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REMISSVAR (A2011/2822/A) 

Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning 
vid arbetslöshet (SOU 2011:54) 

 
Saco har tagit del av utredningen Större ekonomisk trygghet för 
förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet. Saco tillstyrker 
utredningens förslag i sin helhet.  

 

Kort om några av utredningens förslag, samt kommentarer 

 

Ett viktigt syfte med utredningen var att föreslå tydliga och lättillämpade regler 
för förtroendevalda i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Efter att ha tagit del av 
utredningens samtliga förslag anser Saco att syftet är uppfyllt. 

 

Utredningen föreslår bl.a. att arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta 
förtroendevalda som har uppdrag som antingen berättigar till ledighet från 
anställning eller annars har ett offentligt uppdrag som regleras i lag eller annan 
författning. I den förra gruppen ingår exempelvis riksdagsledamöter, 
förtroendevalda inom kommuner eller landsting, fackligt förtroendevalda och 
nämndemän. I den senare gruppen ingår bl.a. uppdrag som övervakare, god 
man, förmyndare, överförmyndare, kontaktperson, familjehem, stödperson 
inom psykiatrin och borgerlig vigselförrättare.  

 

Med dessa klargöranden anser Saco att tydligheten om vem som kan komma 
att kunna räknas som förtroendevald i arbetslöshetsförsäkringen kommer att 
öka väsentligt. Rimligen borde detta underlätta både för a-kassornas 
handläggning samt den enskildes möjligheter att förstå sig på vad som gäller.  

 

Utredningen föreslår vidare bl.a. att förtroendevalda ska kunna undantas från 
de begränsningar som normalt finns i arbetslöshetsförsäkringen när det gäller 
deltidsarbetssökande. Förslaget innebär att en förtroendevald med 
deltidsuppdrag inte kommer att tvingas lämna sitt uppdrag efter dag 75 om han 
eller hon blir arbetslös på den del som den förtroendevalde tidigare 
förvärvsarbetade.  

 

Precis som utredningen gör Saco bedömningen att nyttan av att 
förtroendevalda kan åta sig och fullgöra uppdrag är större än de risker 
särreglerna skulle kunna medföra. 

 

Svar från Sacoförbunden Jusek och Sveriges Läkarförbund samt Saco 
Studentråd finns bilagt till detta remissvar. 
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