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Sammanfattning

Utgångspunkter
arbetslöshetsförsäkring.föreslåuppdragUtredningens är att en ny

arbetsinkomstförloradförkompenseraförsäkringenmedSyftet är att
arbets-tillfast anknytningkrävsarbetslöshet. Detvid ofrivillig en

arbetslöshetsförsäkringen.omfattasförmarknaden att av
omställningsförsäkring. För-detbetonarReglerna äratt en

förinkomstutfyllnad ellerfå användasskasäkringsersättning inte som
stilleståndskostnader.täckaatt

Deskaförsäkradesdegäller och stort.Arbetslinjen varaansvar
inteökas. Ersättningenreglernai är ettinslagenförsälcringsmässiga

hanförsäkrade har,denrättighetbidragbehovsprövat utan omsomen
villkor.uppfyller vissahoneller

arbetsmarknaden. Anpass-flexibilitet påtillska bidraFörsäkringen
uppdragstagares,arbetslivet.framtida Företagares,till detska skening

klargörs.ersättningsrättliknandefrilansares och gruppers
konjunktur-tålarbetslöshetsförsäkringstabilMålet ska somenvara

fastliggaska kunnafinansierad. Denlångsiktigtochsvängningar är
tid.längreunder en

huvuddragförsäkringensDen nya
sammanhållen för-försöka skapauppdraghaftUtredningen har i att en

kontantaoch detarbetslöshetsförsäkringendvs. integrerasäkring, att
hamåsteförsäkringenarbetsmarknadsstödet KAS. Den ennya

skadensamtidigtallmän,ochtäckningsgradhögmycket somvara
hansjälv bestämmerenskildedär denfrivillig del,innehålla omen

eller inte.vill ansluta sigeller hon
ekonomiskt stödförnuvarande formernaföreslår deUtredningen att

och KAS,arbetslöshetsförsäkringen ersättsdvs.arbetslöshet,vid enav
arbetslöshetsförsäk-arbetslöshetsförsäkring. Densammanhållen nya

delar.tvåbestårringen av
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l obligatoriskEn del med fast grundbelopp lika för alla ochett som
utgår till alla. Grundbeloppet föreslås för år dagpenning1998 ge en

krpå 295 fem dagar vecka, vilket kr6 500 i månadenmotsvararper
vid heltidsersättning.

2 frivillig kompletterandeEn inkomstbortfallsersättning tillsam-som
med grundbeloppet dagpenning motsvarande 80mans ger en

den förlorade arbetsinkomsten.procent av

har tillVem ersättningrätt

Alla förvärvsarbetande uppfyller arbetsvillkor har tillett rättsom
frånersättning den obligatoriska allmänna delen försäkringen.av- -

Utredningen föreslår arbetsvillkoret ska timmars75 reguljärtatt vara
arbete månad under nio månader. Detta halvtidsarbete.motsvararper
Arbetet ska ha utförts under ramtid tolv månader omedelbart föreen av
det den arbetslöse har anmält sig arbetssökande hosatt som
arbetsförmedlingen. fall kan arbeteI vissa ligger till fyra årsom upp
bakåt i tiden få medräknas.

Alla uppfyller villkoren för grundbeloppet kan också erhållasom
från det frivilligaersättning inkomstbortfallsskyddet. detta krävsFör

dessutom de har medlemmarvarit i minst tolv månader i någonatt av
de arbetslöshetskassor administrerar försälcringen.som

Ersättningens nivå

skaErsättningen beräknas på den genomsnittliga inkomsten under de
tolv kalendermånadema omedelbart före arbetslösheten. I vissasenaste

fall kan inkomster ligger till fyra bakåt tiden få påverkaår isom upp
dagpenningen.

högsta dagpenningen för föreslåsDen år 1998 kr, vilket590vara
grundbelopp.två Grundbeloppet och den högsta dagpen-motsvarar

ningen föreslås årligen skrivas med inkomstindexett mot-upp som
den genomsnittliga löneutvecklingen arbetsmarknaden.påsvarar

Ändrade löneavtal ska leda till justering dagpenningens storlek.av

Tidsbegränsad ersättningsrätt
till frånRätten ersättning arbetslöshetsförsäkringen begränsas till 600

ersättningsdagar, vilket ersättningsperiod. bestårDennautgör treen av
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ska denfå delperiodersättningsdagar. Fördelperioder 200 att en nyom
Återkvalificerings-återkvalificeringsvillkor.uppfyllaarbetslöse ett

motsvarande tid iellerförvärvsarbetemånadersvillkoret utgörs av sex
Även tolv månader.ramtidenåtgärd. härarbetsmarknadspolitisk ären

ersättnings-räknas in iarbetsmarknadspolitiska åtgärder ska inteTid i
perioden.

