om arbetslöshetsförsäkring 

Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den sökandes ramtid. Lag (2009:666) 

Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas tid som ersatts med 
sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön eller ersättning från 
Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med 
graviditetspenning, föräldrapenningförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning 
eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken. 

Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som ingår i den fastlagda ramtiden och som 
innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att de skulle kunna tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Lag 
(2010:2030) 

4 kap. 1 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, 
IAFFS 2009:1 

Den sökandes genomsnittliga arbetstid (normalarbetstid) per vecka beräknas genom att det totala 
antalet arbetade timmar under de kalendermånader som ingår i ramtiden läggs samman. Utöver 
arbetad tid i månader som innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att de är 
tillgodoräkningsbara i ett arbetsvillkor, läggs även tid som ersatts med sjuklön och tid med 
socialförsäkringsförmåner enligt 23 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Den totala 
summan divideras med antalet veckor under månaderna (antalet månader multiplicerat med 4,33). 

Tid i sista tillgodoräkningsbara månad som ligger efter den dag den sökande har anmält sig hos 
Arbetsförmedlingen och gjort anspråk på ersättning, ska inte räknas med vid beräkning av 
normalarbetstiden. 
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Om anmälningsmånaden ingår i ramtiden ska följande delningstal (veckor) användas för sådan 
månad: 

Anmäld hos Arbetsförmedlingen dag  

1-7 = 1 vecka 

8-14 = 2 veckor 

15-21 = 3veckor 

22-28 = 4 veckor 

29-31 = 4,33 veckor. 

Fördjupad beskrivning av problemen 

Den 1 januari 2007 ändrades beräkningen så att normalarbetstiden alltid ska beräknas på ett 
genomsnitt av tolv månader. (23 b § första stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring) 

 Tidigare kunde beräkningen räknas utifrån de senaste sex månaderna inom ramtiden 
(arbetsvillkoret) eller på arbete inom hela ramtiden på tolv månader beroende på vad som var 
fördelaktigast för den sökande.  

28 § lagen om arbetslöshetsförsäkring den 31 december 2006 

Som normalarbetstid skall gälla den genomsnittliga arbetstiden i det förvärvsarbete som innebär att 
arbetsvillkoret uppfylldes. Om arbetsvillkoret uppfyllts genom det arbetsvillkor som anges i 12 § 
första stycket 1 får, om detta är förmånligare för den sökande, som normalarbetstid gälla den 
genomsnittliga arbetstiden i allt det förvärvsarbete som utförts under hela ramtiden enligt samma 
paragraf. Vid denna beräkningsmetod får dock endast månad då den sökande utfört arbete under 
minst 70 timmar räknas med. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om omräkning 
av normalarbetstid. Lag (2006:470) 

I samband med regeländringen upphävde IAF också sin föreskrift om den s.k. hjälpregeln.  

4 kap. 3 § IAFFS 2006:3 den 31 december 2006 

Om den sökande före arbetslösheten har haft ett sammanhängande arbete med fast arbetstid på 
minst sex månader och om arbetsvillkoret har uppfyllts genom detta arbete skall normalarbetstiden 
vara den tid som den sökande har varit anställd för att arbeta per vecka. Detta gäller även om den 
sökande har varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn och har 
haft sjuklön eller ersättning från försäkringskassan. (4 kap. 3 § IAFFS 2006:3)  

Hjälpregeln innebar i korthet att arbetslöshetskassan i beräkningen kunde bortse från frånvaro på 
grund av sjukdom eller vård av sjukt barn. Hjälpregeln tillkom i syfte att förenkla 
arbetslöshetskassornas manuella beräkning av normalarbetstiden.   
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IAF ansåg att föreskriften gick utöver vad de hade rätt att föreskriva om och ansåg att det i 
förarbetena till regeländringen den 1 januari 2007 klargjordes att beräkningen endast skulle göras 
utifrån faktisk arbetat tid och upphävde således föreskriften.  

Det innebar att arbetslöshetskassornas beräkning blev krångligare och att den sökandes 
normalarbetstid blev lägre vid t.ex. sjukfrånvaro. Tidigare kunde arbetslöshetskassan för en 
heltidsanställd som varit sjukfrånvarande en vecka under året fastställa normalarbetstiden till 40 
timmar per vecka utan vidare beräkning.  

