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REMISSVAR (A2olo/11o3/AE)
De nyanlanda och arbetslöshetsförsäkringen (Ds

2010:000)

Saco vill härmed meddela att organisationen inte har några synpunkter på
remissen. Remissvar från Saco-förbundet Akademikerförbundet SSR bilägg
s.
Med vänlig hälsning
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Remissvar
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar: De nyanlända och
arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2010:000)
Arbetsmarknadsdepartementet har genom remiss via
Saco gett
Akademikerförbundet SSR möjlighet att yttra sig över
rubricerat
betänkande.
Betänkandets förslag i korthet:
1 denna departementsskrivelse föreslås att arbetslöshetsersättn
ing inte ska
lämnas till den som har rätt till etableringsersättning enligt
lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Tiden
föreslås också vara överhoppningsbar vid fastställande
av ramtiden, dock
inte om den innehåller förvärvsarbete 1 sådan omfatt
ning att den kan
tillgodoräknas i ett arbetsvillkor.
Våra kommentarer:
Huvudorsaken till det här förslaget är, som vi förstår
det, att olika
trygghetssystem ska samordnas, och i och med införandet
av
“etableringsersättning för vissa nyanlända invandrare”,
krävs vissa
förändringar i arbetslöshetsförsäkringens regler. Den
samordningen, för att
undvika att personer ska kunna lyfta dubbla ersättningar
(till exempel både
etableringsersättning och arbetslöshetsförsäkring),
sympatiserar vi med.
Det är en grundbult i de svenska trygghetssystemen
att de används korrekt.
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Vad vi dock har svårare att förstå är formuleringen i rutan:
“Arbetslöshetsersättningen lämnas inte till en sökande
som har rätt till
etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etabler
ingsinsatser för
vissa nyanlända invandrare”. 1 texten under (s 21) står
också att “En
nyanländ som uppfyller villkoren för båda ersättningarn
a bör därför få välja
mellan att delta i aktiviteter enligt en etableringsplan
eller att få
arbetslöshetsersättning”. En sådan person som då väljer
att få ut
arbetslöshetsersättning har “rätt till” etableringsersättning
en, men väljer
något annat. En bättre formulering hade då varit att:
“Arbetslöshetsersättningen lämnas inte till en sökande
som har rätt till och
erhåller etableringsersättning...”. Det ärju inte den dubbla
rätten som ska
elimineras utan rimligen de dubbla ersättningarna. Rimlig
en bör samma
tillägg göras i rutan om ramtid och överhoppningsbar
tid (s 22).
Dock vill vi göra en allmän reflektion rörande att inkvali
ficeringskraven
successivt skärps i arbetslöshetsersättningen. Studer
andevillkoret har tagits
bort och nu blir det även svårare för nyanlända invandrare
att komma in i

