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Ks § 199 Dnr 2020-000203  

Remiss - ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 

”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37”.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 

”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37”.  

Betänkandet är dock omfattande och komplicerat vilket gör det svårt att med 

kommunens begränsade administrativa resurser analysera och ta ställning till 

samtliga delar och konsekvenser i betänkandet. Svaret nedan får ses i ljuset 

av detta. 

Svar på remiss – ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37  
Krokoms kommun uppskattar, trots svårigheten att med begränsade 

administrativa resurser ge ett heltäckande svar, möjligheten att få avge 

kommunens perspektiv.  

Krokoms kommun tar sin utgångspunkt i den kommunala kompetensen, det 

vill säga kommunen tar inte ställning till de politiska/ideologiska 

ställningstagandena. Med detta sagt vill kommunen främst trycka på följande 

delar: 

 Den kommunala ekonomin är välkänt utmanande i vårt land och 

Krokoms kommun, liksom övriga kommuner i länet, är inget undantag i 

detta fall. 
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Ks § 199 (forts) Dnr 2020-000203  

Remiss - ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

 Det är kommunens mening att det i första hand är staten som har 

ersättningsansvaret vid arbetslöshet och att det kommunala 

försörjningsstödet aldrig kan ses som en del i detta ansvar. Det är viktigt 

att det inte blir en förskjutning i denna ansvarsfördelning så att det 

uppstår en ökad försörjningsbörda för kommunerna kopplat till 

arbetslöshet. Snarare skulle nuvarande fördelning behöva skjutas mer åt 

statens håll då.  

 Statens kostnader för försäkringen tycks inte öka med detta förslag. De i 

vissa fall kortare ersättningsperioderna ger dock en risk för att 

kommunernas kostnader för socialtjänsten ökar. Detta är ett exempel på 

en olämplig ansvarsförskjutning. 

 Sammantaget är kommunen positiv till en reform som förbättrar det 

ekonomiska skyddet vid arbetslöshet, minskar kommunernas kostnader 

för försörjningsstödet samt skapar stabila ekonomiska ramar.      

 Tidskrav kommer att ersättas med inkomstkrav. Hur kommer detta slå 

kring så kallade kompetensutvisningar om man är i en kommunal 

arbetsmarknadsinsats? Från Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att 

kompetensutvisningarna inte ökar.           

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 9 oktober 2020 

Remiss av ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår att följande läggs till som punkt: ”Tidskrav 

kommer att ersättas med inkomstkrav. Hur kommer detta slå kring så kallade 

kompetensutvisningar om man är i en kommunal arbetsmarknadsinsats? Från 

Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att kompetensutvisningarna inte 

ökar.” 

Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C, yttrar sig.           
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Ks § 199 (forts) Dnr 2020-000203  

Remiss - ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt förslag.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag.   

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget.     

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.     

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Arbetsmarknadsdepartementet  
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