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Informationsblad om sanktioner vid misskötsel av arbetssökandet  

 Sök arbete aktivt eller bli avstängd 

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du aktivt söka ett nytt arbete. Du får 
hjälp av och ska ha bra kontakt med Arbetsförmedlingen men du behöver också själv 
söka jobb och vara beredd att ta de arbeten som du erbjuds.  
 
Följ Arbetsförmedlingens 
instruktioner 

Du som får ersättning behöver följa 
Arbetsförmedlingens instruktioner. Du har 
också ett eget ansvar för att söka ett nytt 
arbete. Det betyder att du behöver:  

 Samarbeta med 
Arbetsförmedlingen för att ta fram 
en individuell planering  

 Lämna aktivitetsrapporter i tid  

 Komma på bokade möten hos 
Arbetsförmedlingen  

 Aktivt söka arbete  
 
Om Arbetsförmedlingen bedömer att du 
inte sköter ditt arbetssökande kommer de 
att meddela oss. Du får ge din förklaring 
och vi utreder ärendet. Om vi kommer 
fram till att du inte har skött ditt 
arbetssökande kan du bli avstängd från 
ersättning. 

1. Skriftlig varning 
2. Avstängd från ersättning 1 dag 
3. Avstängd från ersättning 5 dagar 
4. Avstängd från ersättning 10 dagar 
5. Du förlorar rätten till ersättning och 

måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor 
för att få ersättning igen.   

 

Ta erbjudet arbete 

Om du blir erbjuden ett lämpligt arbete ska 
du ta det. Tackar du nej till ett arbete kan 
din ersättning stängas av.  

1. Avstängd 5 dagar 
2. Avstängd 10 dagar 
3. Avstängd 45 dagar 
4. Du förlorar rätten till ersättning och 

måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor 
för att få ersättning igen.  

 
Arbetslöshetsförsäkringen är inte en 
yrkesförsäkring och du kan därför inte 

begränsa ditt arbetssökande till ett visst 
yrkesområde. Du måste vara beredd att 
söka och ta alla arbeten som finns. Vill en 
arbetsgivare anställa dig anses arbetet 
vara lämpligt, även om du själv inte tycker 
att du har rätt kunskaper för arbetet. 
Arbetsförmedlingen gör också en 
bedömning.  
 
Tackar du nej till ett erbjudet arbete 
kommer Arbetsförmedlingen att meddela 
oss. De meddelar oss även om du på 
annat sätt orsakar att du inte får ett arbete 
som du blivit erbjuden, exempelvis att du 
uppträtt på ett sätt som gjort att du inte 
kunde få arbetet. När vi får ett sådant 
meddelande från utreder vi ärendet och 
fattar beslut om du har rätt till fortsatt 
ersättning. 
 

Ditt svar är viktigt 
Under utredningen är det viktigt att få din 
förklaring på det som hänt. Detta för att 
kunna fatta ett korrekt beslut.  
 
Kassan kan även komma att stänga av dig 
preliminärt men bara för lika lång tid som 
du riskerar att få avstängning på. Det gör 
vi för att du inte ska behöva betala tillbaka 
ersättning om beslutet blir en avstängning. 
 

En händelse förfaller efter 112 dagar 

När du inte ansöker om ersättning under 
112 kalenderdagar så förfaller varningen 
eller avstängningen som händelse. 
 

Kontakta oss 
Tveka inte att ta kontakt med oss om du 
har frågor eller funderingar. Du når oss på 
08-613 75 60 eller från Mina sidor.  


