
 

2008-08-14 Rnr 59.08 

 

Arbetsmarknadsdepartementet 
  
 103 33 STOCKHOLM 
  
 
 

 

 

 

 

 

REMISSVAR (A2008/1592/AE) 

2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 
(SOU 2008:54) 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
betänkandet ”Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring” (SOU 2008:54). 

 

Saco avstyrker förslaget till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. 

Flera hundra tusen medborgare har gjort det aktiva valet att ställa sig utanför 
medlemskap i en a-kassa och härigenom frivilligt avsagt sig möjligheten att 
uppbära ersättning via den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. 

Att då åter tvinga in dessa och ytterligare flera hundra tusen är fel väg att gå. 

 

En tydligare försäkringsmässighet i systemet har Saco länge pläderat för. 
Medlemsavgiften till a-kassan har under 18 månader helt och hållet finansierat 
akademikernas arbetslöshet. Även om detta förhållande i viss mån har ändrats 
från den 1 juli i år motsvarar akademikernas egna avgifter till a-kassan 
huvuddelen av kostnaderna. Till detta kommer de arbetsmarknadsavgifter 
akademikerna betalar som vida överstiger kostnaderna för akademikernas 
arbetslöshet. 

 

Det regeringen omgående bör göra är att tillsätta den parlamentariska 
utredning som det så länge talats om. Ge den i uppdrag att utreda hela 
socialförsäkringssystemet inklusive arbetslöshetsförsäkringen. Låt utredningen 
belysa samspelet mellan de offentliga åtagandena och parternas 
avtalsförsäkringar och låt den analysera förutsättningarna för att parterna helt 
eller delvis tar över sådant som idag ligger inom det offentliga systemet. Det är 
ett mer konstruktivt sätt än att tvinga in människor i ett system som de 
självmant valt att stå utanför.  
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Trots att Saco avstyrker förslaget lämnas det i det följande ett antal 
kommentarer och synpunkter på utredningen. 
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6.2.2 (7.5) Medlemsvillkoret avskaffas 

Saco har inget att erinra mot att medlemsvillkoret för rätt till inkomstrelaterad 
arbetslöshetsersättning avskaffas om obligatoriet införs.  

 

En komplikation kan dock uppstå då det kan tänkas att en del medlemmar 
väljer att utträda ur befintliga a-kassor i väntan på obligatoriets införande. 
Dessa medlemmar kan tänkas resonera att de inte behöver något skydd innan 
obligatoriet träder ikraft, i synnerhet om de bedömer att risken för arbetslöshet 
i nuläget är liten.  Det sagda talar för någon form av övergångsregel som 
innehåller regler om en kvalifikationstid innan ersättningsrätt inom ramen för 
obligatoriet träder i kraft för de som väljer att stå utanför de befintliga a-
kassorna. Genom en övergångsregel, t ex  krav på kvalifikationstid under 12 
månader, vid införandet av obligatoriet skulle värdet av medlemskap i 
befintliga a-kassor bibehållas innan den nya ordningen träder ikraft.  

 

Borttagande av medlemsvillkor kan få ekonomiska konsekvenser för a-
kassorna om det är så att den genomsnittlige arbetslöse inte längre har varit 
medlem och betalat in medlemsavgifter till a-kassan under minst 12 månader 
innan a-kassan börjar betala ut inkomstrelaterad ersättning. Effekterna mildras 
dock av den begränsningsregel som utredaren föreslår beträffande beräkning 
av förhöjd finansieringsavgift (arbetslöshetsavgift från 1 juli 2008).  

 

6.2.3 (7.4) Grundförsäkringen avskaffas  

Som en följd av att medlemsvillkoret skulle försvinna ska grundförsäkringen 
avskaffas. Saco har inget att erinra mot ett sådant avskaffande. 
Administrationen av försäkringen skulle snarare förenklas. 

 

6.2.4 (7.6) Inträdesvillkoren mjukas upp 

Borttagande av inträdesvillkoret skulle förenkla medlemsadministrationen på 
ett påtagligt sätt för befintliga a-kassor och Saco ställer sig därför positiv till 
förslaget. Detta har Saco framfört till tidigare regeringar inom ramen för det 
regelverk som gäller idag och detta förslag bör omedelbart genomföras oavsett 
om obligatoriet blir verklighet eller ej. 

Sökande skall således kunna erbjudas medlemskap genom att tillhöra 
arbetslöshetskassans verksamhetsområde utan att för den skull behöva 
förvärvsarbeta vid inträdestidpunkten.  