Från den 1 januari 2007 ska arbetslöshetskassorna räkna bort frånvarotiden från arbetstiden innan 
genomsnittsberäkningen kan göras.  

Arbetslöshetskassorna har sedan lång tid beräknat arbetstiden för personer med fast arbetstid enligt 
en schablon. Detta ansåg SO och IAF skulle fortgå även efter den 1 januari 2007. Schablonen innebär 
att en sökande som arbetat heltid en månad anses ha arbetat 176 timmar trots att den faktiska 
arbetstiden varierat beroende på antalet vardagar i månaden eller på grund av att heltidsmåttet för 
anställningen varit lägre än 40 timmar. 

Från den 1 januari 2007 skulle frånvaro räknas bort och övertid, mertid och fyllnadstid läggas till. Har 
sökanden då haft frånvaro i liten omfattning vid många tillfällen blir beräkningen ganska besvärlig.  

Den 1 juli 2009 infördes sedan återigen en möjlighet att i normalarbetstiden tillgodogöra sig tid med 
socialförsäkringsförmåner (23 b § andra – tredje stycket). De nya reglerna var dock inte identiska 
med den tidigare hjälpregeln utan blev istället mer detaljerade. Arbetslöshetskassorna skulle nu 
inhämta uppgift om tid med socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan och sammanlägga 
tiden med den arbetade tiden under förutsättning att månaden innehåller minst så mycket arbetat 
tid att den kan ingå i ett arbetsvillkor.  

Detta innebär att arbetslöshetskassan först ska kontrollera den arbetade tiden och frånvarotiden och 
se att detta överensstämmer. Därtill ska kassan pröva om månaden ska ingå i ramtiden.  

Om månaden ska ingå i ramtiden och sökanden är anställd med fast arbetstid ska kassan räkna fram 
schablonen för anställningen, t.ex. 176 timmar, och därifrån dra ifrån frånvarotiden (som i vissa fall 
kan behöva omräknas så att det blir korrekt i förhållande till schablonen).  

Anta att sökanden varit sjuk 2 dagar = 16 timmar. 176 timmar – 16 timmar = 160 timmar.  

Sökanden har också arbetat övertid 8 timmar som ska läggas till = 168 timmar. Eftersom sökanden 
varit sjuk och fått sjukpenning måste arbetslöshetskassan också pröva om månaden innehåller så 
många timmar att den kan ingå i ett arbetsvillkor, dvs. minst 50 arbetade timmar. 

Månaden innehåller så många timmar i just detta exempel varför tid med sjukpenning kan läggas till. 
Första sjukdagen är karensdag och kan inte medräknas. En dag med 100 procent sjukpenning 
motsvarar 8 timmar. 168 timmar + 8 timmar = 176 timmar att medräkna i normalarbetstiden. 

Då arbetstiden på arbetsgivarintyget används även till prövning av arbetsvillkor m.m. där någon 
schablonisering av den arbetade tiden inte är tillåten, kräver dessa beräkningsregler att 
arbetslöshetskassorna inhämtar uppgifter om faktiskt arbetad tid, frånvaro tid, 
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övertid/mertid/fyllnadstid och omfattning på anställningen. Detta blir framförallt betungande för 
arbetsgivare. Det leder ofta till ofullständiga eller oriktiga intyg vilket medför att handläggningstiden 
blir längre. 

Uppgifter från Försäkringskassan om förmånsslag, dagantal, omfattning och vilken tid utbetalningen 
avser måste också inhämtas.  

Normalarbetstidsberäkningen samt inhämtandet av underlaget har således blivit ett mycket 
administrativt betungande arbete för de inblandade parterna. 

Dagsförtjänstberäkning 

Sammanfattning problem 

För att fastställa en dagpenning framräknas en dagsförtjänst (genomsnitt av inkomst av arbetad tid 
före arbetslösheten). Reglerna för beräkning av dagsförtjänst har sedan den 1 januari 2007 blivit 
alltmer komplicerade på så sätt att de kräver fler detaljuppgifter än tidigare och fler uppgifter från 
arbetsgivare och Försäkringskassan. Det har medfört att administrationen för arbetslöshetskassorna, 
arbetsgivarna och Försäkringskassan blivit mer omfattande. Likaså har detta medfört att den enskilde 
har svårare att förutse vilken ersättning han eller hon kommer att ha rätt till vid arbetslöshet. 

