Bilaga 3

Vissa ersättningsfrågor i
propositionen
Vårändringsbudget för
2015
Bilaga till avsnitt 6.9 och 6.13

PROP. 2014/15:99 Bilaga 3

Bilaga 3

Vissa ersättningsfrågor i propositionen
Vårändringsbudget för 2015

Innehållsförteckning

1

Sammanfattning av promemorian Höjd inkomstrelaterad ersättning i
arbetslöshetsförsäkringen ...................................................................................... 7

2

Lagförslagen i promemorian .................................................................................. 8
Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring........ 8
Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ........................................... 9

3

Förteckning över remissinstanser ....................................................................... 10

3

PROP. 2014/15:99 Bilaga 3

1

Sammanfattning av promemorian
Höjd inkomstrelaterad ersättning i
arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen har gett uttryck för att den högsta
dagpenningen
enligt
inkomstbortfallsförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen bör vara
910 kronor under de första 100 dagarna i en
ersättningsperiod och 760 kronor därefter. Det
innebär att försäkrade som har en månadsinkomst på 25 000 kronor får 80 procent av sin
inkomst under ersättningsperiodens första 100
dagar. Enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring bestäms dagpenning i form av
inkomstrelaterad ersättning utifrån sökandens
dagsförtjänst, normalarbetstid och det högsta
respektive lägsta belopp som regeringen
fastställer.
Promemorian innehåller förslag till lag om
ändring av lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Ändringen innebär att regeringen kan föreskriva
om mer än ett högsta belopp på dagpenningen,
dvs. att den högsta dagpenningen ska kunna kan
vara högre under ersättningsperiodens första 100
dagar än under resterande del av perioden.
Promemorian innehåller även förslag till lag
om ändring i socialförsäkringsbalken. Dagpenning enligt arbetslöshetsförsäkringen betalas
ut för fem dagar per vecka vid hel arbetslöshet,
medan sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken betalas ut för sju dagar per vecka.
Ändringen innebär att sjukpenning lämnas med
högst 543 kronor per dag till försäkrad som är
arbetslös, vilket motsvarar en dagpenning från
arbetslöshetsförsäkringen om 760 kronor.
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Lagförslagen i promemorian

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.
25 §1
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som är baserat på
tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning).
Dagpenning i form av inkomstrelaterad
ersättning
bestäms
utifrån
sökandens
dagsförtjänst, normalarbetstid och det högsta
respektive lägsta belopp som regeringen fastställer,
om inte annat följer av denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

1 Senaste lydelse 2009:666.
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Dagpenningen bestäms utifrån sökandens
dagsförtjänst och normalarbetstid, om inte annat
följer av denna lag.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen
meddela
föreskrifter
om
dagpenningens högsta respektive lägsta belopp.
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Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Härigenom föreskrivs att 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 kap.
11 §
Till den del den försäkrade är arbetslös lämnas
Till den del den försäkrade är arbetslös lämnas
hel sjukpenning med högst 486 kronor om
hel sjukpenning med högst 543 kronor om
dagen. Detta gäller dock inte sjukpenning som
dagen. Detta gäller dock inte sjukpenning som
avses i 27 kap. 6 §.
avses i 27 kap. 6 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.

9

PROP. 2014/15:99 Bilaga 3

3

Förteckning över remissinstanser

Remissinstanser som har gett in yttrande
Förvaltningsrätten i Göteborg, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen,
Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Arbetslöshetskassornas
samorganisation. Samtliga inbjudna remissinstanser har besvarat remissen.
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