 

6.2.5 Medlemsavgifter måste krävas in 

Lydelsen i 45 § LAK bör återställas så att den överensstämmer med den 
ursprungliga lydelsen, d v s att medlemmen utträder vid utgången av den 
senast betalda månaden vid bristande betalning. Det sagda innebär att den 
enskilde inte ska anses ha varit medlem under den så kallade respittiden på tre 
månader när denna väl passerats. På så sätt undviker man också en juridisk 
diskussion om vad det är för karaktär på den fordran staten anser sig ha på en 
arbetslöshetskassa som avtvingas att betala in avgifter för en medlem – som 
trots betalningspåminnelser och övriga kravrutiner – ännu inte betalat sin 
avgift till arbetslöshetskassan.   
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Saco anser att en sådan fordran på arbetslöshetskassorna, som ligger utanför 
vad arbetslöshetskassorna som uppbördsorgan lyckats uppbära från enskilda, 
närmast torde bli att betrakta som en avgifts- eller skattedel. I 8 kapitlet 7 § 
regeringsformen undantas uttryckligen föreskrifter om skatt från det 
delegeringsbara området. Till sådana föreskrifter hänförs inte bara t ex regler 
om vem som är skattskyldig utan också de regler som gäller grunderna för 
taxerings- och uppbördsförfarandet. Bemyndigandet i paragrafen (49 § lagen 
om arbetslöshetskassor, LAK) kommer i konflikt med regeringsformens 
bestämmelser på området. En fordran som grundar sig på en sådan avgift/skatt 
borde därför kunna komma att bli föremål för prövning (jämför Lagrådets 
uttalande i samband med införandet av den förhöjda finansieringsavgiften, 
Lagrådet 2006-11-10, ”Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen”). 

 

6.3.4 Administrationen av ersättningen 

Saco anser det vara rimligt att Alfa-kassan administrerar ersättningen för den 
som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa.  

 

6.3.5 Avgiften till den kompletterande arbetslöshetsförsäkringen 

Förslaget om nivå på arbetslöshetsförsäkringsavgiften gynnar befintliga a-
kassor då deras medlemsavgifter i många fall är väsentligt lägre. Frågan är 
emellertid om det är förenligt med grundlagen att kostnaden för den som väljer 
att utnyttja sin rätt att stå utanför en förening blir mer än dubbelt så hög 
jämfört med den medlemsavgift som vissa a-kassor initialt kommer att kunna 
erbjuda. 

 

Avgiftsskyldigheten för att inträda i obligatoriet sätts till 2,7 prisbasbelopp (d v 
s 110 700 kr för 2008). Det innebär att en person som erhåller en 
halvtidsanställning under ett halvår med en månadslön på 15 000 kr först 
inträder i obligatoriet den dag han/hon får arbetslöshetsersättning. Det 
kommer således att finnas grupper - bl a musiker, många behovsanställda, 
anställda med lägre sysselsättningsgrad och lägre lön m m - som inte kommer 
att behöva betala någon avgift så länge som de inte är arbetslösa och gör 
anspråk på arbetslöshetsersättning. 

 

Det omvända förhållandet kommer att råda för många högskole- och 
universitetsstuderande. En majoritet av alla studenter har arbetat innan 
studierna och kommer härigenom i många fall omfattas av skyldigheten att 
betala till obligatoriet. Många studenter arbetar vid sidan av studierna och har 
feriearbeten. Om dessa då har inkomster överstigande 1,5 prisbasbelopp 
omfattas de av skyldigheten att betala till obligatoriet. Detta trots att de inte är 
ersättningsberättigade förrän studierna är helt avslutade.  

 

6.3.6 Uttaget av avgiften 

Saco konstaterar att administrationen kring arbetslöshetsförsäkringsavgiften 
med inrättande av en ny myndighet – Myndigheten för 
arbetslöshetsförsäkringsavgift - förefaller att bli både kostsam och 
administrativt omfattande. Ett bättre alternativ synes vara att låta Skatteverket 
– som redan har de aktuella uppgifterna – sköta administrationen av denna 
avgift. Sannolikt skulle en ordning där Skatteverket är uppbördsmyndighet 
vara både effektivare och mindre kostsam än den föreslagna myndigheten. 
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9.3 Avgiftsskyldighetens inträde 

Här föreslås bl a att när en person för första gången haft arbetsinkomster 
motsvarande 2,7 prisbasbelopp inträder avgiftsskyldigheten. Det första året är 
dock avgiftsfritt. 