införs också.ersättningsrättenkalendertidsbegränsningEn av
hararbetslöse endastdeninnebär rättbegränsning attDenna att upp-

fråntid fyra årsammanlagdunderarbetslöshetsersättningbära aven
på-upphör denkalendertidfyra årsEfterersättningsdagen.första

ersättningsdagarhur mångaersättningsperioden,började oavsett som
förbrukats.

deneller uppnåttersättningsdagarförbrukat alla sinaDen som
uppfyllamåstekalendertidsregelnföljer ettbegränsning avsom
ersättnings-tillberättigadnykvalzficeringsvillkor för att en nyvara

förvärvsarbetat minst nioska haeller honinnebär hanperiod. Detta att
denkrävsVidaremånader.ramtid tolv attmånader under aven

ellerarbetslöshetsersättningnågonuppburithararbetslöse inte
månader.tolvsammanlagd tidundermotsvarande aven

arbetslöshets-medproblemendelKalendertidsregeln löser attaven
bortreinkomstutfyllnad. Den göranvänds gränsen attersättning som

därförföreslåsbehövs. Denlängredeltidsbegränsning intenuvarande
Även härdäremotsäsongarbeteförReglernabli slopad. stramas upp.

effekt.får bortreden gränsen stor

ersättningarKompletterande
ifâ ersättningkanersättningsdagarförbrukat alla sinaArbetslösa som

arbetssökandetill aktivtska utgåEfterskyddetefterskydd.form somav
dag-bestårErsättningenarbetslöshetsförsäkringen.frånutförsäkrats av

ersättningsdagar.under högst 200grundbeloppsnivåpåpenning
arbetsmarknads-föreslås kunna fåhar fyllt 58 årUtförsäkrade ensom

underefterskyddbenämnd förlängtmotsvarandeåtgärd ellerpolitisk
längre tid.

till ersättningarbetsmarknaden införsnytillträdande på rättFör en
erhållanytillträdandeersättning. Förbenämndarbetslöshet attvid

uppfyllerochårarbetslöse 20denkrävsnytillträdandeersättning äratt
utbildnings-ellerförvärvsarbetemånadersfyraarbetsvillkor på ettett

nytillträdandeersättningerhållaarbetslöseVidare kan denvillkor.
tid tillfrånregeringensärskilda kravdeuppfyllaatt annansomgenom

utgårNytillträdandeersättningsärskilda villkoret.s.k.detbestämmer,
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under period 200 ersättningsdagar. Dagpenningen motsvararen av
grundbeloppet.

Företagare och uppdragstagare i försäkringen
antal förändringarEtt föreslås för arbetslöshetsförsäkringen skaatt

fungera bättre för företagare. Samma regler för arbetstagare börsom
införas, det gäller den tid företagare måste hanär varit med ien
försäkringen för kunna få ersättning, dvs. tolv månader.att

företagareEn ska behövainte lägga ned företagsitt helt och hållet
första gången han eller hon blir arbetslös. skaFöretaget kunna vara
vilande gång.en

Anställda blir företagare ska kunna sin dagpenningsom egna
beräknad på sin tidigare lön istället för på inkomsten från företaget.

ska gällaDetta arbetslösheten inträffar inom år från det hanett attom
eller hon blev företagare.

Uppdragstagare ska under vissa villkor kunna betraktas som
arbetstagare, inte företagare, i arbetslöshetsförsäkringen. fåFör attsom
arbetslöshetsersättning behöver de då inte kunna visa de lagtatt ner
något företag.

kulturområdetInom det vanligt med uppdragsliknandeär
verksamhet. Dispenser tillåter sedan länge arbetstagarreglerna fåratt
tillämpas. Utredningen föreslår ingen förändring på denna punkt. Den

arbetslöshetsförsäkringen, med arbetsvillkor på nio månader,ettnya
kommer medföra ökade svårigheter för kulturarbetare kvalificeraatt att
sig till deras oregelbundna arbetsperioder.ersättning, p. g.a.

