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

Utkom från trycket
den 11 juli 2000

utfärdad den 29 juni 2000.
Enligt riksdagens beslut1 förskrivs att 9, 11, 14, 16, 17, 19, 30 och 46 §§
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.
9 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som
1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares
räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i
veckan,
2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte
anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan,
3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i
den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, och
4. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete.
11 § Erbjudet arbete skall anses lämpligt, om
1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till
den sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden,
2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare
får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns,
är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag,
3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till
följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och
4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning
eller myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller
olycksfall.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete.
14 §2 Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från utfört förvärvsarbete
1. som arbetsgivaren finansierat med stöd av förordningen (1997:1275)
om anställningsstöd, eller
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2. som bedrivits med stöd av bestämmelserna om stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program.
Detta gäller dock inte om den sökande när det i första stycket nämnda arbetet påbörjades uppfyllde arbetsvillkoret med annat förvärvsarbete enligt
12–13 §§.
16 § När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte den tid då den sökande varit hindrad att arbeta på grund av
1. styrkt sjukdom,
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25
år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i
minst 5 månader,
3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år
efter barnets ankomst i familjen,
6. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen
(1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen,
7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller
maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige,
varvid med make eller maka jämställs person med vilken den sökande sammanbor under förhållanden som liknar makars, eller
8. deltagande i ungdomsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
17 §3 När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då den
sökande fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller varit hindrad att arbeta på grund av
1. tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
2. arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, datorteksverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering,
3. utbildning för vilken utbildningsbidrag lämnas enligt förordningen
(1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, eller
4. deltagande i verksamhet där ersättning enligt 3 a § har lämnats, i den
mån tiden inte jämställs enligt vad som följer av 19 §.
19 §4 För sökande som en gång har påbörjat en ersättningsperiod enligt
denna lag gäller följande. När det arbetsvillkor skall uppfyllas som skall
ligga till grund för en ny ersättningsperiod skall med tid under vilken sökande enligt 12–14 §§ skall ha förvärvsarbetat jämställas den tid då de
1. tagit del av och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, datorteksverksamhet eller arbetslivsinriktad
rehabilitering,
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2. bedrivit näringsverksamhet som avses i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program,
3. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt utbildning för
vilken utbildningsbidrag lämnats enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,
4. fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, i båda fallen dock tillsammans högst 2 månader,
5. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med stöd av förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, med undantag för arbete som finansierats med särskilt anställningsstöd, eller
6. fullföljt verksamhet där ersättning enligt 3 a § lämnats.
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30 § Dagpenning till sökande som uppfyllt arbetsvillkoret huvudsakligen
genom att ta del av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som berättigar till aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd får bestämmas
till belopp som motsvarar aktivitetsstödet.
Detta gäller trots bestämmelserna i 26–29 §§.
46 § Bestämmelserna i 43 § 1–3 om arbete skall tillämpas i fråga om arbetsmarknadspolitiska åtgärder som berättigar till aktivitetsstöd och utbildningar för vilka utbildningsbidrag lämnas enligt förordningen (1996:1654)
om särskilt utbildningsbidrag.
Bestämmelserna i 44 och 45 §§ skall därvid gälla i tillämpliga delar.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)
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