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Konsekvensbeskrivning som avser Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:1) om 
övergång mellan stater 

 

Nedan redovisas förslag på nya föreskrifter om övergång mellan stater, IAFFS 
2015:1. 

 

Föreskriftsrätt 

I 31 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) stadgas att 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får meddela föreskrifter för 
verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och 
ALFFo. Föreskriftsrätten för 1 § IAFFS 2015:1, kan härledas ur 31 § ALFFo.  

Av 34 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) framgår bland annat att 
rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid 
ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om 
arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället 
inte arbetar har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa, om han eller hon 
uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. I 23 § förordningen 
(1997:836) om arbetslöshetskassor (LAKFo) stadgas att IAF får meddela 
föreskrifter för verkställigheten av LAK och LAKFo. Föreskriftsrätten för 2 § kan 
härledas ur 23 § LAKFo.   

 

Behov av förändring 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har uppmärksammat ett formellt 
fel i ingressen till föreskrifterna (IAFFS 2014:7) om övergången mellan stater. 
Felet påverkar i sig inte någon materiell tillämpning av föreskriften, men IAF 
avser att i samband med meddelande av andra föreskriftsändringar under 2015 
meddela och trycka nya föreskrifter om övergången mellan stater.   

 

Förslaget 

1 § utgör en handläggningsrutin för arbetslöshetskassorna i fråga om hanteringen 
av utbetalning till sökande som reser till ett annat medlemsland för att söka 
arbete med intyg E 303, i enlighet med Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
artikel 69. I frågavarande situation kan endast uppkomma i det fall en 
tredjelandsmedborgare reser till Storbritannien för att söka arbete, eftersom 
Storbritannien inte har ratificerat Rådets förordning (EU) nr 1231/2010 om 
utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att 
gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte 
omfattas av dessa förordningar, utan fortfarande tillämpar Rådets förordning (EG) 
nr 859/2003 om utvidgning av förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72. Förslaget stämmer överens med nu gällande föreskrift (IAFFS 
2014:7). 
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2 § reglerar gränsarbetares och oäkta gränsarbetares rätt till inträde i svensk 
arbetslöshetskassa. Rätten till inträde för denna personkategori följer inte direkt 
av bestämmelserna i LAK. Att det krävs att personen i fråga är berättigad till 
ersättning enligt svensk lagstiftning för att få inträde i en svensk 
arbetslöshetskassa, beror på att det enligt förordning (EG) nr 883/2004 artikel 
11.3 c är personer som erhåller arbetslöshetsersättning i enlighet med artikel 65 
enligt lagstiftningen i den medlemsstat där denne är bosatt, som omfattas av den 
medlemsstatens lagstiftning. Om IAF inte skulle behålla denna föreskrift finns 
risken att ersättningsberättigade gränsarbetare inte skulle beviljas inträde i 
svenska arbetslöshetskassor. Förslaget stämmer överens med nu gällande 
föreskrift (IAFFS 2014:7). 

 

Konsekvenser 

Förslaget till föreskriftens 1 § innebär att arbetslöshetskassorna uppmärksammas 
på att spärra utbetalningar till personer som reser till en annan medlemsstat för 
att söka arbete med intyg E 303 i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 
artikel 69, vilket är viktigt eftersom dessa personer får sin arbetslöshetsersättning 
utbetald av den mottagande medlemsstaten. Sökande som reser till ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz för att söka arbetslöshetsersättning med intyg U2 i 
enlighet med Rådets förordning (EG) nr 883/2004 artikel 64, får sin ersättning 
utbetalad direkt av svensk arbetslöshetskassa, varför motsvarande reglering inte 
är nödvändig i förhållande till förordning (EG) nr 883/2004. 

Förslaget till föreskriftens 2 § innebär att gränsarbetare och oäkta gränsarbetare 
som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 eller (EEG) nr 1408/71, och som 
har rätt till arbetslöshetsersättning enligt svensk lagstiftning, tillförsäkras inträde i 
svensk arbetslöshetskassa.   

Förslaget bedöms inte medföra några förändrade ekonomiska konsekvenser för 
staten eller enskilda medlemmar. Förslaget bedöms inte heller innebära några 
förändringar ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU 
 
Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten 
 
 
Alternativa lösningar 

Det saknas alternativa lösningar, eftersom bindande föreskrifter måste ändras 
genom föreskrifter. 

 

Målgrupp 

Föreskriften är främst riktad till arbetslöshetskassorna men gäller även andra 
myndigheter och förvaltningsdomstolar. 
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Ikraftträdande 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015, då Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:7) om övergång mellan 
stater upphör att gälla. 

 

Kontaktperson 

Carina Karlsson  
tfn 0150-48 70 44 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


