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Sammanfattande inställning 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag om ett nytt regelverk för 

arbetslöshetsförsäkringen då det skapar förutsättningar för ett mer transparent och överblickbart 

regelverk än nuvarande system. 

Kommunens ställningstagande idetalj 

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är en omsiällningsförsäkring där ersättning lämnas under en 

begränsad tid mellan arbeten. Ett grundläggande villkor för rätten till ersättning är därför att den 

sökande har en förankring på arbetsmarknaden. Idagens försäkring mäts förankringen genom arbetad 

tid, och ett arbetsvillkor måste vara uppfyllt för att den sökande ska ha rätt till ersättning. 

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare att lämna förslag till en ny 

effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Syftet med utredningen var att 

analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad 

administration anpassad till nya förutsättningar. Utredaren skulle analysera och föreslå hur fler skulle 

kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen roll 

som omställningsförsäkring skulle värnas. Utredaren skulle bland annat analysera och lämna förslag 

till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster skulle kunna utformas, analysera vilka 

ändringar som behövde göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och 

förordning om arbetslöshetsförsäkring samt analysera och lämna förslag till hur villkoren i 

arbetslöshetsförsäkringen kunde utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning. En 

utgångspunkt för förslagen var att de inte får leda till lägre sökintensitet, ökad risk för begränsat 

arbetsutbud eller negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd. Förslagen skulle vara 

budgetneutrala. 

Konununen instämmer i utredningens förslag och vill särskilt lyfta fram nedanstående förslag som 

viktiga. 

1.3 Sammanfattning av utredningens förslag 

Utredningen föreslår att arbetsvillkoret ska ersättas med ett inkomstvillkor som mäter den sökandes 

arbetsmarknadsförankring med utgångspunkt från hans eller hennes inkomster från förvärvsarbete. 

Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 

1 (3) 
Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 



KUNGSBACKA KOMMUN 

2 (3) 

Grunden för rätten till ersättning är alltså oförändrad, men arbetsmarknadsförankringen mäts på ett 

annat sätt. Utredningens förslag underlättas av att det sedan 2019 finns tillgång till månatliga 

arbetsgivardeklarationer med inkomstuppgifter på individnivå. Det gör att det finns tillförlitliga 

uppgifter som både underlättar för arbetslöshetskassorna att bedöma rätten till ersättning och för den 

enskilde att förutse sitt försäkringsskydd. Tillgången till dessa uppgifter underlättar också 

arbetslöshetskassorna administration, de möjliggör automatisering och digitalisering och gör det 

möjligt att bättre kontrollera de uppgifter som ligger till grund för rätten till arbetslöshetsersättning. 

Inkomstvillkor 

Utredningen föreslår att den sökande, för att ha rätt till arbetslöshetsersättning, ska uppfylla ett 

inkomstvillkor. Ett inkomstvillkor är uppfyllt om att den sökande både har haft en sammanlagd minsta 

totalinkomst från förvärvsarbete och en inkomst motsvarande en minsta månadsinkomst under minst 

fyra månader inom en ramtid motsvarande tolv månader. 

Beskattningsbara inkomster från förvärvsarbete ska ligga till grund för rätten till 

arbetslöshetsersättning 

Utredningen föreslår att de inkomster från förvärvsarbete som ligger till grund för prövning av 

inkomstvillkoret som huvudregel ska vara sådana inkomster som arbetsgivaren eller annan fysisk 

person ska vara skyldig att betala socialavgifter för. Därigenom stärks kopplingen mellan rätten till 

arbetslöshetsersättning och social trygghet å ena sidan och det arbete och de skatter som finansierar 

välfärden å andra sidan. 

Utredningen menar att den sökandes inkomstkontinuitet under ramtiden är ett lämpligt mått 

på arbetsmarknadsförankring. 