Försäkringens administration

Utredningen föreslår den nuvarande administrationen, ombe-att som
arbetslöshetskassor,sörjs bibehålls. vidareDet bör utredasav om

arbetslöshetskassorna kan handläggningen samtligaöverta ersätt-av
ningsärenden arbetsmarknadspolitisk berör de med-art,av som egna
lemmama.

Utredningen föreslår obunden arbetslöshetskassa inrättasatt en ny
vid sidan de nuvarande arbetslöshetskassorna. kassan ska iDenav nya
första hand handlägga ersättningsfrâgor arbetslösa interör ärsom som
eller kaninte medlemmar i arbetslöshetskassa, ärvara en men som
berättigade till grundbeloppet. någon anledning bliDen inte villavsom
medlem i någon de arbetslöshetskassorna ska kunnaövriga anslutaav
sig till inkomstbortfallsdelen i arbetslöshetsförsäkringen bliattgenom
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avgörandeska haarbetslöshetskassan. Staten ettobundnadenmedlem i
arbetslöshetskassa.dennainflytande över

kassaorganisationen,avseenderedovisasrefonnförslagantalEtt
arbetslöshetsersätt-fusk medstävjasyftar tillförslagliksom attsom

ningen.

kostnaderFörsäkringens
denutgifterna iberäkningarutredningens överredovisarTabell nya1

ersättningamakompletterandedeinklusivearbetslöshetsförsäkringen
den linförsförsäkringenBeräkningama2001. atttill år antarfram

1998.1januari

arbetslöshetsförsäkringeni denUtgifterTabell l nya
åren 1998-2001

priserlöpandekr,arderMilj

2001200019991998Utgifter

16,616,918,018,7Grundbelopp
1313,013,613Inkomstbortfallsersättning

1,41,31,00,5Nytillträdandeersättning
0,80,90,00,0Efterskydd

Administrationskostnaderl 0,80,80,80,8

33,232,933,433,8Summa

ersättningar.samtligaAdministrationenl av
beräkningarKälla: AMS samt egna

underoförändradeiberäknasutgifterna stort settårligatotalaDe vara
löne-allmännaföljer denförsäkringeniersättningenperioden, trots att

utredningensibesparingarnadelpåberorutvecklingen. Detta att aven
förbortreoch den gränsenarbetsvillkoretförlängdadetförslag, som

försäkringenefteråreffekt först attfull ettersättningsrätten, parger
införts.

taktiår 1998frånnytillträdandeersättningen växerförUtgiftema
arbetsvill-förlängdadetklarararbetslösa inteallt flermed att avnya

arbetslöshet ioch1 sysselsättninglöner,antagandenafrånutgårBeräkningarna om
budgetproposition.års1997huvudalternativeti
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koret. Kostnaden för efterskyddet uppkommer först den bortrenär
för ersättning får effektgränsen under 1999.

Utredningens förslag innebär både kostnadsökningar och bespa-
ringar jämfört med 1996 års gällande regler för arbetslöshetsförsäk-
ringen och KAS.

Höjningen den lägsta dagpenningen, gnindbeloppet, beräknasav
kosta 700 milj kr brutto år 1998. Höjningen inkomstbortfallsersätt-av
ningen till 80 kostar miljarder1,1 kr brutto år 1998.procent Höjningen

den högsta dagpenningen till 590 kr beräknas kosta 500 milj krav
brutto år 1998. Nettokostnadema efter skatt blir mindre.

Förlängningen arbetsvillkoret till nio månader beräknas 1,5av spara
miljarder kr brutto år 1998. Besparingen under de följande åren.växer
Den bortre för ersättningsrätten beräknasgränsen 1,7 miljarder krspara
brutto, den får genomslag år 2000.när

Totalt innebär utredningens förslag till början viss kostnads-en en
ökning jämfört med de förväntade utgifterna för arbetslöshets-
försäkringen och KAS åren till1998 enligt2001, budgetpropositionen
för år 1997. Skillnaden i kostnad minskar dock under taktperioden i
med utredningens besparingsförslag effekt. Utredningenatt föreslårger
dessutom förstärkt finansiering medlemsavgiften höjsatten genom
med 25 kronor i månaden. Detta drygt miljard kr år,ca ger en per
vilket balanserar kostiiadsökningen.

