
Kungl. Maj:ts proposition nr 157 år 1974 

Nr 157 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 
(1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring; given den 25 oktober 1974. 

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollet över arbetsmarknadsärenden, föreslå riksdagen att 
bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande depar
tementschefen hemställt. 

CARL GUSTAF 
INGEMUND BENGTSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Till följd av den nyligen reformerade firmalagstiftningen föreslås i 
propositionen vissa ändringar i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsför
säkring. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1973: 370) om arbetslöshets
försäkring, 

dels att i 20-22 samt 33, 44, 98 och 105 §§ ordet "Konungen" i 
olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande 
form, 

dels att 46 och 90 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

46 § 
Erkänd arbetslöshetskassas firma skall innehålla orden "erkänd ar

betslöshetskassa". 
Annan än erkänd arbetslöshetskassa får ej i sin firma eller eljest vid 

beteckning av rörelsen använda ordet "arbetslöshetskassa" tillsammans 
med ordet "erkänd" eller på annat sätt i firman intaga något, som kan 
ge sken av att firman innehas av erkänd arbetslöshetskassa. 

Firman skall tydligt skilja sig 
från annan förut registrerad, ännu 
bestående erkänd arbetslöshetskas
sas firma. För registrering av er
känd arbetslöshetskassas firma gäl
ler i övrigt vad som föreskrives 
firmalagen (1974: 156). 

90 § 
Bestämmelserna i 100 § första 

och tredje styckena, 101 och 102 
§§ samt 103 § 1 mom. lagen (1951: 
308) om ekonomiska föreningar 
äger motsvarande tillämpning på 
erkänd arbetslöshetskassa. Vid till
lämpningen av bestämmelserna 
skall iakttagas att vad där sägs om 
länsstyrelsen i stället skall avse ar
betsmarknadsstyrelsen. Vidare gäl
ler att registrering skall vägras, 
förutom i 'fall som anges i 100 § 
första stycket nämnda lag, även 
när medgivande eller godkännan
de som krävs enligt denna lag ej 
lämnas och att bestämmelserna i 
102 § nämnda lag äger motsva
rande tillämpning beträffande re
gister över erkänd arbetslöshets
kassa. 

Bestämmelserna i 100 § första
f järde och sjätte styckena, 101 och 
102 §§ samt 103 § 1 mom. lagen 
(1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsvarande tillämp
ning på erkänd arbetslöshetskas
sa. Vid tillämpningen av bestäm
melserna skall iakttagas att vad 
där sägs om länsstyrelsen i stället 
skall avse arbetsmarknadsstyrelsen. 
Vidare gäller att registrering skall 
vägras, förutom i fall som anges i 
100 § tredje stycket nämnda lag, 
även när medgivande eller 2odkän
nande som krävs enligt denna lag 
ej lämnas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. 
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Utdrag av protokollet över arbetsmarknadsärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet den 25 oktober 1974. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 
ANDERSSON, statsråden STRÄNG, HOLMQVIST, ASPLING, 
LUNDKVIST, GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, 
CARLSSON, ZACHRISSON, LEIJON, HJELM-W ALLEN. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmä
ler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga 
om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring och anför. 

Den 1 juli 1974 trädde en ny firmalag (1974: 156) i kraft (prop. 1974: 
4, LU 1974: 6, rskr 1974: 56). I anledning härav vidtogs samtidigt följd
ändringar i viss associationsrättslig speciallagstiftning, bl. a. lagen (1951: 
308) om ekonomiska föreningar (ändrad senast 1974: 163) och lagen 
(1972: 262) om understödsföreningar (ändrad senast 1974: 171). 

Lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring reglerar i princip full
ständigt de erkända arbetslöshetskassornas förhållanden i föreningsrätts
ligt avseende och överensstämmer härvidlag i väsentliga delar med lagen 
om understödsföreningar. De ändringar i lagen om understödsförening
ar, som föranleddes av den nya firmalagstiftningen, bör föranleda mot
svarande ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. 

Ändringarna innebär bl. a. att i sistnämnda lag hänvisning ges till 
firmalagen i fråga om registrering av erkänd arbetslöshetskassas firma. 
I övrigt är ändringarna huvudsakligen av ·redaktionell natur. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t 
föreslår riksdagen 

att antaga inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag 
till lag om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsför
säkring. 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande 
av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans 
Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av 
den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gyllensten 
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