Samma uppgifter som används för att uppfylla inkomstvillkorets krav på minsta månadsinkomst kan 

därför användas för att bestämma ersättningsperiodens längd. Utredningen föreslår att sökande som 

haft åtminstone den minsta månadsinkomst som utgör en förutsättning för rätt till ersättning under 

samtliga tolv månader inom ramtiden ska kunna få ersättning med längst 3 00 ersättningsdagar. 

Sökande som har haft motsvarande inkomstkontinuitet under mer än åtta men mindre än tolv månader 

inom ramtiden ska få ersättning med längst 200 ersättningsdagar. Sökande som kan uppvisa en 

motsvarande inkomstkontinuitet under fyra men inte åtta månader ska, vidare, få ersättning med längst 

100 ersättningsdagar, och sökande som endast uppfyller inkomstvillkorets undantagsregel ska tilldelas 

66 ersättningsdagar. 

Uppgiftsskyldigheten ska utökas till att även omfatta arbetsgivare 

Det bör finnas tydliga krav på uppgiftsskyldigheten mellan myndigheter och arbetslöshetskassor 

avseende arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen föreslår därför att den nuvarande ordningen där 

regler om uppgiftsskyldighet regleras i lag bör kvarstå. Utredningen föreslår utöver detta att det ska 

finnas en uppgiftsskyldighet för arbetsgivare och uppdragsgivare i relation till arbetslöshetskassorna 

eftersom det är en förutsättning för en tillförlitlig kontroll av utbetalningen av arbetslöshetsersättning. 
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Utredningens föreslår dessutom att det även införs en bestämmelse om att den arbetsgivare som på 

begäran underlåter att lämna uppgifter till arbetslöshetskassan ska kunna dömas till böter. 

11.4 Arbetslöshetsersättningens storlek 

Ska bestämmas till ett belopp per månad utifrån en ersättningsgrundande inkomst, den sökandes 

medlemskap i eller anslutning till en arbetslöshetskassa och tid med arbetslöshetsersättning Den högsta 

ersättningsgrundande inkomsten är 25 000 kronor. Dag 1-100 (80 %): 20 000 kronor Dag 101-200 (70 

%): 17 500 kronor Dag 201-300 (65 %): 16 250 kronor 

1.4 Förslagens konsekvenser enligt utredningen 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningens förslag på inkomstvillkor förväntas leda till att fler kvalificerar sig för 

arbetslöshetsersättning. Utredningens förslag på nedtrappning av ersättningen förväntas samtidigt 

minska kostnaderna. Om Arbetsförmedlingen bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att 

alla som, enligt utredningens förslag, förbrukat en ersättningsperiod med 100, 200 eller 300 

ersättningsdagar anvisas till jobb och utvecklingsgarantin, förväntas programkostnader och kostnader 

för aktivitetsstöd samtidigt öka. Sammantaget med utredningens övriga bedömningar, förväntas 

förslagen vara budgetneutrala. 

Konsekvenser för beteendemönster 

Utredningens förslag förväntas inte leda till negativa effekter på de arbetslösas sökintensitet, 

arbetsutbud eller arbetslöshetstid. Det är en följd av att utredningens förslag om inkomstvillkor, 

ersättningens storlek och ersättningsperiodens längd uppmuntrar till arbete. Även om fler kvalificerar 

sig för arbetslöshetsersättning, trappas ersättningen med tiden ner för alla. Det gör att de ekonomiska 

incitamenten att hitta och ta ett nytt arbete successivt ökar med tiden i arbetslöshet. 

Konsekvenser för administration och förutsebarhet 

Användandet av uppgifter från arbetsgivardeklarationer förväntas leda till förenkling av 

administrationen för sökande, arbetsgivare och arbetslöshetskassor och underlätta digitalisering av 

arbetslöshetsförsäkringen. Tillgången till sådana uppgifter förväntas också leda till ökad förutsebarhet i 

försäkringsskyddet för enskilda. 

Kungsbac~~ kom n 

fisa Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Malin Aronsson 

Kommundirektör 


