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

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

utfärdad den 25 april 2002.
Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.
3 §1 Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsarbetat eller uppfyllt studerandevillkoret med 320 kronor per dag om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den
som har deltidsarbetat skall grundbeloppet minskas proportionellt.
4 §2 Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning skall, om inte något
annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.
Till den som har heltidsarbetat lämnas inkomstrelaterad ersättning med
lägst 320 kronor per dag. För den som har deltidsarbetat skall det lägsta beloppet minskas proportionellt.
Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 680 kronor per dag. Till
den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som
överstiger 680 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med
högst 730 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod
(förhöjt belopp). Till den som har en tillsvidareanställning på deltid lämnas
emellertid dagpenning med högst 730 kronor under längst 20 kalenderveckor inom de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. Som kalendervecka avses sådan vecka då dagpenning lämnas. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersättning.
Av 5 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd och 9 § förordningen
(1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag följer att aktivitetsstöd respektive
särskilt utbildningsbidrag också kan lämnas med förhöjt belopp. Arbetslöshetsersättning skall samordnas med sådant aktivitetsstöd eller särskilt utbildningsbidrag som lämnats efter det senaste arbetsvillkor som berättigat till en
ersättningsperiod. Det totala antalet dagar med förhöjt belopp får då inte
överstiga 100. Samordningen skall ske oavsett om det förhöjda beloppet
först lämnats som arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller särskilt utbildningsbidrag.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Inger Andersson
(Näringsdepartementet)
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