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Arbetsmarknadsdepartementet 
103 33 Stockholm 

 

Yttrande med anledning av remiss; Ett nytt regelverk 
för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Arbetsmarknadsdepartementet har 2020-07-01 remitterat betänkandet Ett nytt 
regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37, till bl a Svalövs 
kommun. 

Svalövs kommun får, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27, 
§ 73, avge följande yttrande. 

Nytt regelverk gällande arbetslöshetsförsäkringen omfattar två huvudsakliga 
reformer med kommunala effekter: Att ersättning baseras på inkomst i stället för 
arbetad tid och att ersättningsnivåer höjs i takt med löneutveckling i Sverige. 

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. 

I utredningen föreslås vidare att ersättningsperiodens längd ska vara 
differentierad utifrån den sökandes förankring på arbetsmarknaden, mätt med 
förvärvsinkomster, och att ersättningens storlek ska bestämmas utifrån den 
sökandes tidigare inkomster och medlemskap i eller anslutning till en 
arbetslöshetskassa. 

Kravet på en minsta totalinkomst respektive månadsinkomst ska enligt 
utredningens förslag fastställas i förordning. Utredningen bedömer att den 
minsta totalinkomsten bör motsvara 120 000 kronor och den minsta 
månadsinkomsten 10 000 kronor. Därigenom kan fler kvalificera sig för rätten till 
arbetslöshetsersättning än i dagsläget. 

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. 

Ur Svalövs kommuns perspektiv betraktas förslag gällande inkomstvillkor 
positivt då det potentiellt kan leda till att fler kvalificerar sig för 
arbetslöshetsersättning. För de målgrupper som av olika anledningar hamnar 
hos kommunens arbetsmarknadsenhet och i ekonomiskt bistånd blir vägen till 
en tryggad ekonomisk tillvaro kortare. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv 
ligger också potentiella vinster i att individer inte ramlar in i försörjningsbehov 
lika snabbt mellan kortare anställningsperioder. En kortare väg in i det 
trygghetssystem arbetslöshetsförsäkringen skulle också kunna innebära ett 
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incitament för målgruppen att ta kortare anställningar som individen annars inte 
övervägt. 

I remissyttrandet från Svalövs kommun har hänsyn endast tagits till effekterna 
på arbetsmarknad och möjlighet till egen försörjning för kommuninvånarna. 

Svalöv som ovan, 

Teddy Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
 

 


