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Ansvarig myndighet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen       
 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2004:2) om arbetslöshetskassor  
 
IAFFS-nummer:  IAFFS 2004:2 
 
Bemyndigande:  71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor och 22 och 23 §§ 
förordningen (1997:836) om arbetslös- 
hetskassor  
 

I kraft:   2004-09-01  
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2005:2) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2004:2) 
om arbetslöshetskassor 
 
Omtryck 
 
IAFFS-nummer:  IAFFS 2005:2 
 
Omfattning: Upph. 8 och 15-16 §§, ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11, 12, 13 och 14 §§ samt rubrikerna   
närmast före 13 och 14 §§, nuvarande 9, 10, 
11, 12, 13 och 14 §§ betecknas 10, 11, 12, 
13, 14 och 15 §§, nya 1 § andra stycket, 9 § 
samt 10 § andra stycket 

 
Bemyndigande: 71 och 87 b §§ lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor och 19, 22 och 23 §§ 
förordningen (1997:836) om arbetslös- 
hetskassor 

 
I kraft:  2005-10-01 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2006:4) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2006:4 
 
Bemyndigande: 71, 87 b §§ lagen (1997:239) om arbets-

löshetskassor och 19, 22 och 23 §§ förord-
ningen (1997:836) om arbetslöshetskassor 

  
I kraft  2006-07-01, övergångsbestämmelser 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2006:7) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) 
om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2006:7  
 
Omfattning:  Ändr. 2 och 7 §§, rubriken närmast före 7 §,  
  samt bilagan, ny 6 a § 
  
Bemyndigande 71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor och 4, 22 och 23 §§ 
förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor 

 
I kraft:   2007-01-01 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2008:2) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) 
om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer:  2008:2 
 
Omfattning:  Ändr. 1 § IAFFS 2006:4 och 7 §   
  IAFFS 2006:7 
 
Bemyndigande:  71 § lagen (1997:239) om arbetslöshets-  

kassor och 4, 22-23 §§ förordningen  
(1997:836) om arbetslöshetskassor 

 
I kraft:   2008-07-01, övergångsbestämmelser 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2009:2) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2009:2   
 
Bemyndigande: 71, 87 b §§ lagen (1997:239) om arbetslös- 

hetskassor och 4, 19 a, 22 och 23 §§ 
förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor 

 
I kraft:   2009-07-01, övergångsbestämmelser 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2010:8) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2010:8   
 
Bemyndigande: 71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor och 4, 22 och 23 §§ 
förordningen (1997:836) om  
arbetslöshetskassor 

 
I kraft:  2011-01-01, övergångsbestämmelser  
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2012:2) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2012:2 
 
Bemyndigande:  71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor, 4, 22 och 23 § § 
förordningen (1997:836) om arbetslöshets-
kassor samt 31 § förordningen (1997:835) 
om arbetslöshetsförsäkring 

 
I kraft:                       2013-01-01, övergångsbestämmelser 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2013:1) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2013:1 
 
Bemyndigande: 71 § lagen (1997:239) om arbetslöshets-

kassor, 4, 22, och 23 §§ förordningen 
(1997:836) om arbetslöshetskassor samt  
31 § förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring 

 
I kraft:  2014-01-01 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2014:1) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2014:1 
 
Bemyndigande: 71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor, 4, 22 och 23 §§  
förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor samt 31 § 
förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring 

 
I kraft:  2014-02-10 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2014:6) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2014:6 
 
Bemyndigande: 71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor, 4, 22, 23 §§ 
förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor samt 31 §  
förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring 
 

I kraft:  2015-01-01, övergångsbestämmelser 
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2017:6) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS 2017:6 
 
Bemyndigande: 71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor, 4, 22, 23 §§ 
förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor samt 31 §  
förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring 

 
I kraft:  2018-01-01, övergångsbestämmelser 
 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 
2018:1) om arbetslöshetskassor 
 
IAFFS-nummer: IAFFS:2018:1 
 
Bemyndigande: 71 § lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor, 4, 22, 23 §§ 
förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor samt 31 §  
förordningen (1997:835) om 
arbetslöshetsförsäkring 

 
I kraft: 2018-12-10  
 


