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Effektivare samverkan mellan arbetslöshetsförsäkringen
och aktivitetsgarantin
Nya och ändrade bestämmelser från och med den 1 september 2003
I syfte att åstadkomma en effektivare samverkan mellan arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsgarantin gäller ett antal ändringar i försäkringen och det
arbetsmarknadspolitiska programmet från och med den 1 september 2003.
De nya och ändrade bestämmelserna framgår av bilagda SFS 2003:330, 497
och 498.
Bakgrunden framgår av regeringens proposition Arbetsmarknadspolitiken
förstärks (prop. 2002/03:44, avsnitt 7.2) och arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU8.

Ändringarna i ALF
De nya och ändrade bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) innebär i huvudsak följande.
Vid inträde i aktivitetsgarantin upphör rätten att återgå till en påbörjad ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen som föregått deltagande i aktivitetsgarantin. Ramtiden för uppfyllande av ett arbetsvillkor för den som deltar
i aktivitetsgarantin får inte omfatta tid före deltagandet. Även jobbsökaraktiviteter inom ramen för aktivitetsgarantin ska räknas in i ramtiden. Dagpenningen från arbetslöshetsförsäkringen till den som deltagit i aktivitetsgarantin får, om det är till fördel för den arbetssökande, lämnas med ett belopp
som motsvarar den ersättning som senast lämnades i form av aktivitetsstöd
under tiden i aktivitetsgarantin. Ett särskilt studerandevillkor införs för den
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som lämnat aktivitetsgarantin för heltidsstudier i enlighet med den individuella handlingsplanen.
Arbetsvillkoret och ramtiden
Nya 14 a § ALF gäller endast för den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin efter den 31 augusti 2003. Genom bestämmelsen sätts en bortre gräns
för ramtiden inom vilken arbetsvillkoret ska vara uppfyllt för arbetslösa som
deltagit i aktivitetsgarantin. Bestämmelsen innebär att enbart tid efter det att
en arbetsökande började i aktivitetsgarantin kan ingå i ramtiden när arbetsvillkoret ska uppfyllas — dvs. hela arbetsvillkoret ska uppfyllas efter inträdet
i aktivitetsgarantin.
Överhoppningsbar tid
Ändringen i 17 § ALF innebär följande. Om aktiviteten finns uppräknad i
paragrafen är avgörande för om tid i en insats inom aktivitetsgarantin fortsättningsvis är överhoppningsbar tid eller inte när ramtiden ska bestämmas.
Tid i aktivitetet som finns med i paragrafen är överhoppningsbar tid — dvs.
den ska inte räknas in i ramtiden inom vilken arbetsvillkoret ska vara uppfyllt. Om man t.ex. deltar i arbetspraktik är denna tid överhoppningsbar, eftersom arbetspraktik ingår i de uppräknade insatserna. Jobbsökaraktivitet
ingår däremot inte, varför tid i sådan aktivitet ska räknas in när ramtiden
bestäms. Tid i jobbsökaraktivitet är alltså inte överhoppningsbar tid. Äldre
bestämmelser om ramtid och överhoppningsbar tid tillämpas för den som
påbörjat sitt deltagande i aktivitetsgarantin före den 1 september 2003.
Särskilt studerandevillkor för sökande som deltagit i aktivitetsgarantin
Genom nya 19 § ALF införs ett särskilt studerandevillkor för en arbetssökande som i enligthet med den individuella handlingsplan som upprättats i
samråd med den sökande lämnat aktivitetsgarantin för heltidsstudier. Arbetslöshetsersättning lämnas utan att sökanden uppfyllt arbetsvillkoret om
sökanden genomgått och avslutat en utbildning på heltid som omfattar minst
ett läsår och som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).
Ersättning kan lämnas enligt grundförsäkringen eller enligt inkomstbortfallsförsäkringen i ALF. I det särskilda studerandevillkoret ska ingen kvalifikationstid finnas. Ersättningen ska sökas inom 10 månader från det att studierna
avslutades. Denna frist kan förlängas med överhoppningsbar tid som anges i
18 § andra stycket ALF.
Aktivitetsgarantins effekt på en påbörjad ersättningsperiod
23 § ALF behandlar rätten till fortsatt arbetslöshetsersättning i en påbörjad
ersättningsperiod. Det nya andra stycket gäller endast den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin efter den 31 augusti 2003. Bestämmelsen i det
stycket innnebär att rätten till fortsatt arbetslöshetsersättning i en påbörjad
ersättningsperiod upphör när den arbetslöse börjar i aktivitetsgarantin. Efter
tid i aktivitetsgarantin är det alltså inte möjligt att knyta an till tidigare påbörjad ersättningsperiod som ligger före aktivitetsgarantin. En sökande som efter

