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§ 242 Dnr 2020-00574  
Svar på Arbetsmarknadsdepartementets remiss om ett nytt regelverk 
för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 
daterat 2020-09-02, och översänder det som sitt svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över ett betänkande av 
utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring. 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.  

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring där ersättning 
lämnas under en begränsad tid mellan arbeten.  

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.  

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att arbetsvillkoret ska ersättas med ett 
inkomstvillkor som mäter den sökandes arbetsmarknadsförankring med 
utgångspunkt från hans eller hennes inkomster från förvärvsarbete. Grunden för 
rätten till ersättning är alltså oförändrad, men arbetsmarknadsförankringen mäts på 
ett annat sätt. Utredningens förslag bygger på att det sedan 2019 finns tillgång till 
månatliga arbetsgivardeklarationer med inkomstuppgifter på individnivå, vilket 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 288 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-22 
Kommunledningskontorets yttrande, 2020-09-22 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-09-15, § 66 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2020-09-02 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2020-09-02 
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Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen – Betänkande av Utredningen om en 
ny arbetslöshetsförsäkring (SOU 2020:37) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulrika Landergren (L) och Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Marianne Pleijel (M) yrkar att kommunstyrelsen antar nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads yttrande, daterat 2020-09-02, och översänder det som sitt svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Marianne Pleijels (M) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 
Marianne Pleijels (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Marianne 
Pleijels (M) yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till Marianne Pleijels (M) yrkande. 
Nej-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 9 ja-röster mot 6 nej-röster, beslutar 
att bifalla Marianne Pleijels (M) yrkande. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M)       X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)   X  
Kristina Karlsson (C)  X  
Ulrika Landergren (L)    X  
Niklas Mattsson (KD) X   
Eva Borg (S)  X  
Johan Tolinsson (S)  X  
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Carita Boulwén (SD) X   
Susanne Andersson (SD)  X   
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M)          X   

 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet 


	Svar på Arbetsmarknadsdepartementets remiss om ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutet skickas till