Försäkringens finansiering
Utredningen föreslår för finansieringen denatt ansvaret av nya
sammanhållna arbetslöshetsförsäkringen och de kompletterande ersätt-
ningsformema fortsättningeni delas mellan arbetslöshetskassor-även

medlemmar, samtliga arbetstagare och staten.nas
Ryggrad finansieringeni den allmänna arbetsmarknadsavgiften,är

arbetstagareviss lönesummanutgör från allaprocentsom en av
Arbetsmarknadsavgiften ska finansiera administration och ersätt-av
ning från de obligatoriska delarna försäkringen, dvs. giundbeloppet,av
nytillträdandeersättningen och efterskyddet.

frivilligaDen inkomstbortfallsersättriingen ska delvis finansieras av
medlemsavgifter från arbetslöshetskassornas medlemmar. Utredningen
föreslår medlemmarnas direkta bidrag till försäkringen bliratt större än

dag.i Medlemsavgifterna föreslås täcka kostnaden för administration
inkomstbortfallsdelen försäkringeni femtedel inkomst-samtav en av

2Arbetsmarknadsavgiften 5,42 lönesumman årär 1996. Avgiftenprocent ärav en
del arbetsgivaravgiftema.av
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Återstoden täcksinkomstbortfallsersättningenbortfallsersättriingen. av
arbetsmarknadsavgiften.av

beräkningar arbetslöshetsförsäkringenkommerutredningensEnligt
finansieradelångsiktigtkompletterande ersättningamaoch de att vara

ochlönesummanarbetsmarknadsavgift på 4,0vid procent enaven
kr ipå 66arbetslöshetsförsäkringenmedlemsavgift tillgenomsnittlig

medlemsav-totalamånaden år 1995. Dekrmed ijämfört 42månaden,
miljarder kröka till 3kommerarbetslöshetskassornagifterna till att ca

miljarder kr år 1995.medjämfört 1,9åretom

arbetslöshetsförsäkringeni denTabell 2 Inkomster nya
åren 1998-2001

priserlöpandekronor,Miljarder

20011999 20001998Inkomster

Arbetsmarknadsavgiftenl 33,432,030,428,9
Medlemsavgifterz 3,02,93,03,0

36,434,933,431,9Summa

perioden.helalönesumman4,01 Antas procent avvara
kosta 0,3inkomstbortfallsersättningen, antasadministrationenFinansierar2 somav
inkomst-uppgår till 20finansieringsavgiften procentåret,miljarder kr avsamt somom

bortfallsersättningen.
beräkningarFinansdepartementetKälla: samt egna

underskotttillfälligauppståkan detarbetslöshethögreperioderVid av
kompletterande ersättningama.deochförsäkringenfinansieringeni av

Till-budgetrnedel.allmännamedtäckasföreslåsunderskottDessa
gengäldtillfaller iarbetslöshetlågperioderfrånöverskottfälliga av

statsbudgeten.automatiskt

kassormellanänmingUtj
kostnaden förfullabära denfårarbetslöshetskassaenskildVarje

speci-försäkringen. Deinkomstbortfallsdelenadministrationen avav
administrationskost-delidag utjämnaravgifterochella bidrag ensom
avskaffade.bliföreslåsarbetslöshetskassomasmellannaderna

3 syssel-löner,antagandenbudgetpropositionensfrånutgårBeräkningarna om
l996/97:l.årtill 2001 Proparbetslöshet framochsättning
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Kostnaden för från inkomstbortfallsdelenersättningen försälcrin-av
jämnas dock fortsättningeni mellan arbetslöshetskassornaäven utgen

enligt principer gäller i dag.samma som

Sociala konsekvenser

Utredningens förslag innebär arbetslöshetsförsäkringenatt ettger
bättre skydd vid arbetslöshet dagens Samtidigt skärpsän kra-system.

för ersättning. har förvärvsarbetatPersoner kort tid, ellerven som en
arbetslösa regelbundet eller under mycket långa tider kommerärsom

inte från arbetslöshetsförsäkringenersättning enligtatt samma
villkor idag.som

Utredningen uppskattar långtidsarbetslösa40 000nämnaret.ex. att
kommer beröras den bortre för ersättningsrätten dengränsenatt närav

Äldrefår fullt genomslag år 2000. bosatta stödområdenaimän utgör
andel de riskerar utförsäkras från arbetslöshets-stor atten av som

försäkringen. Utredningen uppskattar också 000 nyanmälda10att runt
arbetslösa kommer beröras varje år det förlängda arbetsvillkoretatt av
till försäkringen. flestaDe dessa med säkerhetärav unga.