Reglering 

25 § lagen om arbetslöshetsförsäkring 

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som är baserat på 
tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning). 

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning bestäms utifrån sökandens dagsförtjänst, 
normalarbetstid och det högsta respektive lägsta belopp som regeringen fastställer, om inte annat 
följer av denna lag. 

25 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring 

Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga om sökande med månadslön, 
1/22 del av den månadsinkomst, som sökanden haft under ramtiden. 

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens 
förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats. 

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

Bestämmelser om beräkningen av dagsförtjänsten för företagare finns i 37 och 37 a §§. 
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5 kap. 1 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, 
IAFFS 2009:1 

Som underlag för beräkning av dagsförtjänst ska som inkomst av förvärvsarbete förutom lön räknas 
övriga av arbetet regelmässigt utgående ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. 

Inkomsten räknas upp enligt senast gällande avtal, om det arbete som har räknats med vid 
fastställandet av normalarbetstiden på grund av överhoppningsbar tid ligger längre tillbaka i tiden än 
tolv månader från ansökan om ersättning. 

5 kap. 2 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, 
IAFFS 2009:1 

Den sökandes dagsförtjänst ska baseras på den förvärvsinkomst av arbete och det ersättningsbelopp 
som får tillgodoräknas enligt 23 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring under de månader 
som normalarbetstiden beräknas på. 

Fördjupad beskrivning av problemen 

I tidigare avsnitt om normalarbetstidsberäkningen redogjordes för de förändringar som skedde den 1 
januari 2007, dvs. att beräkningen ändrades så att normalarbetstiden alltid skulle beräknas på ett 
genomsnitt av tolv månader och att den s.k. hjälpregeln togs bort.  

Dagsförtjänsten baseras nu liksom tidigare på den tid som medräknats i 
normalarbetstidsberäkningen, vilket innebär att ändringen av normalarbetstidsberäkningen och 
borttagandet av hjälpregeln också påverkade dagsförtjänstberäkningen (25 § och 25 a § lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt 5 kap. 2 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens 
föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2009:1). 

Tidigare kunde arbetslöshetskassan med stöd av hjälpregeln och övriga bestämmelser för en 
heltidsanställd med månadslön med enstaka sjukfrånvaro räkna på den avtalade månadslönen, men 
från och med den 1 januari 2007 måste arbetslöshetskassan räkna på lön som reducerats genom 
avdrag för frånvaro.  

Därtill läggs också andra ersättningar och förmåner som beskattas som inkomst av tjänst. Därutöver 
ska också ersättning för övertid m.m. medräknas (5 kap. 1 § Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2009:1). 

Från och med den 1 juli 2009, när det blev möjligt att också att sammanlägga inkomst från arbete 
med inkomst från socialförsäkringsförmåner, blev beräkningen mer omfattande (25 a § andra stycket 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring). 

När normalarbetstidsberäkningen är gjord och det konstaterats att tid med förmån kunnat 
medräknas för viss tid kan arbetslöshetskassorna medräkna ersättningen sökanden fått för denna tid 
från Försäkringskassan. 

För inhämtande av ersättningsbelopp från Försäkringskassan finns idag inget elektroniskt 
informationsutbyte, vilket innebär att arbetslöshetskassan eller medlemmen måste inhämta 
uppgifterna från Försäkringskassan. 
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Försäkringskassan lämnar vanligtvis dessa uppgifter på en printbild ur sitt datasystem, vilket leder till 
att uppgifter ibland saknas eller är oläsliga. Arbetslöshetskassan behöver uppgift om förmånsslag, 
vilken tid som avses, omfattning och utbetald ersättning. 

Observera att inkomster endast kan medräknas om sökanden arbetat i tillräcklig omfattning. Om 
månader som ingår i normalarbetstidberäkningen inte innehåller tillräckligt många arbetade timmar 
får förmånerna inte medräknas (23 b § tredje stycket och 25 a § andra stycket lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring). Det krävs således en omfattande handläggning för att beräkna 
normalinkomst och dagsförtjänst. Det är inte heller ovanligt att sökanden uppbär flera olika 
förmåner under den tid som ersättningen ska beräknas på. 

