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

SFS 2018:107
Utkom från trycket
den 6 mars 2018

utfärdad den 22 februari 2018.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring2
dels att 27 och 33 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 7, 26, 31, 32, 44 a och 46 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 13 b och 44 b §§, av följande lydelse.
7 §3 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har
varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande
månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i
kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12–14 §§ (medlemsvillkor).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret
prövas.
13 b § Med förvärvsarbete jämställs även tid med förtroendeuppdrag som
enligt lag ger rätt till ledighet från anställning.
För tid då en sökande med förtroendeuppdrag har varit ledig med helt eller
delvis bibehållen lön gäller 13 § första stycket 2.
26 §4 Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 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 för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den 1 januari
2007 beaktas inte.
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31 §5 Om en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan, får dagpenning lämnas med
högst skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt 26 och 27 a–
30 §§ och ersättningen.
32 § Om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som
lämnas på grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp.
44 a §6 Med lämpligt arbete i 43 och 43 a §§ och med anställning i 43 a §
avses inte förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning.
44 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och giltig anledning enligt 43–43 b §§.
46 b §7 Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med
den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som
ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges.
Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande under 80 dagar
från den tidpunkt som avses i första stycket har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 §§ eller förtroendeuppdrag som avses i 13 b §.
1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Bestämmelserna i 26, 31 och 32 §§ i den äldre lydelsen och bestämmelserna i de upphävda 27 och 33 §§ gäller fortfarande för arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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