speciellaGenom ersättningar för nytillträdande, efterskydd för
utförsäkrade förlängtoch efterskydd för äldre långtidsarbetslösa harett
utredningen försökt viss grundtrygghet vid arbetslöshetatt garantera en
för alla.
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Inledning1

Bakgrund1 1
.

arbetslös-rad utredningarlångbetänkandet ingår ihärDet omaven
utred-antaletdet1900-talets början. Trotshetsförsäkring sedan stora

tillfällen.införts vid tvålagstiftning baragrundläggandeharningar ny
ÅrÅr tillkomkraft. 1973lagstiftningen iträdde den första1935 nu-

arbetslöshetsförsäkringl, lagheltsamtidigtvarande lag nysom enom
arbetsmarknadsstödz innebarlagar inteinfördes. 1973 årskontantom

eller ändrad organisation,försäkringgrunden än attnågon i annatny
kunde fåför inteinfördeskontantstödstatligtett personer som

arbetslöshetsförsäkringen.frånersättning
tilllagt förslagårtiondenas loppunderutredningar harFlera stora

harförslagen integrundstruktur,försäkringensreformering ge-menav
och1948presenterades årsådana förslagomfattandeSärskiltnomförts.

likheter.betydandeförslag hadeår 1978. Dessa
utred-antalharheltäckandesidan deVid ett stortöversynemaom

så-Mångalagstiftningen.delartill ändringar iförslaglagtningar av
gällt frågorharriksdagen. Dethar beslutatsändringardana er-somav

deltidsarbete,karenstid,längd,ersättningsperiodemassättningsnivåer,
och finansiering, Dessaavgifteräldre respektiveregler för etc.yngre,

och efterbåde föredebattomfattandeofta föranlettändringar har
beslut.

finnsdet återigenframgårutredningentill den härdirektiven attAv
arbetslöshetsförsäkringen,helaambitioner göra översynatt avenom

regelverketska alla delar igrundstruktur.inklusive dess Dessutom ses
över.

fråganarbetslöshetsförsäkringencentrala hömstenen i ärDen mest
försäkringobligatoriskobligatorisk. Enfrivillig ellerskaden varaom

utredningar-alla defrågadennakallas ibland allmän. Det storaär som

ALF-lagen.arbetslöshetsförsäkring1973:370Lagen om
2 arbetsmarknadsstöd.kontant1973:371Lagen om
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behandlat, och på. Bakom diskussionen allmän arbets-stupatna om en
löshetsförsäkring ligger skilda inställningar till sambanden mellan
intresseorganisationer och arbetslöshetskassor. På den här punkten har
det helaunder 1900-talet funnits partipolitiska åsiktsskillnader.

bakgrund denMot historiska utvecklingen det sigterav som en
synnerligen uppgift framsvår arbeta förslag till arbetslös-att ett en ny
hetsförsäkring, både ska uppfylla utredningens direktiv och ledasom
till riksdagsbeslut genomförande. finnsDet dock vid nittiotaletsom

förhållandenmitt några det meningsfullt sig uppgif-gör att tasom an
de grunden dåliga förutsättningarna.iten, trots

det förstaFör läget på arbetsmarknaden viljanså svårartat tillär att
regelverk,omprövning beteenden och traditioner ökat olikainomav

samhällsområden och hos olika det andra har underFörgrupper. senare
beslutår betydande förändringar delar föri regelverket arbets-om av

löshetsersättning fattats olika regeringar. i raden riks-Det ärsenasteav
dagens beslut den juli12 1996 angående den s.k. sysselsättnings-
propositionen Reformerna har för första gången inneburit sänkta
ersättningsnivåer, begränsning ersättningstiden och andra slagav av
försämringar för de arbetslösa.

det tredje beslutade riksdagen våren allmän ochFör 1994 om en
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, dock års lag1973utan att ersattes.

allmänna och obligatoriska försäkringen hann både införas ochDen
avskaffas under andra halvåret 1994. riksdagsmajoritetDen somnya
fanns efter valet hösten återställde arbetslöshetsförsäkringen till1994

frivilligtvad tidigare gällt, dvs. försäkring bygger påsom en som
medlemskap i arbetslöshetskassa.en

innebär denna händelseutveckling läge kanSammantaget att ett nytt
ha uppkommit, det gäller möjligheterna reformera försäkringennär att

helhet.i sin

direktiven1.2 Kort om

Utredningens direktiv innebär förslag ska lämnas till arbets-att en ny
löshetsförsäkring. försäkringsmässiga inslaget försäkringen skaDet i

