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Promemorian Åtgärder för att mildra 
konsekvenserna på det sociala området vid ett 
avtalslöst brexit (S2019/00206/SF)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) avgränsar sig till att enbart yttra 
sig om de förslag i promemorian som rör arbetslöshetsförsäkringen. 
IAF ser positivt på förslagen som lämnats för att mildra konsekvenserna på det 
sociala området vid ett avtalslöst brexit.

5.2 Förslag att vidta åtgärder för att möjliggöra likställande av inkomster, 
omständigheter, förmåner och händelser vid ansökan av förmåner
IAF ser positivt på Socialdepartementets förslag och anser att det är rimligt att 
principens innehåll för tid före utträdet tillämpas så som om Förenade kungariket 
fortsatt vore medlem i EU, för att på så sätt garantera enskilda ett rättssäkert och 
förutsebart regelverk. IAF instämmer i att förslaget ger enskilda möjligheter att 
erhålla förmåner även efter utträdet och underlättar för de handläggande 
myndigheterna.

5.3 Förslag att vidta åtgärder för att möjliggöra sammanläggning av 
intjänade försäkringsperioder för tid då Förenade kungariket var medlem i 
EU
IAF ser positivt på att de arbetssökande som har fullgjort intjänade perioder i 
Förenade kungariket innan den 30 mars 2019 ska ges möjlighet att sammanlägga 
dessa efter utträdet. IAF delar Socialdepartementets bedömning att det inte bör 
krävas att rätten till sammanläggning har förelegat före utträdesdagen vad gäller 
arbetslöshetsförsäkringen. Ett sådant krav skulle kunna medföra att 
arbetssökande med intjänade perioder i Förenade kungariket skulle kunna riskera 
att gå miste om möjligheten att få sammanlägga dessa perioder vid en eventuell 
arbetslöshet efter den 30 mars 2019. Vidare ser IAF positivt på att det inte 
föreslås någon tidsbegränsning för den föreslagna bestämmelsen om 
sammanläggning. 
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5.4 Förslag till fortsatt export av svenska trygghetsförmåner till EU-
medborgare i Förenade kungariket under en övergångsperiod
IAF instämmer i den beskrivning som Socialdepartementet ger i frågan om 
export och skillnaden mellan de olika förmånsslagen. Arbetslöshetsförsäkringen 
i Sverige ställer höga krav på omställning och det följer av förordning (EG) nr 
883/2004 samt dess tillämpningsförordning att det krävs ett ömsesidigt 
ansvarstagande och informationsutbyte i fråga om export av arbetssökande med 
arbetslöshetsersättning som inte kan garanteras vid ett avtalslöst utträde. 
IAF delar därför Socialdepartementets bedömning att arbetslöshetsersättning inte 
ska kunna exporteras efter Förenade kungarikets utträde. 

6.4 Konsekvenser för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och för 
arbetslöshetskassorna

IAF delar Socialdepartementets bedömning, vad gäller hanteringen av export av 
arbetslöshetsersättning. IAF noterar dock att arbetslöshetskassornas 
handläggning vid sammanläggning av perioder som fullgjorts i Förenade 
kungariket kan komma att påverkas, till följd av att det kommer att saknas 
rättsligt stöd för administrativt samarbete med Förenade kungariket. 

_______________ 
I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Verksjurist Elida 
Ramsten har varit föredragande. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har 
även enhetschef Lena Aronsson, verksjurist Emma Lagerström och jurist Kajsa 
Petersson deltagit. Verksjurist Emma Lagerström och jurist Kajsa Petersson har 
också deltagit i framtagandet av remissvaret. 
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