2

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2003-08-04

aktivitetsgarantin påbörjat en ersättningsperiod har däremot rätt att knyta an
till denna period vid ny arbetslöshet enligt förutsättningarna i första och
tredje styckena.
Dagpenning efter arbete
Nya 30 § ALF innebär följande. Dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen
till den som deltagit i aktivitetsgarantin får, om det är till fördel för den sökande, lämnas med ett belopp som motsvarar den ersättning som senast
lämnades i form av aktivitetsstöd under tid i aktivitetsgarantin. Denna möjlighet gäller för den som ansöker om arbetslöshetsersättning inom 12 månader från det att deltagandet i aktivitetsgarantin upphörde. Som villkor för en
sådan högre ersättning ska gälla att det nya arbetsvillkoret är uppfyltt med
arbete som motsvarar sökandens senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin.
Dagpenning och normalarbetstid efter studier
Nya 30 a § ALF reglerar vilken inkomstrelaterad ersättning som ska lämnas
till en arbetslös som uppfyllt det särskilda studerandevillkoret i 19 § ALF.
Genom bestämmelsen får den som efter studier alltjämt är arbetslös ersättning med en dagpenning motsvarande aktivitetsstödet. Dagpenning lämnas
med ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsstöd. Med
”vad som senast lämnades i aktivitetsstöd” menas det belopp med vilket aktivitetsstöd utgick vid tiden när sökanden slutade i aktivitetsgarantin. Storleken på aktivitetsstödet vid den tidpunkten avgör alltså storleken på dagpenningen. Dessutom får sökanden en normalarbetstid som motsvarar sitt arbetsutbud.

Återgång till aktivitetsgarantin
I förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program införs genom
den nya bestämmelsen 37 b § — se bilagd SFS 2003:498 — en möjlighet för
den som har fått sin anvisning till aktivitetsgarantin återkallad att på nytt
anvisas till garantin.
Övriga ändringar enligt SFS 2003:498 innebär vissa förtydliganden i förordningen om arbetsmarknadspolitiska program, bl.a. vad gäller återkallandet
av en anvisning till aktivitetsgarantin enligt 37 a §.
I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd innebär den nya bestämmelsen
5 b § — se bilagd SFS 2003:497 — att sökanden efter återanvisningen till aktivitetsgarantin ska få aktivitetsstöd med det belopp som motsvarar vad han
eller hon skulle ha fått om beslut om återkallande inte hade fattats. Detta ska
dock gälla endast om sökanden har anmält sig som arbetssökande hos den
offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar från återkallelsen av
anvisningen.
De ändrade bestämmelserna i förordningarna om arbetsmarknadspolitiska
program respektive aktivitetsstöd träder i kraft samtidigt som lagändringarna i ALF, dvs. den 1 september 2003.
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Frågor
Frågor om arbetslöshetsförsäkringen besvaras av Lars-Gösta Andréen. Frågor
om aktivitetsgarantin och försäkringen besvaras av Vivi Jacobson-Libietis,
Ingrid Jonasson ochTorgny Ljungkvist på Enheten för Tillväxt och Regional
Utveckling.
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