Detta innebär att arbetsgivarna måste fylla i den avtalade lönen och eventuell ersättning för övertid, 
mertid eller fyllnadstid ofta specificerat i kronor per månad. Även övriga inkomster som beskattas i 
inkomstslaget tjänst ska specificeras av arbetsgivaren. Det är också betungande och svårt för 
arbetsgivarna att få arbetsgivarintyget korrekt och fullständigt ifyllt. Likaså medför denna beräkning 
en besvärligare administration än tidigare. 

Hanteringen av aktivitetsstöd 

Sammanfattning problem 

Aktivitetsstöd är ett stöd som utbetalas till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 
Arbetsförmedlingen beslutar om deltagande i program. Arbetslöshetskassorna beräknar sökandens 
rätt till arbetslöshetsersättning och skickar uppgifterna till Försäkringskassan som använder 
uppgifterna som underlag för sitt beslut om aktivitetsstöd. Försäkringskassan är utbetalande 
myndighet men dagar med aktivitetsstöd belastar arbetslöshetsersättningsperioden. Många 
inblandade aktörer gör det svårt för den enskilde att veta vart han eller hon ska vända sig i olika 
frågor gällande aktivitetsstödet. Dessutom har hanteringen blivit administrativt besvärligare i och 
med att utbetalt aktivitetsstöd ska samordnas med dagar och nivåer i arbetslöshetsförsäkringen. 
Samordningen mellan flera aktörer medför också fördröjningar av utbetalningar. Det är också viktigt 
att ha i åtanke att uppgifterna som samordnas ändras i samband med sena ansökningar om 
arbetslöshetsersättning före tid i program och återkrav av utbetald ersättning i 
arbetslöshetsförsäkringen och i aktivitetsstödet. 

Reglering 

22 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en sökande som dag 300 i 
ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar. 

När det bestäms hur många dagar av ersättningsperioden som har förbrukats skall dag då den 
sökande har fått aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd jämställas med 
ersättningsdag enligt denna lag. Därvid beaktas inte dagar före den 1 oktober 2007. 
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Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått ersättning från annan 
arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagarna i den andra kassan in i ersättningsperioden. 

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den arbetslös fyller 65 år. 

26 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 §, 27 a § eller 30 § lämnas dagpenning med ett belopp 
som motsvarar följande procentsatser av den sökandes dagsförtjänst. 

- 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och 
- 70 procent under resten av ersättningsperioden. 
 
När det bestäms med vilken procentsats ersättning ska lämnas ska dag då en sökande fått 
aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:11) om aktivitetsstöd jämställas med en ersättningsdag 
enligt denna lag. Därvid beaktas inte dagar före den 1 januari 2007. 

48 d § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

En arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala 
studiestödsnämnden lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse hos 
mottagaren i ett ärende om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild.  

24 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 

En sökandes arbetslöshetskassa ska 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 arbetslöshetsersättning lämnats, 
12.antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar, 
13. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut 
om sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt, och 
14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension.  

5 § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 

Till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning lämnas aktivitetsstöd med 
samma belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om 
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arbetslöshetsförsäkring, dock lägst 320 kronor per dag. Detsamma gäller för den som anvisats till 
jobb- och utvecklingsgarantin med stöd av 5 § första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och 
utvecklingsgarantin.  
 
Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersättning kan lämnas, lämnas 
aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste 
arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag. 
 
När aktivitetsstödets belopp bestäms ska dag med aktivitetsstöd jämställas med ersättningsdag i en 
ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.  
Särskilda bestämmelser för den som deltar i jobbgarantin för ungdomar finns i 5 c.  
 
5 a § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 
Till den som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Detta gäller dock inte den 
som i stället får utvecklingsersättning enligt 2 eller 5 d §. 
 
Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas ersättning enligt denna paragraf under 
längst 450 dagar. I dessa 450 dagar ingår dagar då deltagaren fått utvecklingsersättning enligt 5 d §. 
 
5 b § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 
Till den som återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin enligt 14 § förordningen (2007:414) om 
jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar enligt 11 § förordningen (2007:813) 
om jobbgaranti för ungdomar, lämnas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som 
deltagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade lämnat garantin. Detsamma gäller för den som 
återinträder i arbetslivsintroduktionen enligt 30 c § förordningen (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program.  
 
Till den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin enligt 16 § förordningen om jobb- och 
utvecklingsgarantin eller till jobbgarantin för ungdomar enligt 13 § förordningen om jobbgaranti för 
ungdomar, lämnas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som deltagaren skulle 
ha fått om beslut om återkallelse inte hade fattats.  
 
