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utfärdad den 5 juni 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
dels att 7, 17, 18 och 23 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 14 a, 19, 30 och
30 a §§, av följande lydelse.
7 § Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12–14 a §§ eller studerandevillkoret enligt 19 § (medlemsvillkor).
14 a § Vid prövning av arbetsvillkoret kan ramtiden inte omfatta tid före
deltagande i aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
17 §2 När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då den
sökande
1. fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt,
3. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, ungdomsgarantin, datortekverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
4. varit hindrad att arbeta på grund av utbildning för vilken rekryteringsbidrag lämnas enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, eller
5. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i verksamhet där ersättning enligt 3 a § har lämnats,
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6. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller
7. utfört förvärvsarbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om
stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete skall dock räknas
in i ramtiden.
18 §3 En sökande är berättigad till ersättning enligt grundförsäkringen utan
att ha uppfyllt arbetsvillkoret, om han eller hon stått till arbetsmarknadens
förfogande som arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvsarbetat i minst 90 kalenderdagar under en ramtid av 10 månader i
anslutning till att han eller hon avslutat en utbildning på heltid som omfattar
minst ett läsår och som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen
(1999:1395). För en sökande som deltagit i aktivitetsgarantin finns särskilda
bestämmelser i 19 §.
När ramtiden bestäms räknas inte in den tid då en sökande har varit hindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, havandeskap, vård av
eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets
ankomst i familjen.
För en sökande som avslutat sin utbildning genom att fullfölja en treårig
gymnasieutbildning och är under 20 år efter att ramtiden om 10 månader i
första stycket förflutit förlängs dock ramtiden till den dag den sökande fyller
20 år.
19 §4 En sökande som deltagit i aktivitetsgarantin är berättigad till ersättning enligt grundförsäkringen utan att ha uppfyllt arbetsvillkoret, om han eller hon enligt överenskommelse i handlingsplanen enligt 24 § förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, lämnat aktivitetsgarantin
för studier samt därefter genomgått och avslutat en utbildning på heltid som
omfattar minst ett läsår och som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).
Om ersättningen i aktivitetsgarantin baserades på en inkomstrelaterad ersättning är en sökande som uppfyllt studerandevillkoret enligt första stycket
berättigad till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. I 30 a § finns
särskilda regler om hur den inkomstrelaterade ersättningen bestäms.
Rätt till ersättning förutsätter att en sökande inom en ramtid av 10 månader efter att han eller hon avslutat utbildningen ansökt om ersättning. När
ramtiden bestäms skall 18 § andra stycket tillämpas.
23 §5 Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den sökande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid
ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karensvillkoren.
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Sökanden har efter deltagande i aktivitetsgarantin dock inte rätt till ersättning under återstående antal dagar av perioden som föregått aktivitetsgarantin.
Sökanden har heller inte rätt till ersättning efter det att en sammanhängande tid av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick ersättning. I sådan tid räknas inte in tid som anges i 16 och 17 §§.
Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på
nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersättningsperiod. Då skall dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersättningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut.
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30 §6 Till en sökande som lämnat aktivitetsgarantin får, om det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar vad som senast
lämnades i aktivitetsstöd under deltagandet i aktivitetsgarantin om
– sökanden uppfyllt arbetsvillkoret med arbete som minst motsvarar sökandens senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin och
– ansökan om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade aktivitetsgarantin.
30 a § Till en sökande som är berättigad till ersättning enligt studerandevillkoret i 19 § skall dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar vad
som senast lämnades i aktivitetsstöd under deltagandet i aktivitetsgarantin.
Normalarbetstiden skall bestämmas till tid som svarar mot sökandens arbetsutbud.
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.
2. Bestämmelsen i 14 a § skall inte tillämpas för den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin före lagens ikraftträdande.
3. För den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin före lagens ikraftträdande gäller 17 och 23 §§ i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)
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