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Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 
- svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 

den 23 oktober 2020, översänds som Huddinge kommuns yttrande över remissen Ett 

nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37. 

 

Sammanfattning 

Huddinge kommun har remitterats SOU 2020:37 - Ett nytt regelverk för 

arbetslöshetsförsäkringen för yttrande. Remissen har internt remitterats till gymnasie- 

och arbetsmarknadsnämnden för synpunkter. 

  

Förslagen i utredningen innebär i korthet en arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad 

på inkomster. Därtill finns förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen ska 

utformas så att fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till 

arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen innebär att arbetslöshetsförsäkringens roll som 

omställningsförsäkring värnas och negativa effekter på de arbetslösas sökintensitet, 

arbetsutbud och arbetslöshetstid begränsas. Arbetslöshetsersättningen föreslås trappas 

ned i takt med arbetslöshetens längd för alla ersättningstagare. Ersättningsnivån inom 

aktivitetsstödet föreslås följa nedtrappningen inom arbetslöshetsförsäkringen. 

  

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är bra att arbetslöshetsförsäkringen setts 

över för att bättre anpassas till behoven som finns på dagens och framtidens 

arbetsmarknad. 

  

Förvaltningen gör bedömningen att inkomstvillkoret som föreslås ersätta 

arbetsvillkoret, bör leda till att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning. 

Förslagen i utredningen kan i viss mån förväntas påverka kommunen vad gäller 

behoven av ekonomiskt bistånd. 

  

Det är inte osannolikt att effekterna och utfallet av förslagen påverkas av andra 

reformer inom arbetsmarknadspolitikens område, vilket gör att det i vissa fall blir 

svårt att bedöma förslagen isolerat från andra reformer som pågår eller förväntas 

genomföras, som kan vara avgörande för hur väl utredningens förslag kommer att 

fungera i praktiken. 

 
Överläggning 

Maria Sundblad, utredare, informerar om ärendet. 

  

I ärendet yttrar sig även Christina Eklund (M) och Nujin Alacabek (V). 
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Härefter förklaras överläggningen avslutad. 

 
Propositioner 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens 

förslag, och finner härvid att så är fallet. 

 
Beslutet delges 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
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