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REMISSVAR (A2012/408/A) 

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 
2012:3) 

 

Inledning 

Departementsskrivelsen innehåller förslag till regeländringar i lagen om 
arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. 

Det övergripande syftet med ändringsförslagen är att göra reglerna tydligare för 
att göra det mer förutsägbart för både arbetssökande och myndigheter. De 
allmänna villkoren föreslås förändras på så sätt att de endast innehåller villkor 
för rätt till ersättning som den sökande ska uppfylla från och med första dagen 
av arbetslösheten. 

En genomgripande förändring av systemet för åtgärder i 
arbetslöshetsförsäkringen föreslås också. Förändringarna innebär att 
nedsättning av dagpenning inte längre görs och att avstängning från rätt till 
ersättning är den enda åtgärden för handlingar som inte stämmer överens med 
villkoren i försäkringen. Fler åtgärdsgrunder införs för att bättre motsvara 
villkoren i försäkringen, men åtgärderna som sådana blir över lag mildare. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. 

 

Saco tillstyrker i stort förslagen i promemorian, men har följande synpunkter. 

 

 Allmänna villkor för rätt till ersättning 

Saco har inga invändningar mot att strukturen ändras så att det är villkor av 
mer grundläggande karaktär som anges de i de allmänna villkoren för rätt till 
ersättning. För den enskilde är det tydligare och mer adekvat att 
misskötsamhet av skyldigheten att söka lämpligt arbete leder till en åtgärd, i 
stället för att själva ersättningsrätten direkt kan ifrågasättas. Däremot anser 
Saco att det inte är självklart att definitionen av lämpligt arbete ska strykas 
bara för att termen lämpligt arbete inte längre förekommer i de allmänna 
villkoren. 

Begreppet lämpligt arbete är centralt i arbetslöshetsförsäkringen. Precis som 
idag kommer det fortsättningsvis krävas att sökanden aktivt söker och är 
beredd att ta ett erbjudet lämpligt arbete. Idag anges i 11 § vissa förutsättningar 
som måste vara uppfyllda för att arbetet ska anses lämpligt, bl.a. ska 
anställningsförmånerna vara förenliga med de förmåner som arbetstagare får 
som är anställda enligt kollektivavtal om sådant finns. Om kollektivavtal inte 
finns, ska förmånerna vara skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare 
med likvärdiga uppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag. 
Arbetsförhållandena ska också motsvara vad som anges i författning eller 
myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa och olycksfall. 
Det finns också förarbetsuttalanden om hur begreppet bör tolkas. 

Regeringen och IAF har redan nu bemyndigande att utfärda närmare 
föreskrifter om vad som ska anses vara lämpligt arbete. Om den lagstadgade 
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definitionen tas bort ökas detta utrymme. Några skäl för detta anförs inte alls i 
promemorian. Saco anser att det är viktigt att de förutsättningar som nu anges i 
11 § fortsatt gäller, och att definitionen alltså bör kvarstå i lagen. 

 

Åtgärder 

Saco har länge efterlyst ett bättre sanktionssystem i arbetslöshetsförsäkringen 
och ser det som mycket positivt att ett sådant nu föreslås. Saco tillstyrker att 
nedsättning av dagpenning avskaffas och att avstängning blir den enda 
åtgärden som tar sikte på sökande som orsakar eller förlänger tiden i 
arbetslöshet. Det är också bra att sanktionerna mildras. Man kan dock fråga sig 
om inte något steg i åtgärdstrapporna skulle kunna tas bort, med tanke på att 
administrationen hos a-kassorna sannolikt blir omfattande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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