A-kassan
Regler och villkor

Generell information
Är fotbollen din enda sysselsättning är vår rekommendation alltid a-kassan. I fall med dubbla
sysselsättningar är det svårt att ge en generell rekommendation då det i stora drag beror på en rad
olika villkor. Man måste helt enkelt se till varje enskild situation innan man kan ta ett beslut om man
kan dra nytta av a-kassan eller inte. Nedan följer ett antal krav och regler som måste upfyllas i diverse
olika situationer:
Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för en del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.
Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig
inkomstbortfallsförsäkring. För att få ersättning från den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen
måste du vara medlem i en a-kassa. A-kassan för idrottare och privata tjänstemän är Unionens akassa. Ett medlemskap kostar 112 kr/månad. OBS! du kan bara vara medlem i en a-kassa.
För att ha rätt till a-kassa i Sverige måste du antingen ha ett permanent uppehållstillstånd eller
vara EU/EES medborgare.

Grundförsäkringen gäller för den som:


inte är medlem i någon a-kassa



är 20 år eller äldre



är medlem i en a-kassa, men inte uppfyller medlemsvillkoret (inte varit med tillräckligt
länge)



uppfyller arbetsvillkoret.

Grundersättningen är max 365 kronor per dag, fem dagar per vecka.
Den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen gäller för den som är medlem i en a-kassa sedan 12
månader och uppfyller arbetsvillkoret. Den inkomstbaserade ersättningen är 80 procent av
tidigare inkomst, max 910 kronor per dag, fem dagar per vecka, under de första 100 dagarna.
Efter det är maxbeloppet 760 kronor per dag. Ersättningen från a-kassan betalas ut högst 300
dagar. 450 dagar för de som har barn under 18 år när ersättningsdag 300 infaller.
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OBS! under en tidsbegränsad period i och med rådande samhällsläge p g a COVID-19 har
regeringen beslutat att sänka kraven till 3 månaders medlemskap och höja ersättningen i den
frivilliga försäkringen till 1200 kr/dag och i grundförsäkringen 510 kr/dag. Karensen vid
ersättning på sex dagar slopas också tillfälligt.

Grundvillkor
För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett arbetsvillkor och vissa grundvillkor.
Dessa grundvillkor innebär att du måste


vara arbetsför och kunna och vilja ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och i
genomsnitt minst 17 timmar i veckan



vara anmäld som arbetslös och arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen



i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

A-kassan måste även veta om du har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett arbetsvillkor. Ett
arbetsvillkor innebär att du under en 12-månadersperiod före arbetslöshetens inträde måste ha
förvärvsarbetat sex kalendermånader med minst 80 timmars arbete i varje månad. Om du inte
uppfyller det, krävs att du arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex
kalendermånader och minst 50 timmars arbete i varje månad. Som fotbollsspelare på professionell
nivå kommer du att uppfylla arbetsvillkoren.

Medlemskrav
Du måste ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av 12 månader för att ha rätt till
inkomstbaserad ersättning från den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen. Med andra ord för att ha
rätt till full ersättning.

OBS! under en tidsbegränsad period i och med rådande samhällsläge p g a COVID-19 har
regeringen beslutat att sänka kraven till 3 månaders medlemskap och höja ersättningen i den
frivilliga försäkringen till 1200 kr/dag och i grundförsäkringen 510 kr/dag. Karensen vid
ersättning på sex dagar slopas också tillfälligt.
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Studier & A-kassa
Vid heltidsstudier
Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar:





Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.
Du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Under en och samma ersättningsperiod kan du som längst få ersättning i 20 veckor samtidigt som
du studerar på heltid.

Vid deltidsstudier
A-kassan kan bevilja dig ersättning samtidigt som du studerar på deltid under följande
förutsättningar:





Studierna får vara högst 50 procent av heltid.
Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
Studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete.
Studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd.

Det finns ett undantag till den sista punkten. Om du har studerat på deltid med studiestöd kan du
få fortsätta med studierna och få ersättning om du kombinerade studierna med arbete under
minst 15 veckor innan du blev arbetslös.

