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Sammanfattning 

Den kompletterande arbetslöshetskassans (Alfa-kassans) ansvar att handha 
arbetslöshetsförsäkringen åt arbetslösa föreslås utvidgas till att omfatta medlemmar i 
en annan arbetslöshetskassa som inte kan fullgöra sitt uppdrag. Skäl för förslaget är 
att det måste finnas en ordning som säkerställer att den sökande får ut den 
arbetslöshetsersättning som han eller hon ar rätt till, även när den sökandes 
arbetslöshetskassa inte kan betala ut ersättning tex till följd av ekonomiska 
svårigheter.  

Med nuvarande ordning behöver den sökande inleda en skadeståndsprocess 
gentemot staten för att få ut sin ersättning. En process som enligt utredningen är 
tidsödande. Utredningen anser därför behövs en särskild ordning för att säkerställa 
att en sökande ska få ut sin lagstadgade arbetslöshetsersättning om hans eller 
hennes arbetslöshetskassa inte längre kan följa sitt uppdrag.  

Det är endast arbetslöshetskassor som idag får handa arbetslöshetsförsäkringen. 
Utredningen anser att det inte skulle vara ändamålsenlig lösning att en annan aktör 
eller myndighet tog över uppgiften från en arbetslöshetskassa som inte kan fullgöra 
sitt uppdrag. Det bör istället vara en annan arbetslöshetskassa som tar över 
administrationen för sökande som är medlemmar i en kassa som inte kan fullgöra sitt 
uppdrag.   

 

Alfa-kassans synpunkter 

Alfa-kassan yttrar sig endast över den del som påverkar Alfa-kassan avseende att 
Alfa-kassans ansvar att handha arbetslöshetshetsförsäkringen utvidgas. 

Alfa-kassan är i huvudsak positiv till det övergripande syftet med förändringarna. 
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Kassans särskilda roll som den kassa som hanteras de som har rätt till 
arbetslöshetsförsäkring utan att vara medlemmar i någon kassa, och kassans 
finansiering för samma verksamhet, gör att Alfa-kassan är lämpad att hantera 
arbetslöshetsförsäkringen åt arbetslösa medlemmar i en annan kassa om hennes 
eller hans kassa inte längre kan fullgöra sitt uppdrag.  

Kassan tillstyrker därför utredarens förslag. 
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