Syftet med försäkringen ska kompensera för förloradprövas. attvara
arbetsinkomst. Reglerna i försäkringen ska utformas de betonarså att
försäkringens karaktär omställningsförsälcring. Samtidigt ska deav
hävda arbetslinjen och de försäkrades Reglerna försäkringeniansvar.
ska vidare bidra till flexibilitet på arbetsmarknaden och motverka

3 Prop. 1995/962222.
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flaskhalsar och inlåsningseffekter. På det ska försäkringensättet vara
tydligt inslag i tillväxtpolitik.ett en
Målet ska stabil arbetslöshetsförsäkring tål konjunktur-vara en som

ochsvängningar långsiktigt finansierad. Utredningen ska lämna för-är
slag till förenklingar och renodling vissa huvudprinciper for försäk-av

uppdragstagares, frilansares och liknanderingen. Företagares, gruppers
ska klargöras.ersättningsrätt

Utredningen ska vidare studera förutsättningarna för sammanhål-en
försäkring innebär arbetslöshetsförsäkringenlen integreringsom en av

arbetsmarknadsstödet.och det kontanta
tydliggör arbetslöshetsförsäloingens rollFörslag ska lämnas som

för arbetsmarknadspolitiken. deninom den aktiva Med utgångs-ramen
ska frågor ersättningstak ochpunkten ersättningsnivåer, ersätt-om

Även frågor vilka grundläggandeningsperiodemas längd prövas. om
deltids-ska gälla för arbetslöshetsersättning vid sidanprinciper avsom

avgångsvederlag skaarbete, de äldre arbetstagarnas situation tassamt
arbetslöshetsförsälqingens roll vid säsongarbete ochVidare skaupp.

de studerandesandra arbeten tillfällig karaktär liksomöverses an-av
knytning till försäkringen.

klarhet behöver skapas kring kravetdirektiven framhålls ocksåI att
begreppet oförhind-anträffbarhet under arbetslöshetenpå samt att vara

skyldigheten arbete ochrad arbete. gäller anvisatDetsamma att taatt ta
ska gälla för anvisat arbete skavilka kriterier att ett anses somsom

lämpligt.
arbetslöshet ochde högaBakgrund till direktiven årensär senaste

arbetslöshetsförsäkringen.orsakade påfrestningarna påde därav stora
politisktuppslutning ska bli möjlig, såvälAvsikten bredär att somen

huvuddragarbetsmarknaden, så försäkringen i sinafrån på attparterna
ska till arbetsmark-fast under längre tid. Anpassning skekan ligga en

arbetsmarknadspolitikentill den förnyelsenadens framtida drag och av
pågår.som

förtill konstruktionen och principernaFörslag ska lämnas enav
arbetslöshetsni-finansierad arbetslöshetsförsäkring på olikalångsiktigt

modeller böroch ersättningstak. Olikavåer, ersättningsnivåer övervä-
vilka speglarför huvudmannaskap och finansiering, gemensamtettgas

ochmellan arbetsgivare, arbetstagare stat.ansvar
helhet bilagaDirektiven i sin återges i
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regering och riksdagBeslut1.3 av

1995/96 fattathittills under budgetåretoch riksdag harRegering ett
har påverkatarbetslöshetsförsäkringen. Dettabeslut angåendeantal ut-

tillväxtpropositionen4 iredovisade iarbete. Regeringenredningens
ARBOM-utredningen ibe bl.a.avsiktnovember 1995 sin attatt

centrala frågor.överväganden och förslag iredovisafebruari 1996
ställning tillsammanhang kunnaönskade iRegeringen taatt ett

arbetade med frågordåutredningarunderlag från alla de rörsomsom
arbetsmarknadspolitiken.