5 c § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 

Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar eller deltar i förberedande insatser i form av kortare 
folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och som 
är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som 
låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen: 
- 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna 
- 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och  
- 65 procent därefter. 
 
När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska dagar med aktivitetsstöd och 
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ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring räknas 
samman. 
 
För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år tillämpas, under de 300 första 
ersättningsdagarna, istället för första stycket det som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir 
förälder under tiden han eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, gäller detta från och med den 
dag föräldraskapet uppstod. Från och med ersättningsdag 301 lämnas aktivitetsstöd med 65 procent 
av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen. 
 
Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 320 kronor per dag.  
 
5 d § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 

Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin direkt efter att ha deltagit i jobbgarantin för 
ungdomar, och som under deltagandet i jobbgarantin för ungdomar hade stöd i form av 
utvecklingsersättning, lämnas utvecklingsersättning istället för aktivitetsstöd även under deltagandet 
i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta gäller dock endast fram till dess att deltagaren fyller 25 år. 
Därefter lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. 

5 e § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 
Till unga med funktionshinder som deltagit i program under minst tolv månader lämnas 
aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag. 

Fördjupad beskrivning av problemen 

Aktivitetsstöd är en ersättning som betalas ut till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (4 § 
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd). 

Hanteringen av aktivitetsstöd har länge varit besvärlig då det är många aktörer som är inblandade i 
processen. För den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det svårt att förstå vem som 
ansvarar för vad.  

Arbetsförmedlingen beslutar om program. Arbetsförmedlingen skickar sedan uppgift till 
arbetslöshetskassan och Försäkringskassan. Eftersom aktivitetsstöd i huvudsak baseras på vad den 
sökande skulle ha fått i arbetslöshetsersättning är det arbetslöshetskassan som har till uppgift att 
inhämta intyg och pröva ersättningsrätten (5 § - 5 e § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
och 48 d § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt 24 § förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring). 

Arbetslöshetskassan prövar i första hand om sökanden har en ersättningsperiod som han eller hon 
kan återknyta till/fortsätta på enligt 23 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, i andra hand 
om sökanden uppfyller ett nytt arbetsvillkor 12 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Om 
sökanden uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska normalarbetstid och dagsförtjänst beräknas och en 
ersättningsperiod beviljas. Om så inte är fallet ska kassan pröva om sökanden är utförsäkrad eller 
uppfyller några andra specialbestämmelser i förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. Om något av 
detta är uppfyllt ska arbetslöshetskassan skicka uppgift till Försäkringskassan om dagpenning och 
normalarbetstid m.m. eller uppgift om att sökanden inte är dagpenningberättigad.   
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Försäkringskassan använder sedan uppgifterna som underlag för sitt beslut om aktivitetsstöd. Om 
sökanden inte uppbär andra ersättningar eller dylikt som ska påverka aktivitetsstödet fastställs 
stödet till samma belopp som arbetslöshetskassan skickat. Detta är en något enkel beskrivning av 
hanteringen. Denna hantering är i stort sett densamma som den har varit under lång tid. Den har 
alltid varit besvärlig ur aspekten att det varit många olika aktörer.  

Den 5 mars 2007 infördes en nedtrappning av kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen. 
Tidigare fick en sökande 80 procent av tidigare inkomst under hela sin ersättningsperiod, men detta 
ändrades så att sökandens kompensationsnivå minskade i takt med att dagarna i ersättningsperioden 
förbrukades. Vid beräkning av nivådagar ska även dagar med aktivitetsstöd räknas från och med den 
1 januari 2007. (De nu gällande kompensationsnivåerna finns i 26 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring.) 

När kompensationsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen infördes och skulle samordnas med 
aktivitetsstödet blev hanteringen besvärligare. Nu var arbetslöshetskassorna tvungna att räkna dagar 
och nivåer och inte bara från arbetslöshetsförsäkringen utan även utifrån utbetalda 
aktivitetsstödsdagar. Regeländringarna har medfört att arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan 
är tvungna att samordna dagar och nivåer och räkna utbetalda dagar i respektive nivå och skicka till 
varandra. Det får till följd att arbetslöshetskassorna inte kan betala ut ersättning förrän utbetalda 
dagar med aktivitetsstöd och nivåer återrapporterats från Försäkringskassan. Från och med den 1 
oktober 2007 ska inte bara nivådagar utan faktiska dagar med aktivitetsstöd och 
arbetslöshetsersättning sammanräknas (22 § andra stycket lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring). Det medför en fortsatt samordning och rapportering mellan 
Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna. När arbetslöshetskassorna inte får återrapportering av 
dagar, vilket rapporteras manuellt, leder det till fördröjda utbetalningar av arbetslöshetsersättning 
till dem som övergår till arbetslöshetsersättning efter deltagande i program.   

