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Dnr: 2009/268 M1

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

IAF:s yttrande om
Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för arbetsmarknadspolitiken
(Ds 2009:07)
IAF är positiv till följande lagförslag.
•

Att en tidsgräns om sex månader införs för korrigeringar av en
arbetslöshetskassas avgifter till staten, samt ett definitivt stoppdatum för
korrigeringar av den förhöjda finansieringsavgiften.

•

Att en arbetslöshetskassas styrelse får delegera till kassaföreståndaren
att besluta om uteslutning och frånkännande av ersättning.

•

Att en arbetslöshetskassa på begäran ska lämna de uppgifter om
medlemskap och medlemmars ersättning till Statistiska Centralbyrån, som
myndigheten behöver för att kunna kartlägga och analysera
arbetsmarknaden på uppdrag av regeringen.

IAF är också positiv till en tidsgräns för att ansöka om arbetslöshetsersättning,
men tycker att sex månader är en för kort tid. Detta vid en jämförelse med vad
som gäller för att ansöka om ersättning inom socialförsäkringsområdet. En
person som ansöker om dagersättning från Försäkringskassan måste komma in
med en anmälan senast före utgången av andra året efter dagen som
dagersättningen avser, för att ersättningen inte ska preskriberas. IAF föreslår en
tidsgräns om ett år med en säkerhetsventil, dvs. att en ansökan får behandlas
även efter utgången av tidsgränsen om det finns synnerliga skäl. När en
arbetslöshetskassa ska bedöma om en ansökan har kommit in i rätt tid, så
förutsätter IAF att bedömningen ska ske med utgångspunkt från när ansökan
kom in till kassan. Detta även om ansökan tidigare felaktigt har skickats till en
annan arbetslöshetskassa.
I promemorian föreslås att förbudet för en kassaföreståndare att samtidigt vara
kassaföreståndare i en annan arbetslöshetskassa avskaffas. IAF vill peka på att
en organisationslösning med en gemensam kassaföreståndare för flera
arbetslöshetskassor bäddar för sekretessproblem.
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I detta ärende har Anne-Marie Ovarfort beslutat. Ingrid Boström har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Håkan Nordström, Seija
Rudsberg, Gunilla Wandemo och Uno Ströberg deltagit.

Anne-Marie Ovarfort
Ingrid Boström

