För dig som är arbetslös kan det finnas möjlighet till stödinsatser i
jobbsökandet i form av arbetsmarknadspolitiska program. Det är
Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska delta i ett program eller
inte och vi på a-kassan utreder om du uppfyller villkoren för a-kassa,
eftersom det påverkar den ersättning du kan få under tiden du deltar
i ett program. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.
När du är i ett program kallas den aktivitetsstöd.
Aktivitetsstöd vad är det?
Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som kan lämnas till den som deltar
i vissa arbetsmarknadspolitiska program. Försäkringskassan beslutar om
och betalar ut ersättningen under tiden du deltar i program. I likhet med
vår tidrapportering har Försäkringskassan en form av närvarorapportering som du måste fylla i för att få din ersättning. Du kan som mest få
ersättning för fem dagar i veckan.
Vad är arbetsmarknadspolitiska program?
Ibland beslutar Arbetsförmedlingen att du ska delta i ett program för att
du ska få stöd i ditt arbetssökande. Du kan bli inskriven i program om du
till exempel:
•

Har förbrukat dina deltidsveckor och är ensam försörjare till
barn under 18 år.

•

Har varit arbetslös länge och har förbrukat eller är på väg att förbruka dina ersättningsdagar från oss utan att ha uppfyllt ett nytt
arbetsvillkor.

•

Är mellan 16 och 24 år och behöver stöd i ditt arbetssökande.

•

Är mellan 20 och 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd,
är skyddsbehövande eller närstående till skyddsbehövande.

AKTIVITETSSTÖD

Aktivitetsstöd och a-kassan

Programmen är olika utformade för respektive deltagargrupp och du
planerar innehållet för just dig tillsammans med Arbetsförmedlingen.
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Det finns många olika program men de vanligast förekommande är Jobboch utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar, Arbetsmarknadsutbildning och Stöd till start av näringsverksamhet.

Vi utreder till exempel inte om du har eget företag, studerar, eller har sagt
upp dig själv när vi utreder villkoren i samband med programdeltagande.
Det innebär att du kan beviljas ersättning från Försäkringskassan som
är baserad på a-kassa även om det skulle ha funnits hinder för ersättning
från oss, det är upp till Arbetsförmedlingen att avgöra om du kan delta i
ett program eller inte.
Eftersom det är a-kassan som utreder om du uppfyller villkoren för
ersättning är det till oss du ska skicka in handlingar och det är viktigt att
du skickar in det vi ber om så snabbt du kan för att vi ska kunna lämna
informationen vidare till Försäkringskassan. Det är inte ovanligt att vi
ber om uppgifter och arbetsgivarintyg som ligger bakåt i tiden. Det beror
på att vi under vissa förutsättningar kan hoppa över tid som du har varit
sjuk, föräldraledig eller har studerat på heltid.
Om du inte uppfyller villkoren
Om du varken har en aktuell ersättningsperiod som du kan fortsätta på
eller uppfyller ett arbetsvillkor kan Försäkringskassan ändå besluta om
aktivitetsstöd baserat på a-kassa. Det är möjligt om du har blivit utförsäkrad, det vill säga att du har förbrukat alla dagarna i din ersättningsperiod.
Om du inte heller är utförsäkrad kan du ha möjlighet till aktivitetsstöd
grundat på a-kassa om du återgår till ett tidigare påbörjat program. Om
du inte kan återgå till ett påbörjat program meddelar vi Försäkringskassan att du inte har rätt till aktivitetsstöd grundat på a-kassa. Du kan dock
ändå ha rätt till aktivitetsstöd, men det är en fråga för Försäkringskassan.
A-kassorna prövar arbetsvillkoret under pågående program
Om du arbetar under tiden som du deltar i program ska du skicka in
arbetsgivarintyg till oss när du har jobbat så mycket att du kan ha uppfyllt
ett arbetsvillkor.

AKTIVITETSSTÖD

Vad utreder a-kassan?
Vi får information elektroniskt från Arbetsförmedlingen om att du ska
delta i program och då ska vi pröva om du skulle haft rätt till ersättning
från a-kassan om du hade sökt det. Prövningen är inte lika ingående som
den prövning vi gör när vi utreder om rätt till ersättning från a-kassan, vi
ska endast pröva om du kan fortsätta på en tidigare ersättningsperiod eller
uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under ramtiden har förvärvsarbetat
i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60
arbetade timmar.
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Du kan också uppfylla ett arbetsvillkor om du har förvärvsarbetat i minst
420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader
måste innehålla minst 40 arbetade timmar.
Vi ska pröva om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor och om du gör det
meddelar vi Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska bli utskriven
från programmet och istället bli registrerad som arbetssökande med möjlighet till a-kassa.

En del program är tillgodoräkningsbara som arbete. Då har du som regel
inte haft aktivitetsstöd utan istället haft någon form av lön eller ersättning
från en arbetsgivare.
I vissa fall kan vi hoppa över tiden med program och räkna med arbete
som du har haft före programmet.

AKTIVITETSSTÖD

Ingår program i arbetsvillkoret?
Oftast är tid i program inte tillgodoräkningsbar tid när vi prövar om du
uppfyller ett arbetsvillkor. Det betyder att vi inte kan ta hänsyn till tiden i
programmet när vi utreder arbetsvillkoret.
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