Dessutom medför samordningen en stor administration eftersom uppgifterna som lämnas inte alltid 
är oförändrade över tid. Om en sökande får ett beslut om återkrav ändras nivån och antalet 
kvarvarande dagar eller om sökanden i efterhand söker arbetslöshetsersättning för tid före program. 
Det är en mycket omfattande och betungande hantering att skicka uppgifter mellan 
arbetslöshetskassan och Försäkringskassan. Vidare skickas även uppgifter till Arbetsförmedlingen.  

Den nuvarande ordningen gör det också svårt för den enskilde att överblicka vart han eller hon ska 
vända sig i olika frågor rörande aktivitetsstödet. Ett problem för den sökande är att veta vart han 
eller hon ska vända sig för att överklaga beslutet. Tidigare har dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen 
uttalat att arbetslöshetskassorna ska ompröva beslut om dagpenninguppgift. Domstolarna har 
sedermera funnit att arbetslöshetskassorna inte ägt rätt enligt lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring att pröva detta då det inte ansetts omfattas av arbetslöshetskassornas 
besvärsbestämmelser. Sedan den 1 oktober 2007 är dock en dagpenninguppgift vanligtvis 
kombinerad med ett beviljande av ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen och 
arbetslöshetskassan torde då ha lagstöd för att ompröva sitt beslut. Det finns dock ärenden där en 
dagpenninguppgift inte inbegriper ett beviljande av ersättningsperiod och i dessa ärenden är det 
oklart vart sökanden ska vända sig. Enligt domstolen torde det vara till Försäkringskassan som 
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sökanden ska vända sig, men Försäkringskassan torde inte ha möjlighet att kontrollera om 
arbetslöshetskassornas uträkningar är korrekta eller inte. 

Avgiftshantering 

Sammanfattning problem 

Arbetslöshetskassorna ska till staten betala finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift. 
Arbetslöshetskassorna får ta ut avgifter från medlemmarna för att täcka utgifterna till staten samt för 
att täcka förvaltningskostnader. Regelverket kring fastställande av avgiften till staten och från 
medlemmen är dock komplext. Avgifterna är till vissa delar villkorade av om sökanden är att betrakta 
som arbetslös enligt särbestämmelser. En förutsättning för att betraktas som arbetslös i detta 
avseende är t.ex. att vissa ersättningar har utgått från en arbetslöshetskassa eller Försäkringskassan. 
Detta måste utredas på individnivå. Vidare måste det utredas om respektive medlem har arbetat 
eller innehar en anställning. Därtill finns bestämmelser som begränsar avgiftsuttaget från medlem 
och från arbetslöshetskassorna. Därtill finns också bestämmelser som medger avdrag från avgiften 
till staten. Ytterligare en försvårande omständighet är att avgifterna ska fastställas och erläggas innan 
underlaget för bedömningarna är säkerställt. Detta medför att arbetslöshetskassorna måste 
korrigera avgifterna mellan sig och medlemmen samt mellan sig och staten kontinuerligt. 

Reglering 

41 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

41 § En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i förening med andra inkomster får antas 
täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen av finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift samt 
övriga utgifter. En arbetslöshetskassa får besluta om olika medlemsavgifter för olika 
medlemskategorier, om det finns skäl för det. 
 
En arbetslöshetskassa får dock inte för att täcka kostnaderna för arbetslöshetsavgiften ta ut 
1. någon avgift av en medlem som är arbetslös i den mening som avses i 41 a §, eller 
2. mer än 300 kronor i månaden i avgift per medlem av övriga medlemmar. Lag (2008:410). 

