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information till arbetslösa 
Om det är första gången du är arbetslös
Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft 
ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande:

Om du haft uppehåll i ersättningen från a-kassan och nu åter är 
arbetslös behöver du inte skicka in intyg du redan skickat in en 
gång. I stället behöver vi få in intyg på vad du gjort sedan du hade 
ersättning från a-kassan senast.

Anmäl dig på Arbets-
förmedlingen din första 
arbetslösa dag. Det är 
endast de dagar du är 
anmäld på arbetsförmed-
lingen som du kan få er-
sättning för från a-kassan.

Även om du slutat din 
anställning på egen be-
gäran skall du anmäla dig 
på arbetsfördmedlingen 
första arbetslösa dagen. 

Skicka in dina intyg 
till a-kassan 
(IF Metalls arbetslös-
hetskassa, FE 67, 
930 88 Arjeplog). 
Beroende på vad du 
gjort före arbets-
lösheten ska olika 
blanketter skickas 
in till a-kassan – se 
rutorna bredvid. 

I vilket fall som 
helst ska blanket-
ten ”Anmälan om 
arbetslöshet” som 
du får på Arbetsför-
medlingen skickas in 
till a-kassan.

Innan jag blev arbetslös…

Om du skulle bli arbetslös igen

ÖPPETTIDER
A-kassan har telefontider, säkrast träffar du din handläggare måndag– fredag, 09.00 – 11.00.
Du kan – dygnet runt – få ytterligare information genom att ringa till Talsvar på telefon 08-453 99 95. 
Där kan du bland annat fi nna allmän information om A-kassan, arbetslöshetsersättningen, 
din utbetalning och återstående ersättningsdagar. Du kan också få information och även fylla 
i dina kassakort via Internet. Adressen är: https://www.internetkassan.com/ifmetall

Några dagar efter ditt 
besök på Arbetsför-
medlingen får du de 
två första kassakorten 
hemskickade till dig. 

Detta gäller också när 
du blir arbetslös första 
gången. På kasskorten

Anmäl dig på Arbets-
förmedlingen din första 
arbetslösa dag. Du kan 
bara få ersättning från 
a-kassan för den tid du är 
anmäld på den offentliga 
arbetsförmedlingen.

Samtliga intyg ska 
sändas till: IF Metalls 
arbetslöshetskassa,
FE 67 
930 88 Arjeplog.

Arbetslöshetskassan är 
ett helt datoriserat sys-
tem i sin handläggning 

https://www.internetkassan.com/ifmetall

står det förtryckt vilka veckor 
det gäller. 

Du ska skicka det första kortet 
till IF Metalls arbetslöshets-
kassa i Arjeplog så snart det 
är ifyllt det vill säga efter två 
veckor. Adressen är förtryckt på 
kassakortet.

Direktnummer till a-kassans handläggare

… ARBETADE JAG 
Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten 
”Arbetsgivarintyg ”. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast 
arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid 
och frånvaro måste fyllas i på intyget. Om du haft fl era anställ-
ningar ska ett intyg per anställning utfärdas. 

… STUDERADE JAG
Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade 
ska blanketten ”studieintyg” fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från 
skolan. 

… HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 
Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta 
ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan.

Dag  1–15         Emmi Karlsson 031-13 44 25 
Dag  16–31 Anette Johansson 031-13 57 30

Träffas säkrast på telefon måndag–fredag 09.00–11.00 

Se till att alla blanketter är fullständigt ifyllda 
och skicka in dom till a-kassan. Om du har frågor kring 
vilka blanketter som behövs är du välkommen att kontakta 
oss på a-kassan.

… I ÖVRIGA FALL
Ta kontakt med din 
handläggare för 
rådgivning.


