Dir. 2019:34

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för
fler, grundad på inkomster (A 2018:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2019
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 kommittédirektiv En ny
arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (dir. 2018:8). Enligt
direktiven ska en särskild utredare bl.a. analysera och lämna förslag till hur en
arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas. Utredaren ska
även analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen
kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning. En
försäkring grundad på inkomster får till följd att arbetslöshetsförsäkringen,
dvs. grundförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen, blir en
sammanhållen inkomstbortfallsförsäkring. Utredaren ska således, enligt
direktiven, utforma en ny sammanhållen inkomstbortfallsförsäkring som
omfattar fler. Av direktiven framgår även att det bör övervägas hur
omställningsprincipen kan förstärkas. Utredaren ska också analysera om
förändringar bör göras av hur länge och med vilken storlek
arbetslöshetsersättning bör lämnas. Av direktiven framgår även att förslagen
inte får leda till lägre sökintensitet, ökad risk för begränsat arbetsutbud eller
negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd samt att förslagen ska vara
budgetneutrala. Uppdraget skulle redovisas senast den 31 januari 2020.
Uppdraget

Utredaren ges nu i uppdrag att särskilt analysera och föreslå hur
arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens

längd. Detta bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna om att
”Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell
och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt
fasas ut i takt med arbetslöshetens längd”. Utredaren ska i det
sammanhanget beakta att forskningen visar att en kontinuerlig nedtrappning
av ersättningsnivån har en positiv effekt på utflödet från arbetslöshet genom
ökad sökintensitet. Analysen ska innefatta konsekvenser av olika alternativ
av ersättningsnivåer och avtrappningstakt. I sammanhanget bör det beaktas
att även den som i dag inte påverkas av sänkningar i ersättningsnivån bör
kunna omfattas av nedtrappningen. Utredaren bör om lämpligt överväga om
nedtrappningen ska vara enhetlig i procent oavsett ersättningstagarens
tidigare arbetsinkomst. Utredaren bör även analysera och vid behov föreslå
de följdändringar som behövs för att möjliggöra att ersättningsnivån inom
aktivitetsstödet följer nedtrappningen inom arbetslöshetsförsäkringen för de
som har rätt till arbetslöshetsersättning. Nivån för de som får aktivitetsstöd,
och som fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid som kan lämnas,
bör i normalfallet inte överstiga den lägsta nivån i nedtrappningen i
arbetslöshetsersättningen.
De förslag som utredaren lämnar och som har att göra med dessa
tilläggsdirektiv och med att försäkringen ska grundas på inkomster respektive
öppnas för fler, bör kunna genomföras oberoende av om utredningens
förslag i övriga delar genomförs. Utredarens förslag ska sammantaget vara
budgetneutrala.
Utredaren ska i enlighet med tidigare direktiv analysera och redovisa
förslagets konsekvenser.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast
den 15 maj 2020.
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