41 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

Med arbetslös avses i 41 § en person som för den kalendermånad, eller del därav, som 
arbetslöshetsavgiften avser fått 
 
1. arbetslöshetsersättning, 
2. aktivitetsstöd, 
3. utvecklingsersättning, 
4. sjukpenning, 
5. rehabiliteringspenning, 
6. aktivitetsersättning, eller 
7. tidsbegränsad sjukersättning, 
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och som under den månaden inte utfört förvärvsarbete och inte heller ska anses ha utfört 
förvärvsarbete enligt 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 
 
Den som fått ersättning enligt första stycket 4-7 ska, för att anses som arbetslös, även under hela den 
aktuella månaden 
- ha saknat anställning, och 
- om personen är företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring, ha varit 
arbetslös i den mening som avses i 35 § samma lag.  

48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för 
finansiering av del av statens kostnader för utbetald ersättning för varje medlem som fanns i kassan 
den sista dagen i månaden. Finansieringsavgiften ska motsvara 131 procent av den under månaden 
genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv. 
 
48 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

En arbetslöshetskassa ska till staten utöver finansieringsavgiften för varje kalendermånad betala en 
arbetslöshetsavgift. Denna avgift ska motsvara 33 procent av den under månaden utbetalade 
inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. 
 
Från arbetslöshetsavgiften ska avdrag göras med 50 kronor för varje medlem som inte var arbetslös i 
den mening som avses i 41 a § under den månad arbetslöshetsavgiften avser. Arbetslöshetsavgiften 
är dock alltid lägst 0 kronor. 
 
När arbetslöshetskassan enligt 41 § andra stycket är förhindrad att ta ut medlemsavgifter som täcker 
kostnaderna för arbetslöshetsavgiften, ska denna vara 300 kronor för varje sådan medlem som avses 
i andra stycket. 
 
48 b § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

Finansierings- och arbetslöshetsavgifterna får tillsammans högst motsvara vad kassan betalat ut i 
dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad avgifterna avser. 
 
48 c § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

En finansierings- eller arbetslöshetsavgift får inte ändras efter tolv månader från utgången av den 
kalendermånad som avgiften avser, om anledningen till ändringen är att de uppgifter som legat till 
grund för beräkningen av avgiften ändrats.  

 

49 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt betalningarna enligt 48-48 b 
§§ ska göras. 
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Fördjupad beskrivning av problemen 

Den 1 januari 2007 reformerades avgiftssystemen i arbetslöshetsförsäkringen och det infördes en så 
kallad förhöjd finansieringsavgift. Den förhöjda finansieringsavgiften ersattes den 1 juli 2008 av en 
arbetslöshetsavgift. En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en 
finansieringsavgift och en arbetslöshetsavgift (48 § och 48 a § lagen (1997:239) om 
arbetslöshetskassor). 

Finansieringsavgiften framräknas genom att en genomsnittlig inkomstrelaterad dagpenning 
beräknas. Totalt under månaden utbetald inkomstrelaterad ersättning dividerat med totalt antal 
utbetalda ersättningsdagar under månaden = en genomsnittlig dagpenning. Därefter framräknas 
antalet medlemmar i arbetslöshetskassan och multipliceras med den genomsnittliga dagpenningen, 
vilket i sin tur multipliceras med 131 procent och sedan delas med 12 månader. Resultatet blir den 
finansieringsavgift arbetslöshetskassan ska betala in till staten. 

Arbetslöshetsavgiften motsvarar 33 procent av den under månaden utbetalade inkomstrelaterade 
ersättningen, dvs. kassan får ta fram uppgift om totalt utbetalad inkomstrelaterad ersättning under 
månaden och sedan multiplicera den med 33 procent. Därefter ska avdrag göras för varje icke 
arbetslös medlem under den månad avgiften avser med 50 kronor. Arbetslöshetskassan måste då 
söka ut antalet icke arbetslösa medlemmar och multiplicera det med 50 kronor och dra ifrån 
beloppet från den tidigare uträknade arbetslöshetsavgiften. 

Arbetslöshetskassan får sedan i sin tur debitera medlemmen en medlemsavgift som ska täcka 
arbetslöshetsavgift, finansieringsavgift och förvaltningskostnader (41 § lagen (1997:239) om 
arbetslöshetskassor). Arbetslöshetsavgiften får inte tas från arbetslös medlem och den får för en icke 
arbetslös medlem inte överstiga 300 kronor (41 § lagen (1998:239) om arbetslöshetskassor). 
Arbetslöshetskassan ska således i förväg beräkna förvaltningskostnader, arbetslöshetsavgifter och 
finansieringsavgifter för att fastställa vilken avgift medlemmen ska betala. Medlemmen ska betala 
avgiften i förväg till arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassan ska betala avgifterna till staten senast 
vid den aktuella månadens utgång. 