Eget företag & A-kassa
Om du har företag vid sidan om heltidsarbete
Om du har haft ditt företag samtidigt som du har haft ett heltidsjobb kan du under vissa
förutsättningar få fortsätta med ditt företag om du skulle bli av med din anställning. Då beslutar
A-kassan att det är ett godkänt extraarbete.
För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:



du ska ha haft heltidsjobb och samtidigt arbetat i företaget under minst tolv månader, och
du ska ha visat att företaget inte hindrar dig från att ta en heltidsanställning.
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A-kassan räknar fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat i företaget före arbetslösheten och
du får inte börja arbeta mer i företaget under arbetslösheten än tidigare. Om du bestämmer dig
för att arbeta mer än vad vi har beslutat har du inte längre rätt till ersättning.
Om du har tjänat mer än 2 190 kronor i genomsnitt i veckan i ditt företag kommer A-kassan att
dra av det överstigande beloppet från den ersättning du får per dag.
Ett företag som blir godkänt som extraarbete påverkar inte din ersättning och du ska inte redovisa
arbetet på tidrapporterna.
Kontakta a-kassan och få ditt företag godkänt när du blir medlem.

Dubbla arbeten
Om du har haft en anställning utöver ditt huvudsakliga arbete kan det i vissa fall vara ett godkänt
extraarbete i försäkringens mening. Om ditt arbete blir godkänt av a-kassan behöver du inte
redovisa det arbetet på din tidrapport. Kontakta a-kassan och få ditt extrajobb godkänt när du blir
medlem eller omförutsättningarna ändras.

Vad är ett godkänt extraarbete?
För att en anställning ska bli ett godkänt extraarbete behöver vissa villkor vara uppfyllda:





Du ska ha haft extraarbetet i minst 12 månader vid sidan om ett heltidsarbete.
Inkomsten från extraarbetet får i genomsnitt inte ha varit mer än 2 190 kronor per vecka.
Extraarbetet får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
Extraarbetet måste gå att hålla isär från ditt huvudsakliga arbete.

Om något ändras efter att arbetet är godkänt
Om du börjar arbeta mer i ditt extraarbete är det inte längre godkänt. Då behöver du redovisa allt
arbete på tidrapporten.
Om du börjar tjäna mer än 2 190 kronor i veckan i extraarbetet drar vi av det överskjutande
beloppet från din ersättning.
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Hur söker jag ersättning?








Anmäl dig som arbetslös första arbetslösa vardagen - du behöver skriva in dig på
Arbetsförmedlingen som arbetslös, detta du gör enklast via nätet med bank id
Samtidigt måste du boka in dig på en tid för ett möte med handläggare. Det går också
bra att gå in på ett arbetsförmedlingskontor direkt
Du behöver få ett arbetsgivarintyg som du ber din klubb om för din tid som anställd där
Sedan skall du också skapa dina sidor Unionens A-kassan som är separat från
arbetsförmedlingen. De får information från arbetsförmedlingen att du är inskriven och
dem skall också ha arbetsgivarintyget från klubben. Du kan även ringa dem om du har
frågor 0770-777788.
Efter detta måste du fylla i kassakort som görs varannan vecka. (OBS, inget krav under
Corona)
När detta är klart så får du inte glömma att ta kontakt med Unionen 0771-272800 för att
fylla upp med din inkomstförsäkring. (Om du har ett medlemskap där)

Fotbollsspecifik information
Skriva på för samma klubb igen efter ersättning från a-kassan
Om du har spelat i en klubb där avtalet upphör och du söker och får ersättning från a-kassan krävs
det synnerliga skäl om du ska kunna skriva på för samma klubb igen utan att bli
återbetalningsskyldig. Kan du inte uppvisa att du har uttömt alla möjligheter till arbete och att
förutsättningarna kraftigt har förändrats hos klubben (kan vara att det uppkommit långtidsskador
etc) anser a-kassan i de flesta fall att man som arbetstagare och arbetsgivare har utnyttjat
försäkringssystemet för att undgå att betala lön under en period.

Bra att vara medveten om
Som fotbollsspelare är du visstidsanställd, det innebär att om ditt befintliga avtal går ut och du
redan har skrivit nytt avtal som börjar gälla kommande säsong så kommer a-kassan enligt
reglerna att avsluta utbetalningen av a-kassa den dagen du har signerat det nya avtalet oavsett
när det börjar gälla. I det fallet du skriver nytt avtal med samma klubb som innan finns en risk att
du blir återbetalningsskyldig av a-kassan då det inte ska vara ett sätt för arbetsgivaren att spara
pengar mellan avtal. Vid en förlängning av avtal bör du därför ställa krav att nytt avtal börjar
gälla samma dag som det gamla har gått ut.
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Kan jag åka utomlands när jag går på a-kassa?
När du lämnar Sverige upphör din rätt till ersättning från a-kassan. Du kan dock ansöka om en
sökanderesa. Om du beviljas en sökanderesa har du rätt att söka arbete i ett annat EU/EES-land med
ersättning från a-kassan under tre månader.
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