FÖRFATTNINGSSAMLING
Ansvarig utgivare: Lars Seger

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter
om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1)
om arbetslöshetsförsäkring;

IAFFS 2010:7
Utkom från trycket
den 30 december 2010

beslutade den 13 december 2010.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av
25 a § och 36 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 4 b §,
5 b § och 31 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
dels att 4 kap. 5 § och 6 kap. 3 § IAFFS 2009:1 samt rubrikerna
närmast före dessa paragrafer ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 1-2 §§, 8 kap. 1-2 §§ och 11 kap. 1-2 §§ IAFFS 2009:1
samt rubrikerna närmast före 6 kap. 1-2 §§ och 11 kap. 1 § IAFFS
2009:1 ska ha följande lydelse.
Sjätte kapitlet – företagare
Avvecklingsåtgärd i upphörd näringsverksamhet
1 § Sådan avvecklingsåtgärd som avses i 5 b § förordningen
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring är en enstaka åtgärd som endast
kräver en begränsad arbetsinsats och som inte kan anses som en
fortsättning på den tidigare bedrivna näringsverksamheten.
Exempel på en enstaka avvecklingsåtgärd enligt första stycket är
avregistrering av F-skatt, avregistrering av moms, avregistrering hos
Bolagsverket, återkallande av tillstånd, försäljning av lokaler,
försäljning av fastigheter, försäljning av inventarier, försäljning av
återstående lager, uppsägning av hyresavtal, upprättande av PM till
kommunen om miljöskadlig verksamhet, saneringsåtgärd efter
miljöfarlig verksamhet, åtgärd med anledning av konkurs, åtgärd med
anledning av likvidation, indrivning av kvarstående fakturor, åtgärd
med anledning av verksamhetsanknutna tvister eller annan liknande
åtgärd.
Dagsförtjänst
2 § En företagares dagsförtjänst beräknas till en tvåhundrasextiondel
av årsinkomsten. Om näringsverksamhet inte har bedrivits ett helt år
utgör ett brutet år en så stor del av tvåhundrasextio som motsvarar de
månader då verksamheten bedrivits i förhållande till ett helt år. Vid en
bruten månad ska det faktiska antalet arbetsdagar räknas med.
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Åttonde kapitlet – bisyssla
Beslut om bisyssla
1 § En sökande som i sin anmälan om arbetslöshet anger extraarbete
har rätt att få ett beslut av arbetslöshetskassan om detta arbete är
godkänt som bisyssla eller inte. Om detta extraarbete är godkänt som
bisyssla ska det av beslutet framgå om extraarbetet utgör bisyssla i
form av anställning eller näringsverksamhet.
Om arbetslöshetskassan godkänner att arbetet utgör bisyssla i form av
anställning eller näringsverksamhet, ska i beslutet anges tid och
inkomst – i förekommande fall i genomsnitt – per vecka som
arbetslöshetskassan har beräknat för bisysslan.
Avdrag för bisyssleinkomst
2 § Om den sökandes inkomst av bisysslan överstiger sex grundbelopp
per vecka, eller om den sökande beräknar att inkomsten kommer att
överstiga detta belopp, ska arbetslöshetskassan därefter för varje vecka
göra avdrag med det belopp som överstiger sex grundbelopp. Det
framräknade beloppet reducerar ersättningen per dag i proportion till
det antal dagar som ersätts enligt omräkningstabellen.
Elfte kapitlet – information
Företagares arbetslöshet
1 § När en företagare ansöker om arbetslöshetsersättning ska
arbetslöshetskassan informera honom eller henne om att rätt till
arbetslöshetsersättning föreligger så snart det inte vidtas några åtgärder
i näringsverksamheten eller då näringsverksamheten har upphört.
Arbetslöshetskassan ska vidare informera en företagare om
skyldigheten att meddela arbetslöshetskassan i de fall
näringsverksamheten återupptas eller om avvecklings- eller force
majeure-åtgärder vidtas.
Preliminärt beräknad dagpenning för företagare
2 § Vid fastställande av dagpenning för företagare enligt 6 kap. 4 §
dessa föreskrifter, ska arbetslöshetskassan informera den sökande om
att han eller hon ska lämna in Skatteverkets besked om slutlig skatt och
det underlag som legat till grund för beskedet till arbetslöshetskassan i
anslutning till att slutskattebeskedet lämnas från Skatteverket,
alternativt lämna en fullmakt till arbetslöshetskassan att begära in
uppgifterna från Skatteverket.
Vid preliminär beräkning av dagpenningen ska arbetslöshetskassan
informera den sökande om att dagpenningen kan komma att ändras,
när det finns underlag för en slutlig beräkning.
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__________________
Övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. I fråga om ersättningsperioder som har beviljats före ikraftträdandet
gäller fortfarande äldre föreskrifter.
På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar
ANNE-MARIE QVARFORT

Lars Seger
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