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Rättsenheten

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Departementspromemorian “Nya regler i
arbetslöshetsförsäkringen om bland annat
förtroendeuppdrag och uttag av pension”
(Ds 2016:47), Dnr A2016/02514/A
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är huvudsakligen positiv till de
förslag som har framförts i promemorian.
IAF lämnade den 24 mars 2014 synpunkter på förslagen i Delbetänkandet
”Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen”
(SOU 2013:64). IAF ansåg då bland annat att en del av förslagen avseende
förtroendevalda skulle bli svåra att tillämpa samt efterfrågade även regler om hur
dagsbelopp för pension skulle beräknas.
IAF kan nu konstatera att förslagen i denna promemoria avseende förtroendevalda
är betydligt tydligare och enklare att tillämpa. I promemorian föreslås att
förtroendeuppdrag ska jämställas som tid med förvärvsarbete och det görs en
tydlig avgränsning angående vilka förtroendeuppdrag som det gäller. Detta förslag
ligger helt i linje med vad IAF uttalade redan den 29 oktober 2009 till
Arbetsmarknadsdepartementet i promemorian ”Arbetslöshetsersättning i samband
med förtroendeuppdrag”. IAF ansåg då att det i 13 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring (ALF) skulle införas en ny bestämmelse som skulle
föreskriva att vissa politiska och fackliga förtroendeuppdrag skulle jämställas med
tid som förvärvsarbete. IAF ansåg vid ett sådant övervägande och anser även idag
att det ligger i samhällets intresse att människor är engagerade och vill bidra i den
demokratiska processen genom att åta sig politiska förtroendeuppdrag. Likaså
ansåg IAF då och anser även idag att det ligger i samhällets intresse med en
välfungerande arbetsmarknad där jämbördiga parter kan mötas på lokal, regional
och central nivå och att det därför är angeläget att människor även vill engagera
sig fackligt.
För övriga förtroendeuppdrag som inte kommer att omfattas av den föreslagna
regleringen får göras en individuell bedömning av om uppdraget utgör hinder att
stå till arbetsmarknadens förfogande.
IAF har efterfrågat regler om hur dagsbelopp för pension ska beräknas. Nu
framgår det att det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får möjlighet att meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas
till dagsbelopp. IAF bedömer att förslaget till föreskriftsrätt i denna del skapar
förutsättningar för bättre samordning av reglerna mellan pension och
arbetslöshetsersättning.
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Förslaget att medlemskapet i en arbetslöshetskassa ska vara sammanhängande
innebär att rättspraxis kodifieras. IAF anser att det genom detta blir tydligare för
den enskilde vad som gäller och tillstyrker förslaget. IAF anser även att det är bra
att det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
kunna meddela föreskrifter om avbrott i medlemskapet. Genom sådan
föreskriftsmöjlighet öppnas det upp för att systemet blir mer flexibelt.
IAF har tidigare i ett remissyttrande den 23 april 2012 avseende betänkandet ”I
gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden” (SOU 2011:74) tillstyrkt
ett förslag om höjd åldersgräns för att bli medlem i en arbetslöshetskassa som i det
förslaget var begränsat för dem som omfattades av förordning (EG) nr 883/2004. I
detta förslag finns inte någon sådan begränsning. IAF ser positivt på förslaget.

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Verksjurist
Kerstin M Claesson har varit föredragande i ärendet och har utarbetat
remissyttrandet. I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Lena
Aronsson deltagit. I beredningen av ärendet har även juristen Helén Johansson,
utredarna Jonas Eriksson och Fredrik Karlman deltagit.
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