ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET

Ersättning från a-kassan
Information om ekonomisk ersättning när du är arbetslös
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Under tiden du söker jobb kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen
kompenserar för en del av den inkomst du skulle ha haft om du hade jobbat.
För att få ersättningen måste du uppfylla vissa villkor. Du får högre ersättning
om du har varit medlem i en a-kassa i minst ett år. Men även du som inte är
medlem i en a-kassa kan få ersättning.
Det finns 27 olika a-kassor inom olika branscher. Om du inte redan är
medlem i någon a-kassa kan du vända dig till den a-kassa du vill bli medlem
i.
Läs mer på www.sverigesakassor.se
eller på www.arbetsformedlingen.se/a-kassa.

Vad krävs för att jag ska få ersättning?
få ersättning
a-kassan
måste
du först uppfylla
grundvillkoret. Det innebär att du
•För att
skriva
in dig ochfrån
anmäla
dig som
arbetssökande
på Arbetsförmedlingen
måste
• kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
hos en arbetsgivare
•

i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga ha för avsikt att arbeta
och inte ha något som hindrar dig från att göra det.

Du måste också uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att du behöver ha arbetat tillräckligt mycket.
Kontakta den a-kassa du är eller vill bli medlem i om du vill veta mer och ansöka om
arbetslöshetsersättning.
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Vad måste jag göra under tiden jag får ersättning?
När du får ersättning från a-kassan är det viktigt att du söker arbete på det sätt
du och din arbetsförmedlare har kommit överens om. Det innebär att du ska
•

ta fram en individuell handlingsplan tillsammans med din arbetsförmedlare

•

lämna din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid

•

besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen, eller andra företag och organisationer
som Arbetsförmedlingen samarbetar med, på de tider ni har bestämt

•

söka arbeten som vi bedömer är lämpliga och som skulle passa dig bra

•

söka andra arbeten som du själv tycker skulle passa dig bra.

Det är också viktigt att du inte förlänger tiden du är arbetslös genom att
•

tacka nej till ett lämpligt arbete

•

uppträda på ett sätt som gör att en anställning inte blir av

•

tacka nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program där du får aktivitetsstöd.

Du får heller inte orsaka att du blir arbetslös genom att
•

lämna ditt arbete utan giltig anledning

•

uppträda på ett sätt som gör att du blir uppsagd

•

lämna ett arbetsmarknadspolitiskt program där du får aktivitetsstöd

•

uppträda på ett sätt som gör att Arbetsförmedlingen väljer att avbryta
ett arbetsmarknadspolitiskt program där du får aktivitetsstöd.
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Meddela om något förändras!
Informera din a-kassa om sådant som kan påverka din ersättning,
till exempel om du börjar studera eller arbeta.
Informera Arbetsförmedlingen om du ändrar adress, e-postadress
eller telefonnummer så att vi alltid kan nå dig.

Vill du jobba utomlands?
Har du jobbat i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz? Eller funderar du på att
söka jobb utomlands? Då gäller särskilda regler. Kontakta din a-kassa om du vill veta mer.

Det här gör Arbetsförmedlingen

Det här gör a-kassan

• informerar a-kassan när du skriver in dig
och anmäler dig som arbetssökande
på Arbetsförmedlingen

• utreder och beslutar om du har rätt till
ersättning från a-kassan

• kontrollerar att du uppfyller villkoren
för att få ersättning från a-kassan

• betalar ut din ersättning

– inte uppfyller villkoren
– inte söker arbete på det sätt du och din
         arbetsförmedlare har kommit överens om
– förlänger tiden du är arbetslös
– själv orsakar att du blir arbetslös.
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• svarar på frågor om din ersättning
• beslutar om du ska få lägre ersättning
på grund av att Arbetsförmedlingen
har skickat  ett meddelande till a-kassan.
Arbetsförmedlingen 2015–11. Rekv nr: 503 387

• skickar ett meddelande till din a-kassa om du

• beslutar hur mycket du får i ersättning

