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REMISSVAR (A2009/2824/AE) 

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – temporära 
förändringar i arbetslöshetsförsäkringen 

 

Saco har tagit del av regeringens promemoria Stöd till personer som lämnar 
sjukförsäkringen – temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.  

 

Bakgrund 

 

De regler som föreslås innebär i korthet att en sökande, som fått sjukpenning 
eller tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal dagar, tre månader 
efter sitt medlemskap ska kunna få inkomstbaserad ersättning från en a-kassa.  

 

Förutsättningarna för detta är:  

 

a) att personen utträdde under perioden mellan den 1 januari 2007 och den 30 
september 2009 och på nytt blivit medlem under perioden mellan den 1 
oktober 2009 och den 31 december 2010, samt  

 

b) att personen uppfyllt ett arbetsvillkor under den senaste tioårsperioden och 
kan styrka detta.   

 

Promemorians förslag ska ses mot bakgrund av de förändringar, som infördes i 
Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), från den 1 januari 2007. De 
förändringar som då infördes innebar bland annat att många sjukskrivna a-
kassemedlemmar utträdde, eftersom de då bedömde sina framtida möjligheter 
att få ersättning som små samtidigt som medlemskapet blev dyrare.  

 

Efter införandet av de nya reglerna i ALF har en bortre parentes införts i 
sjukförsäkringen och stora grupper utförsäkrade förväntas vända sig till 
Arbetsförmedlingen från och med den 1 januari 2010. Regeringens promemoria 
förslår med anledning av detta temporära förändringar som syftar till att 
”rädda” dem som utträdde ur en a-kassa i samband med a-kasseförändringarna 
2007.  
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Sacos kommentarer 

 

Saco anser att det är riktigt att skapa en möjlighet till snabb tillgång till 
arbetslöshetsförsäkringen för de före detta a-kassemedlemmar, som i tron att 
de inte skulle ha framtida nytta av fortsatt medlemskap utträdde i samband 
med förändrade regler i ALF före och efter årsskiftet 2006/2007.  

 

Saco anser dock att det, som förslaget nu är utformat, finns en uppenbar risk 
att många av dem som förslaget syftar till att ”rädda” riskerar att inte alls eller 
inte fullt ut kunna dra nytta av förslagen. Anledningarna är flera:  

 

För det första innebär förslaget att de som redan hösten 2006 
utträdde med anledning av de regeländringar i ALF, som de då 
visste skulle komma vid årsskiftet, faller utanför. De 
regeländringar som infördes från och med januari 2007 kom 
nämligen till allmänhetens kännedom redan i november 2006. 
Kunskapen om de kommande regeländringarna innebar att 
många a-kassemedlemmar valde att utträda under november 
och december 2006.  

 

För det andra innebär förslaget att personer i den aktuella 
målgruppen, som redan har återinträtt i en a-kassa, antagligen 
kommer att missgynnas i jämförelse med personer som 
exempelvis väljer att återinträda efter den 1 oktober 2009.  
Anledningen till missgynnandet är att de enligt promemorians 
förslag utlovas inkomstbaserad ersättning efter tre månader när 
det normala är att en person ska ha varit medlem i en a-kassa i 
ett år. Från Sacos sida undrar vi om det bästa rådet till dem i 
målgruppen som inträtt från den 1 juli 2009 är att genast 
utträda och att därefter på nytt ansöka om inträde? Saco anser 
att de administrativa kostnaderna för ett sådant förfarande 
knappast kan försvaras.  

 

För det tredje innebär det faktum att promemorian kommit så 
sent att många personer antagligen kommer att få vänta onödigt 
länge på ersättning. Den som väljer att vänta med att ansöka om 
medlemskap i en a-kassa tills föreslagna förändringar i ALF 
behandlats av Sveriges Riksdag kommer troligtvis att få vänta 
längre på ersättning än den som ”chansar” på att förslagen blir 
lag och återinträder efter den 1 oktober 2009. Inte minst med 
tanke på att exempelvis Sacos remisstid avseende nämnda 
promemoria löper ut först den 5 oktober 2009 är det lätt att inse 
att genomförandet av reformen är behäftat med stora 
informationsproblem.   

  

Saco värnar en förutsägbar och begriplig arbetslöshetsförsäkring. Saco anser att 
de senaste årens reformer inom arbetslöshetsförsäkringsområdet inneburit 
alltför många undantag och särregler. Förslagen i innevarande promemoria 
innebär inte någon förbättring i detta avseende. Förutsägbarheten gynnas inte 
heller av den tidsbrist som präglar genomförandet av förslagen i nämnda 
promemoria.  
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Ett sätt att undvika problem av det här slaget är att i promemorior av det här 
slaget alltid ta sig tiden att genomföra verkliga konsekvensanalyser. Under de 
senaste tre åren har konsekvensanalyser värda namnet dock varit mer 
undantag än regel när det gäller promemorior rörande inte minst 
arbetslöshets- och sjukförsäkringens områden.  

 

Givet omständigheterna anser Saco att det är positivt att regeringen försöker 
”rädda” den målgrupp som utpekats, men att förslagen inte är tillräckliga för 
att det syftet ska uppnås. Med förslagen oförändrade kommer regeringen att 
missa målet.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

Gunnar Wetterberg 

  

          Ossian Wennström 