Med arbetslös avses en person som uppbär vissa typer av ersättningar och inte arbetar eller i vissa 
fall innehar anställning (41 a § (lagen 1997:239) om arbetslöshetskassor). Detta medför att 
arbetslöshetskassan måste kontrollera om sökanden har uppburit rätt typ av ersättning och om han 
eller hon har arbetat under månaden eller i vissa fall innehaft anställning eller varit icke arbetslös 
företagare. Detta är en mycket omständlig procedur. Då kassakorten inkommer i efterhand och då 
ersättningarna i regel utgår i efterhand är det inte alltid lätt att vid utgången av månaden veta om 
personen är arbetslös, varken för arbetslöshetskassan eller för den enskilde. Det innebär att 
arbetslöshetskassan får debitera avgifter av medlemmen och betala staten avgifter som inte är 
baserade på ett fixerat underlag. Det får till följd att arbetslöshetskassan om det sedan framkommer 
nya uppgifter måste korrigera avgiften till staten efterföljande månad och korrigera avgiften till 
medlemmen. Detta är en mycket betungande administration.  
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Övergångsbestämmelser 

Sammanfattning problem 

Under senare år har det skett många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Lagstiftaren har i 
samband med förändringarna infört övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna har ofta 
utformats på så sätt att äldre regler gäller för den som före lagens ikraftträdande har påbörjat 
karensen och att nya regler gäller för den som inte har påbörjat karensen före lagens ikraftträdande. 
Då karensen är inledningen på en ersättningsperiod och en ersättningsperiod kan vara aktuell under 
många år innebär övergångsbestämmelsernas utformning att gamla bestämmelser lever kvar under 
en lång tid. Det medför att arbetslöshetskassorna måste hantera flera parallella regelverk under lång 
tid. Detta försvårar handläggningen.  

Fördjupad beskrivning av problemen 

Under de senaste åren har det skett många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Lagstiftaren har 
då också infört övergångsbestämmelser. Övergångsbestämmelserna har ofta utformats på så sätt att 
äldre regler gäller för den som före lagens ikraftträdande har påbörjat karensen och att nya regler 
gäller för den som inte har påbörjat karensen före lagens ikraftträdande. Då karensen är inledningen 
på en ersättningsperiod och en ersättningsperiod kan vara aktuell under många år innebär 
övergångsbestämmelsernas utformning att gamla bestämmelser lever kvar under en lång tid. Det 
finns även andra övergångsbestämmelser med liknande innehåll och konsekvenser. Det medför att 
arbetslöshetskassorna måste hantera flera parallella regelverk under lång tid. Det försvårar 
handläggningen på så vis att arbetslöshetskassorna måste lägga ned mycket tid på att utreda vilka 
regler som ska tillämpas. Det innebär också ett större antal regler att hålla reda på vilket också 
medför att handläggningen blir mer betungande.  

Ikraftträdanden 

Sammanfattning problem 

När regler förändras kräver det informations- och utbildningsinsatser och många gånger 
ombyggnationer i datasystemen. Många regelförändringar har genomförts med ett kort tidsintervall 
mellan antagande av de nya bestämmelserna och datum för ikraftträdande vilket försvårar 
handläggningen. 

Fördjupad beskrivning av problemen 

När regler förändras kräver det informations- och utbildningsinsatser och många gånger 
ombyggnationer i datasystemen. Många regelförändringar har genomförts med ett kort tidsintervall 
mellan antagande av de nya bestämmelserna och datum för ikraftträdande vilket försvårar 
handläggningen. När informations- och utbildningsinsatser blir genomförbara först i samband med 
ikraftträdandet medför det kortare inlärningsperiod vilket i sin tur kan medföra att handläggningen 
tar längre tid. Dessutom måste i vissa fall blanketter och datasystem anpassas till de nya reglerna och 
kort förberedelsetid kan då medföra en större andel manuell hantering av reglerna och blanketterna 
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än vad som skulle varit fallet om förberedelsetiden varit längre. En ökad manuell hantering medför 
också en mer betungande handläggning. 
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