 

Saco tolkar detta som att det bara är nytillträdande på arbetsmarknaden som 
kommer att beröras av ett avgiftsfritt år. Saco har inga synpunkter på en sådan 
regel, se emellertid vad som skrivits under rubriken 6.2.2 ovan rörande 
bortskaffande av medlemsvillkoret. 

 

9.4.2 Den som fyllt 66 år 

I detta avsnitt föreslås att den som fyllt 66 år under avgiftsåret eller tidigare 
inte ska vara avgiftsskyldig. Tiden efter det att den avgiftsskyldige fyllt 65 år 
justeras så att avgift inte tas ut motsvarande tiden efter det att rätten till 
dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen upphört p g a ålder. Saco har inget 
att erinra mot en sådan ordning. 

 

9.4.3 Fem år med mindre inkomst än 2,7 prisbasbelopp 

Den som inte under de fem närmast föregående åren uppfyllt kriterierna för 
avgiftsskyldighetens inträde skall inte behöva betala avgift. Denna regel 
harmonierar med regelverket kring överhoppningsbar tid och i det perspektivet 
är det rimligt. Dock bör det tas hänsyn tas till vad Saco framför kring 
studerande under rubriken 6.3.5.  

 

9.5 Undantag från avgiftsskyldighet för ett avgiftsår 

Här anges vilka som skall slippa betala avgiften för ett avgiftsår och man finner 
bl a följande grupper: 

 

Mer än halv sjukersättning under ett helt avgiftsår 

Pension i viss omfattning 

Lägre inkomst än 61 500 kr (år 2008) 

Avlidit under avgiftsåret 

 

Avgiftsfriheten gäller de tre första kategorierna ovan endast om den enskilde 
inte uppburit arbetslöshetsersättning det aktuella året. Det sagda kan – enligt 
Sacos mening - komma att innebära att medlemmar i arbetslöshetskassor blir 
mer aktiva och lämnar den aktuella kassan om de tillhör ovanstående grupper 
eftersom det är ett billigare alternativ än att kvarstå utan att de för den skull 
förlorar några förmåner (5 års gräns dock). Saco har emellertid inget att erinra 
mot en sådan ordning. 
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10.3 Avdrag från avgiften 

Från arbetslöshetsförsäkringsavgift skall bl a en tolftedel av avgiften dras av för 
varje kalendermånad som den enskilde varit medlem i en arbetslöshetskassa.  

 

Det ovan sagda innebär att a-kassorna åter måste börja skicka in 
kontrolluppgifter på inbetalda medlemsavgifter och även ange hur många 
månader som dessa avgifter avser. Eftersom a-kassorna fram till för något år 
sedan sände in kontrolluppgift på inbetalda medlemsavgifter ser Saco inget 
hinder mot en sådan ordning.    

 

15.5.3 Effekter för arbetslöshetskassorna 

Arbetslöshetskassorna får vissa administrativa uppgifter avseende 
uppgiftslämnande om medlemmar. Saco anser att detta merarbete dock lindras 
av en minskad administration vid medlemsinträden (bl a borttagande av 
inträdesvillkoret). Obligatoriet kommer enligt Sacos och utredarens mening att 
leda till att fler väljer att ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassor vilket 
sannolikt är positivt för arbetslöshetskassornas ekonomi.  

 

Tre inskränkningar som kan verka i motsatt riktning finns dock varav 
borttagande av medlemsvillkoret är en sådan. Eftersom medlemsvillkoret 
försvinner kan presumtiva medlemmar välja att skjuta på inträdet med 
hänvisning till att de inte behöver vara medlemmar i tolv månader innan de har 
rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsersättning. Den andra är att de som är 
nytillträdande kan välja att skjuta på inträdet i en arbetslöshetskassa till dess 
de tvingas betala arbetslöshetsförsäkringsavgift. Den tredje gruppen är de som 
under ett år inte behöver betala arbetslöshetsförsäkringsavgift (låg inkomst, 
sjukersättning m m) vilket kan medföra att de ansöker om utträde från sin 
arbetslöshetskassa under den tid de inte är skyldiga att betala 
arbetslöshetsförsäkringsavgift. Saco bedömer likt utredaren att risken för a-
kassorna skall få ett minskat underlag av medlemmar dock är liten med hänsyn 
till att avgiften är till a-kassorna i regel är betydligt lägre än till den 
kompletterande ordningen. Medlemsantalet i a-kassorna borde således öka 
genom ett införande av ett obligatorium.  

