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Kassan
A-Kassan
Om man blir arbetslös på grund av att arbetsgivaren säger upp eller att man själv säger upp
sig har man rätt till ersättning från A-Kassan. Förutsättningen är att man är medlem i AKassan och det är man alltid som medlem i Pappers.
Rätt till ersättning från grundförsäkringen har den som :
•

Uppfyller grundvillkoret och

•

Arbetsvillkoret eller studerande villkoret – och dessutom

•

Fyllt 20 år
Rätt till ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen har den som:

•

uppfyller grundvillkoren och

•

arbetsvillkoret och

•

medlemsvillkoret
I båda fallen måste du stå till arbetsmarknadens förfogande under arbetslösheten.
Grundvillkor

•

Vara arbetsför och oförhindrad att ta arbete som avser minst tre timmar per
arbetsdag.

•

Vara anmäld på offentlig arbetsförmedling.

•

Vara beredd att ta lämpligt erbjudet arbete.

•

Medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med
arbetsförmedlingen.
Arbetsvillkoret

•

Arbetat i minst 70 timmar per månad i minst sex månader under en ramtid på tolv
månader före arbetslösheten eller

•

förvärvsarbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av sex
kalendermånader och utfört arbete under minst 45 timmar under var och en av dessa
månader.
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Studerandevillkoret
•

Har fyllt 20 år

•

Har fullföljt heltidsstudier på minst ett läsår och som berättigat dig till studiesocialt
stöd och där efter

•

Antingen förvärvsarbetat eller varit arbetssökande i minst 90 dagar inom en ramtid på
tio månader.
Medlemsvillkoret

•

Varit medlem i minst ett år före arbetslösheten.
Ersättnings nivåer
Grundförsäkringen
Ersättningen är 320 kr per dag. Fem dagar per vecka.
Gäller för de som uppfyller kraven för grundförsäkringen men ej för
inkomstbortfallsförsäkringen.
Inkomstbortfallsförsäkringen
Ersättningen är 80 % av din dagsförtjänst innan arbetslösheten.
Med dagsförtjänst menas månadslönen inklusive OB och ersättning för regelbunden
återkommande övertid dividerat med 22.
De första 100 ersättningsdagarna är den högsta ersättningen 730 kr per ersättningsdag
Efter 100 dagar sänks maxersättningen till 680 kr per ersättningsdag.
Karensdagar
Fem karensdagar med arbetslöshet innan du kan få någon ersättning.
Avstängning
Du kan avstängas från rätten till ersättning om du lämnat ditt arbete (sagt upp dig) frivilligt
utan giltig anledning och där med blivit arbetslös. Avstängningen kan var i max 45
ersättningsdagar.
Det samma gäller om du skilts från arbetet ( blivit uppsagd ) på grund av otillbörligt
uppförande. Avstängningen kan då vara i max 60 ersättningsdagar.
Detta är en mycket förenklad information om reglerna för A-Kassan
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