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nspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 

S 
 om 

eslutade den 4 april 2008. 

spektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 28 

dningen 

h 11 kap. 

FFS 

 
 11 

järde kapitlet – normalarbetstid 

nderlaget för normalarbetstid i vissa fall 

eltidsanställning kombinerad med egen verksamhet 

 §  Om den sökande har beviljats arbetslöshetsersättning på 

en i 

lfte kapitlet – information – utredning – bevakning 

terstående dagar i en ersättningsperiod samt möjlighet till ny 

 §  När minst femtio dagar återstår av ersättningsdagarna i en period 

                                                

I
om ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:3) om 
arbetslöshetsförsäkring och föreskrifterna (IAFF
2007:1) om ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:6)
ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:3) om 
arbetslöshetsförsäkring; 
 
b
 
In
§ fjärde stycket och 38 § andra stycket lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring och 4 a §, 11 § punkt 2 och 31 § föror
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring dels att 11 kap. 4 § i 
föreskrifterna (IAFFS 2006:3) om arbetslöshetsförsäkring oc
5 § inspektionens föreskrifter (IAFFS 2007:1) om ändring i 
föreskrifterna (IAFFS 2006:6) om ändring i föreskrifterna (IA
2006:3) om arbetslöshetsförsäkring skall upphöra att gälla vid 
utgången av den 6 april 2008, dels att 4 kap. 7 § i föreskrifterna
(IAFFS 2006:6) om ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:3) och
kap. 6 § i föreskrifterna (IAFFS 2007:1) om ändring i föreskrifterna 
(IAFFS 2006:6) om ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:3) om 
arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.  
 
F
 
U
 
D
 

17
grund av att han eller hon förlorat en deltidsanställning som 
kombinerats med ett begränsat engagemang i ett företag,  
beräknas normalarbetstiden på den sammanlagda arbetstid
anställningen och i företaget. 
 
E
 
Å
ersättningsperiod 
 

26
skall arbetslöshetskassan underrätta den sökande om detta. Den 

  
IAFFS 2008:1 
Utkom från trycket 
den 11 april 2008 

 
1 Senaste lydelse IAFFS 2006:6.  
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ny 
 

enna författning träder i kraft den 7 april 2008. 

fråga om en sökande som, vid ikraftträdandet, dels har en pågående 

i eget 
en 

å Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 

NNE-MARIE QVARFORT 
             Carina Karlsson       

                                                                                                                                                        

sökande skall även upplysas om att ersättning kan utgå under en 
period om den sökande under den pågående perioden har uppfyllt ett
arbetsvillkor.  
 
D
 
I 
ersättningsperiod med fastställd normalarbetstid, dels före 
arbetslösheten kombinerat deltidsanställningen med arbete 
företag, skall den fastställda normalarbetstiden omräknas så att äv
arbetad tid i företaget medräknas. 
_____________ 
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2 Senaste lydelse IAFFS 2007:1. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. 
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