 

 

Några kommentarer till kapitlen med internationella frågor 

 

4 Internationella regler 

Saco har ingenting att erinra mot den beskrivning av de internationella 
reglerna som görs.  

 

13 Förslagens förenlighet med internationella överenskommelser 

Saco delar uppfattningen att den internationella samordningen av 
arbetslöshetsförmånsärenden i allt väsentligt underlättas av införandet av en i 
alla delar obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. 
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13.2 EG-förordningen 1408/71 

Förslaget ger inget tydligt svar på frågan hur en period ska behandlas, i vilken 
en person har omfattats av en annan lagstiftning än den svenska i egenskap av 
arbetstagare i det landet, utan att för den skull ha omfattats av det landets 
arbetslöshetsförsäkring. Utredningen konstaterar endast att idag kan 
oförsäkrat arbete läggas till grund för uppfyllandet av arbetsvillkoret, men inte 
för uppfyllandet av medlemsvillkoret. I ett obligatorium skulle man vara 
tvungen att ta ställning till hur oförsäkrat arbete under annan lagstiftning ska 
ses; antingen ger det full rätt till ersättning, eftersom arbete skulle ha varit 
försäkrat om det hade utförts i Sverige, eller så ger det ingen rätt till ersättning, 
utifrån en rimlighetsargumentation. Detta avgörande är av särskild betydelse 
gentemot de medlemsstater som har en helt eller delvis frivillig 
arbetslöshetsförsäkring, såsom Danmark respektive Italien, och bör göras i 
samband med att lagstiftning kring en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 
arbetas fram. 
 
Saco konstaterar vidare att den som med stöd av artikel 71 ansöker om 
arbetslöshetsförmåner i Sverige efter att senast ha arbetat i en annan 
medlemsstat först måste underkastas en s.k. lagvalsprövning, i vilken det ska 
fastslås att alla de kriterier är uppfyllda som krävs för att en person åter ska 
komma att omfattas av svensk lagstiftning utan att personen först arbetar i 
Sverige. Endast därefter ska personen kunna bli medlem i en svensk 
arbetslöshetskassa, alternativt börja betala arbetslöshetsförsäkringsavgiften, 
för att kunna få ersättning. Idag är det arbetslöshetskassorna som gör denna 
prövning, endast därför att prövningen är knuten till arbetslöshetsförmåner. 
Arbetslöshetskassorna är dock inte i formell mening behöriga att fatta beslut 
om tillämplig lagstiftning, då det ansvaret helt och hållet vilar på 
Försäkringskassan. Saco anser därför att det bör utredas var de olika 
institutionernas befogenheter börjar och tar slut, för att minimera den nu 
påtagliga risken för att motstridiga beslut fattas på var sitt håll. 

 

Det är bra att förslaget så tydligt markerar vikten av att i lagstiftningen om 
skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift ta in en uttrycklig 
bestämmelse om att EG-rätten påverkar denna skyldighet. Saco anser även att 
arbetslöshetskassorna samt uppbördsorganet för 
arbetslöshetsförsäkringsavgiften borde åläggas att återbetala sådana 
medlemsavgifter respektive arbetslöshetsförsäkringsavgifter som har inbetalts 
felaktigt för en period då den enskilde inte har omfattats av svensk lagstiftning, 
i enlighet med principen om lex loci laboris. 

 

I ett stycke nämner utredaren (femte stycket, s. 375) att det har varit problem 
med att avgöra huruvida personer som har varit anställda i Sverige utan att ha 
varit medlemmar i en arbetslöshetskassa har omfattats av 
arbetslöshetsförsäkringen. Så länge grundförsäkringen har varit ett faktum i 
Sverige borde denna fråga  inte ha vållat huvudbry. Problemet har väl snarare 
varit det motsatta, när studerandevillkoret fortfarande fanns: I vad mån är en 
person arbetslöshetsförsäkrad, som visserligen är medlem i en 
arbetslöshetskassa, men som för närvarande inte arbetar och som kanske aldrig 
har arbetat?  
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13.3 Den nordiska konventionen om social trygghet 

Saco delar bedömningen att förslaget inte försvårar samordningen inom 
Norden, men att det administrativa avtalet till den nordiska konventionen bör 
ses över med anledning av de föreslagna förändringarna, i samband med att 
konventionen som helhet ses över. 

 

Remissvar från Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund och Sveriges 
Ingenjörer bifogas. I övrigt hänvisas till det svar som skickats direkt till 
departementet från Saco Studentråd.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Anders Edward  
Sveriges akademikers centralorganisation 

 


