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Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat
förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)
Jusek har på remiss mottagit departementspromemorian Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47).
Bakgrund
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som tillsattes 2010 har utifrån ett brett
perspektiv sett över större och mindre frågor inom bl.a. arbetslöshetsförsäkringen och har i
två delbetänkanden och ett huvudbetänkande lämnat flera konkreta förslag på ändringar i
försäkringen. Efter att ytterligare behov av utredning gällande vissa frågor inom arbetslöshetsförsäkringen identifierats beslutade Arbetsmarknadsdepartementet under våren 2015
om en översyn (A2015:B) som delvis omfattar frågor som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tidigare utrett. Som ett första delmoment i översynen avhandlas vissa
frågor av mindre omfattande karaktär i denna promemoria.
Promemorians förslag och Juseks bedömning
Vad gäller förtroendeuppdrag föreslår promemorian att tid med förtroendeuppdrag som
enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med tid med förvärvsarbete. I
nuvarande lagstiftning finns ingen särskild reglering avseende förtroendeuppdrag utan hanteringen sker genom tillämpning av praxis på området – vilket i vissa fall medfört att den
som är förtroendevald inte kan förutse hur åtagandet kan påverka rätten till arbetslöshetsersättning.
-

Jusek delar bedömningen att den som utför ett förtroendeuppdrag gör en betydelsefull
insats i samhället och att det är viktigt att enskilda har möjlighet att förutse hur ett sådant åtagande påverkar möjligheterna att få arbetslöshetsersättning. Jusek tillstyrker
därför förslaget att tydliggöra rådande praxis i lag och bedömer också att avgränsningen – förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning – är
rimlig.

I promemorian föreslås också att om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete ska dagpenningen minskas med pensionen. I
nuvarande regelverk sker samordningen av arbetslöshetsersättning och pensionsersättning
på delvis olika sätt beroende på vilken typ av pension den arbetssökande får och arbetslöshetsersättningen reduceras även om den sökande upphör med sitt pensionsuttag. Befintliga
samordningsregler vid uttag av ålderspension medför att minskningen av den enskildes
dagpenning blir oproportionerlig i förhållande till det pensionsuttag som gjorts.

2 (2)

-

Jusek tillstyrker förslaget att samordning av arbetslöshetsersättning och uttag av pension ska göras enligt samma princip för alla som tar ut ålderspension eller annan pension på grund av förvärvsarbete och att dagpenningen minskas med pensionen. Med
hänvisning till vikten av ett längre arbetsliv tillstyrker Jusek också förslaget att arbetslöshetsersättningen endast minskas under den tid som den enskilde får pension.

I promemorian föreslås också att det i lag tydliggörs att rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande
månader. Något uttryckligt krav på att medlemsperioden ska vara sammanhängande framgår inte av dagens lagstiftning, men däremot av rättstillämpningen. Det föreslås också att
åldersgränsen för rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa höjs från dagens 64 år till dagen före 65-årsdagen (då medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör utan uppsägning).
Den nuvarande åldersgränsen har inneburit problem för migrerande arbetstagare eller egenföretagare samt för arbetstagare som efter 64-årsdagen vill byta från en svensk arbetslöshetskassa till en annan. Slutligen föreslås i promemorian att vissa beslut om bibehållet medlemskap kan delegeras från arbetslöshetskassans styrelse till kassaföreståndaren.
-

Jusek tillstyrker ovanstående förslag.
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