förstärkas.arbetslinjen bordebetonadestillväxtpropositionenI att
Arbetslös-skulle skärpas.arbetslöshetsförsäkringenArbetsvillkoret i

markeradesomställningsförsälcringroll ännuhetsförsäkringens som en
konstaterandet det måstedettakonkretiseradesgång. Nu attgenomen

s.k. rundgångendenHärmed avsågsparentes".finnas bortre atten
arbetsmarknadspolitiska åtgär-viastöd och försörjningmellan kontant

medersättningsperiodförkvalificerarsamtidigtder, vilka en ny
skulle begränsas.stöd,kontant

stärkasyftade tillförslaginnehöll propositionenVidare attsom
förläng-handsamhället, första viaenskilde och imellan denkontraktet

sanktionsmöjligheternaskärpningFörslagavstängningstider.da avom
decemberden 19Riksdagen fattadepropositionen.också med ifanns

propositionens förslag.enligthuvudsakbeslut i1995

börjanställde sig ikommitténArbetsmarknadspolitiska marsav
bakom denarbetsmarknadspolitik"Aktivslutbetänkandesitt1996 i

arbetslöshetsförsäkringenocharbetsmarknadspolitikeninriktning av
bör finnasbl.a. detskrivertillväxtpropositionen. Mani attangavssom

utformas påförsäkringen börframtida ettDenbortre parentes.en
försäkradesfrån denaktivitettydliga kravinnebärsådant densätt att

sida.
delbetänkandet1996presenterade iARBOM-utredningen ettmars

ochalternativarbetslöshetsförsäkringGrundläggande drag i nyen -
förslag. Arbetsmark-anordnadapril 1996den 25Vid hearing aven

berörda myndig-remissynpunkter frånredovisadesnadsdepartementet
arbetsmarknadensochheter, organisationer parter.

vårpropositionen7ekonomiskadenanförde i attRegeringen er-
till 80höjas från 75bordearbetslöshetsförsäkringensättningsnivån i

den januari 1998.fr.o.m. 1procent

4 1995/96:25.Prop.
5 1996:34.SOU
6 SOU 1996:51.
7 1995/96:150.Prop.
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presenterade den sysselsättningsproposi-Regeringen 10 juni 1996
politik fördag proposition ekonomisktionen attsamt omsamma en

20009.till sysselsättningspropo-halvera den arbetslösheten år Iöppna
ALF-lagen ochingick antal förslag till förändringar i KAS-sitionen ett

juli och medRiksdagen fattade beslut den 12 1996lagen. smärreantog
del riksdagens beslutregeringsförslagen.justeringar Den rörsomav
träder kraft den januari 1997.arbetslöshetsersättning i 1reglerna om

redovisas bilagaFörändringarna i
199710 utgiftsområde Ekonomiskför år 13budgetpropositionenI

julibeslutet.förändringar i 12vid arbetslöshet föreslås vissatrygghet
skatotalförsvarspliktheltidsstudier och fullgörandeDeltagande i av

nonnal-dagsförtjänst ochramtiden för fastställandeinräknas iinte av
arbetstid.

budget-föreslås också ianslagsberäkningenförändringar iVissa
och Datortektill deltagare iMedel för ersättning ALUpropositionen.

Bidrag till arbets-belasta anslagetförslaget inte längreska enligt
åtgärderArbetsmarknadspolitiskaanslaget förlöshetsersättning, utan
dentill deltar iErsättningenutgiftsområde 14. nyapersoner som

ska belastaoffentligt tillfälligt arbetearbetsmarknadspolitiska åtgärden
Arbets-och 1998.arbetslöshetsersättning åren 1997Bidrag tillanslaget

föreslås blimiljoner honor690marknadsfondens skuld på 86
kommer belastaräntebetalningar fr.o.m. 1997 intevarföravskriven, att

arbetslöshetsersättning.Bidrag tillanslaget
direktiv har i vissutredningensfinns iriktningsangivelserDe som

riksdag.ochrefererade beslut regeringförändratsmån avgenom ovan
harArbetetskriftliga direktiv.dock fåtthar inteUtredningen nya

varitdet har ocksådirektiven,från ursprungligadedärför utgått men
ständiga iarbete till de ingrepputredningensnödvändigt att anpassa

utredningenskett under det årarbetslöshetsersättningen somsom
verkat.

ligger fast,stabil försäkringlångsiktigtskapaInriktningen att en
omställnings-skaarbetslöshetsersättningenliksom målet att vara en

denförslag inspireradekortsiktigaeller mindreförsäkring. Mer nuav
hadeDåfasta på.har utredningen inte tagitarbetslöshetenmycket höga

klar denmöjligt bli inomhuvud varitdet inte utsattaattöver taget
tiden.

