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Remissyttrande: Författningsändringar inom
området social trygghet med anledning av
Förenade kungarikets utträde ur den
Europeiska unionen (S2021/07548)
Arbetsförmedlingen tillstyrker författningsändringarna.
Myndigheten lämnar följande synpunkter avseende
författningsändringarna under Arbetsförmedlingens synpunkter enligt
nedan.

Arbetsförmedlingens synpunkter
Kapitel 3.2 Protokollet om samordning av de sociala
trygghetsförmånerna
Arbetsförmedlingen vill påpeka att författningsändringarna kan ha en
inverkan på lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Enligt 3 § 1
st och 2 st ALF framgår att endast personer som i Sverige uppfyller
ersättningsvillkoren enligt denna lag har rätt till ersättning, om inte
något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda
utomlands ska jämställas med arbete i Sverige. Av 3 § 3 st ALF framgår
att om regeringen har träffat en överenskommelse med någon annan stat
om andra villkor för rätt att få ersättning än som föreskrivs i denna lag,
ska arbetslöshetskassan tillämpa dessa villkor.
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Arbetsförmedlingen anser att det är oklart huruvida
arbetslöshetskassorna vid en prövning av en persons rätt till ersättning
enligt 3 § ALF även ska inkludera personer som omfattas av ”avtalet om
handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade kungariket
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Storbritannien och Nordirland, å andra sidan”. Arbetsförmedlingen
anser därför att det behöver klargöras om personer som omfattas av
avtalet ska inkluderas av 3 § 3 st ALF vid prövningen av deras rätt till
ersättning. För det fall dessa personer inte omfattas av avtalet föreligger
en risk att de inte tillerkänns rätt till ersättning enligt ALF.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Christine Sälsten

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjurist Christine Sälsten.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

