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Informationsblad om ersättning i samband med deltidsarbete  

Deltidsarbete med a-kassa i 60 veckor 

Du kan få ersättning för veckor du också arbetar deltid, förutsatt att du kan söka och 
ta arbete. Du kan få detta i högst 60 veckor per ersättningsperiod. En vecka där du 
arbetat och fått ersättning räknas som en deltidsvecka.  

 
Du kan få ersättning för en vecka du 
arbetar deltid i högst 60 veckor per 
ersättningsperiod. För att kunna få 
ersättning måste du kunna stå till 
förfogande. Det innebär att du ska: 

 Kunna och vilja söka och ta arbete 
på minst tre timmar/dag och 17 
timmar/vecka 

 Aktivt söka arbete 

 Vara anmäld på 
Arbetsförmedlingen  

En vecka med arbete och ersättning 

En deltidsvecka räknas som en vecka där 
du arbetat deltid och fått ersättning. Deltid 
räknas som tid under din genomsnittliga 
veckoarbetstid och alla typer av 
anställningar påverkar denna begränsning, 
även betalad semester räknas som arbete. 
Det spelar ingen roll hur många dagar i 
veckan du arbetar utan det kommer att 
räknas som en deltidsvecka så länge 
arbetet ligger inom samma vecka.  

När veckorna är slut 
När dina deltidsveckor är slut kan du 
endast få ersättning för helt arbetslösa 
veckor. Det innebär att du inte kan få 
någon ersättning för en vecka där du 
också arbetat.  

För dig med barn under 18 år 
När deltidsveckorna är slut har du som är 
ensamstående med barn under 18 år rätt 
att istället börja i Jobb- och 
utvecklingsgarantin. Är du intresserad av 
detta tar du kontakt med 
Arbetsförmedlingen.  

Tidrapportera så som du arbetar 
Det är väldigt viktigt att du fyller i din 
tidrapport så som du faktiskt arbetat. Om 
du är anställd på en viss omfattning, 
exempelvis 50 %, är det denna du anger 
varje vecka. Du kan alltså inte fylla i 100 % 
varannan vecka.  

Tänk på att du skriver under din tidrapport 
på heder och samvete.  

Kontakta oss vid frågor 
Har du frågor om deltidsbegränsningen är 
du välkommen att ringa oss på  
08- 613 75 60 eller skriva ett meddelande 
via Mina sidor.  


