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Innebörden av att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring för 
individer som har mist en anställning och som är på väg till en ny anställning 
lyfts fram i utredningens förslag. Att ersättningen är tillfällig är viktig för att 
motivera individer till att så snart som möjligt söka sig till en ny anställning eller 
företagande.  
 
Dock kan en person som har en långvarig arbetslöshet då bli nödsagad att 
söka försörjning genom Socialtjänstlagens försörjningsstöd. Det är inte enbart 
vilken ersättning som betalas ut från arbetslöshetsförsäkringen som avgör hur 
lång tid som en person är arbetslös. Utbudet på arbetsmarknaden, 
familjesammansättning och bosättning kan vara strakt begränsande för att en 
person ska kunna ställa om till en ny anställning inom annat yrke eller på 
annan ort. En minskad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kan i stället 
för att motivera, medföra hämmande effekter. Känsla av otillräcklighet kan öka 
om man tvingas till att söka försörjningsstöd för att klara sin försörjning och 
livsföring i övrigt.  
 
Den minskade ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen över tid kan 
medföra ökade kostnader för kommunerna genom ett ökat behov av 
försörjningsstöd. Dock kan kommunens eventuellt ökade kostnader för 
försörjningsstöd uppvägas. Detta genom att fler än i dag kan komma i fråga 
för att erhålla ersättning från arbetslös-hetsförsäkringen. 
 
Den främsta påverkan som föreslagen förändring av lagstiftningen och 
förordningen är att fler individer kan komma att omfattas av 
arbetslöshetsförsäkringen och erhålla ersättning därifrån till sin försörjning. 
Handläggningen av ansökningar bli förenklad vilket medför att ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen kan beviljas och betalas ut betydligt snabbare än i 
dag. Förändringen kan även locka fler till att gå med i arbetslöshetskassan. 
Sammantaget är detta positivt då behovet av för-sörjningsstöd kan minska.  
 
Den förenklade handläggningen kommer att medföra en minskad arbetsbörda 
för arbetsgivarna vilket kan ha en stor betydelse för mindre företag. Ur 
företagarsyn-punkt är det också en fördel att man redan efter tre år, i stället för 
i dag fem år, kan återuppta verksamheten igen.  
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Borgholms kommuns sammanfattade bedömning är att de föreslagna 
förändringarna av lagstiftningen gällande arbetslöshetsförsäringen kommer att 
gynna både de som blir arbetslösa och företagarna. Förbättringarna kommer 
av enklare hantering, ökad förutsägbarhet och ökad möjlighet för fler att ta del 
av arbetslöshetsför-säkringen. 
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