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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor 

Utfärdad den 19 april 2018 

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 7 §§ förordningen (1997:836) om arbets-

löshetskassor ska ha följande lydelse. 

2 §1    Det som sägs om medlemmar i följande bestämmelser ska i fråga om 

den kompletterande arbetslöshetskassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet 

att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m. och 7 a § om skyldighet att 

lämna vissa uppgifter om den som är eller har varit medlem till Statistiska 

centralbyrån. 

5 §2    En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter till inspektionen 

om en person som får ersättning. Uppgift ska lämnas om 

1. personnummer, kommun, län och arbetslöshetskassans beteckning,

2. datum för den första och sista dagen av den beviljade ersättnings-

perioden, 

3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,

4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,

5. antalet dagar med ersättning och karens,

6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetal-

ningstillfället, 

7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,

8. datum för anmälan för rätt till arbetslöshetsersättning,

9. datum för det senaste och tidigare inträden i arbetslöshetskassan,

10. datum för det senaste utträdet ur arbetslöshetskassan och orsak till

utträdet, 

11. land där personen söker arbete med rätt att behålla ersättning enligt

artikel 64.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 

av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och 

12. försäkringsperiod som har legat till grund för en sammanläggning

enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt land som en period har fullgjorts i. 

En arbetslöshetskassa ska för en person som har kvalificerat sig för rätt 

till ersättning lämna uppgift om med stöd av vilken bestämmelse i lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som personen har kvalificerat sig. 

Uppgift ska också lämnas om 

1. personen utför eller deklarerar deltidsarbete,

2. 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,

1 Senaste lydelse 2013:937. 
2 Senaste lydelse 2011:542. 
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SFS 2018:257 3. dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad

ersättning och uppgift om ersättningens storlek, 

4. personen bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny

ersättningsperiod när mindre än 70 ersättningsdagar återstår av ersättnings-

perioden, 

5. personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka som

bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, 

6. studier som personen bedriver under en ersättningsperiod,

7. antalet dagar med aktivitetsstöd som har jämställts med er-

sättningsdagar enligt 22 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring, 

och 

8. övriga beslut och omständigheter av betydelse för personens rätt till

arbetslöshetsersättning. 

7 §3    En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna uppgifter till 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om kassans beslut i fall som 

avses i 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma 

gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför 

prövats särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska 

återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får dock befria en kassa 

från denna skyldighet. 

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 

På regeringens vägnar 

YLVA JOHANSSON 

Susanne Södersten 

(Arbetsmarknadsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2013:681. 
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