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Betänkandet En effektivare kommunal 
räddningstjänst (SOU 2018:54) (Ju2018/03485/L4) 
Sammanfattning 
IAF remissvar begränsar sig till betänkandets förslag om ett undantag för 
deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. 
IAF avstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring (ALF). 

8.4.7 Ett undantag för deltidsbrandmän ska införas i 
arbetslöshetsförsäkringen 
IAF är väl medveten om att ett extraarbete i form av en anställning som 
deltidsbrandman kan ge upphov till problem vid arbetslöshet, om arbetet inte kan 
godkännas som en bisyssla och att regelverket inte uppmuntrar den som är 
arbetslös att acceptera en anställning som deltidsbrandman. Detta eftersom 
arbetet som deltidsbrandman i stor utsträckning utgörs av 
beredskapstjänstgöring. Tid i beredskapstjänstgöring eller jour räknas fullt ut 
som arbetad tid inom arbetslöshetsförsäkringen och minskar därför 
arbetslöshetsersättningen för den arbetslöse i samma omfattning som arbetad tid 
med full lön. Detta kan i vissa fall leda till att en sökande får lägre inkomster 
under en vecka än om han eller hon skulle varit helt arbetslös under den aktuella 
ersättningsveckan. Problemen med att ha ett deltidsarbete som innehåller 
beredskapstjänstgöring eller jour under arbetslösheten är dock inte specifikt för 
deltidsbrandmän.  
IAF förordar att lagstiftaren försöker finna en generell lösning på de problem 
som beredskaps- och jourtjänstgöring ger upphov till inom 
arbetslöshetsförsäkring, istället för att göra ett explicit undantag för en viss 
yrkeskategori. IAF ifrågasätter inte den samhällsnytta som deltidsbrandmännens 
arbete innebär, men detta kan inte motivera ett speciellt undantag i 
arbetslöshetsförsäkringen. Ett välfärdssystem måste enligt IAF:s uppfattning 
vara neutralt i sin utformning och särlösningar för vissa yrkeskategorier kan inte 
motiveras utifrån hur samhällsnyttigt ett arbete bedöms vara. Att rangordna vissa 
arbeten som mer samhällsnyttiga och att dessa därför förtjänar en mer förmånlig 
behandling i ett välfärdssystem än andra arbeten kan undergräva tilltron till 
välfärdssystemen. 
IAF avstyrker således de föreslagna lagändringarna i ALF. 
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_________ 
I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg. Verksjurist Ingrid Boström har 
varit föredragande. I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef 
Lena Aronsson deltagit. 
  
 
Peter Ekborg 
 
   Ingrid Boström 
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