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

Utkom från trycket
den 23 november 2004

utfärdad den 11 november 2004.
Regeringen föreskriver att 22 och 24 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.
22 §1 Försäkringskassan skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna
följande uppgifter om den sökande:
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd
har lämnats in,
3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning
eller annat stöd utges eller har utgetts,
5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
6. tidsperiod och antal dagar som aktivitetsstöd lämnats med förhöjt belopp samt, i fråga om den som har tillsvidareanställning på deltid, antal kalenderveckor som aktivitetsstöd lämnats med förhöjt belopp,
7. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
8. vilket belopp som har betalats ut, och
9. om ett beslut ändrats eller återtagits.
24 §2 En sökandes arbetslöshetskassa skall till Försäkringskassan lämna
följande uppgifter om den sökande:
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller avanmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen,
3. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
4. vilken dag ersättningsperioden börjar,
5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag
samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
6. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
7. hans eller hennes normalarbetstid,
8. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
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9. tidsperiod och antal dagar som ersättning lämnats med förhöjt belopp
samt, i fråga om den som har tillsvidareanställning på deltid, antal kalenderveckor som ersättning lämnats med förhöjt belopp,
10. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
11. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om pension eller arbetsskadeersättning retroaktivt, och
12. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)
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