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REMISSVAR (S2011/10119/SF) 

I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 
2011:74) 

 

Saco har tagit del av den parlamentariska socialförsäkringsutredningens 
delbetänkande SOU 2011:74 och har inga invändningar mot utredningens 
förslag. 

Betänkandet analyserar hur försäkringssystem fungerar för personer som bor i 

ett nordiskt land och arbetar eller studerar i ett annat. 

Saco anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har identifierat problemen 

för gränsarbetare och analyserat hur problemen skulle kunna åtgärdas. 

Saco delar utredningens bedömning att en stor del av dessa problem inte kan 

lösas ensidigt av Sverige utan de kräver diskussion och åtgärder eller 

överenskommelser i fora som EU:s Administrativa kommission, 

Gränshindersforum och Nordiska ministerrådet. 

De förslag till ändrad lagstiftning som utredningen lagt när det gäller 

medlemskap i arbetslöshetskassan tillstyrks. Det är rimligt att den som har rätt 

att tillgodoräkna sig ersättningsperioder från annan medlemsstat ska ha rätt att 

vara medlem även om han eller hon har fyllt 64 år. Eftersom ersättning nu kan 

utgå fram till och med utgången av månaden före den under vilken den 

försäkrade fyller 65 år bör åldersgränsen för medlemskapet vara den samma, 

som utredningen föreslagit. Det är också rimligt att personer som arbetat inom 

EU/EES får lite längre tid på sig att ansöka om medlemskap i en svensk 

arbetslöshetskassa så att avbrott undviks. Som utredningen föreslagit, sker 

detta lämpligast genom en lagändring. Tydliga anvisningar om hur 

lagbestämmelsen ska tillämpas bör dock framgå av författningskommentaren. 

När det gäller bristande försäkringsskydd vid arbetslivsinriktad rehabilitering 

och hinder för personer som återinträder i vissa arbetsmarknadspolitiska 

program att behålla nivån i aktivitetsstödet, instämmer Saco i utredningens 

bedömning att detta bör rättas till genom förordningsändringar. 

Remissyttranden från Lärarnas Riksförbund och Sacos studentråd biläggs. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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