8 1995/96:222.Prop.
9 1995/962207.Prop.
° 1996/97:1.Prop.
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Utredningsarbetets inriktning och1.4 upp-

läggning

frågeställningarCentrala

tidigtfrågor framstodomfattande. TvådirektivUtredningens är som
handlarsvårlösta.samtidigt mycket Dengrundläggande och attena om

omfat-arbetslöshetsförsäkringsammanhållenskapa allmän och somen
denna frågeställ-kvalifikationslcrav. Kringuppfylleralla vissatar som

utredningar. andramaterial från tidigare Denomfattandefinnsning ett
respek-på företagaresbra lösningarfrågan handlar konstrueraattom

utsträckningfinns i ringaförsäkringsbehov. Häruppdragstagarestive
gjorda.tidigare analyser

två fråge-med inriktning på dessaarbetestartade sittUtredningen
delbetänkandet redovisadesprincipiell karaktär. I över-ställningar av

arbetslöshets-huvuddragen idet gälleroch förslagväganden när en ny
sammanhållen.ochallmänförsäkring ärsom

flertalgångutredningsarbetetshar underframgått ettSom ovan
ekonomiska stödet viddetoch riksdagregeringbeslut fattats omav

sysselsättningspropositionen intedock iarbetslöshet. Regeringen tog
ochangående allmänförslagutredningensställning till samman-en

frågor,organisatoriskadärtill hörandeochhållen försäkring utan
slutbetänkande.utredningensavvaktar

idémässigadearbetet konkretiseratfortsattahar detUtredningen i
gäller arbets-detdelbetänkandetredovisades iöverväganden närsom

har vissremissynpunkter iFramfördautfornming.löshetsförsälcringens
förslagutarbetathar ocksåUtredningenbeaktats.utsträckning an-

arbetslöshetsför-ställning iuppdragstagaresochgående företagares
sälaingen.

utredningsarbetetPrioriteringar i

sekretariataugusti 1995. Ettarbete i slutetstartade sittUtredningen av
delbetänkandepresenterades1996plats november.fanns på i I ettmars

utredningsarbetetTiden förslutbetänkandet.oktoberoch i början av
omfattning.uppdragets Sam-begränsad, med tanke påhar således varit

genomförtsoch iförändringar beslutatsochhar mångatidigt stora
utredningenskrav påställt ökadeharregelverken. Dessa ut-resurser,
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vad i direktiven. Analyser och ställningstagandenöver tillangettssom
besluten har successivt varit nödvändiga under utrednings-att göra
arbetets gång.

Utredningen har denna bakgrund varit mycket hårtmot tvungen att
Ämnetsprioritera arbetsinsatser.sina komplexitet har allagjort inteatt

frågor har varit möjliga behandla. harSå antalet specialstudieratt t.ex.
fått begränsas, liksom studier internationella förhållanden.av

Utredningen har begränsat sina analyser närliggande politikom-av
råden och frågeställningar. Arbetsmarknadspolitiken har varit det om-
råde utredningen viktigast beakta.ansett attsom

Utredningen har mycket tid direktkontakter med arbetslös-ägnat
hetskassor och arbetsfönnedlare med andra aktörer inom området.samt

har varit nödvändigt för hurDetta in i ersättningssystemen iträngaatt
praktiken fungerar.

mycket omfattande regelverkTrots finns och rikligt medatt ett
har frågorpraxis, det i vissa varit svårt vinna klarhet hur reglernaiatt

tillämpas faktisktbör och hur de tillämpas. Förändringar tillsyns-i
myndighetens har skett under utredningsarbetets gång,synsätt
beroende denpå höjda ambitionsnivå i tillsynsarbetet finns.som nu

ökade uppmärksamhet överlag riktats arbetslöshets-Den motsom
ersättningen har sannolikt också stimulerat till skärpt hållning.en mer

område där brister informationeni funnits och därEtt annat
förbättringar skett under utredningsarbetets tillgångengång påär
statistik arbetslöshetsersättningen. Utredningen redovisade del-iom
betänkandets kapitel omfattande dels4 statistisk genomgången av
arbetsmarknadens och arbetslöshetens utveckling, dels olika aspekter

fenomen fåpå arbetslöshetsersättningen. Vissa visade sig svåra attvara
frågeställningar har arbetat vidarebra utredningenDessaett grepp om.

med och fall gjort specialbearbetningar huvudbetänkandetsvissa Iav.
frågorna framtidens vilkakapitel 3 sålunda arbetsmarknad,tas somom

erhåller arbetslöshetsersättning olika former arbets-samt av
löshetsersättning löneutfyllnadsom upp.

Även det gäller belysa konsekvenserna utredningensnär att av
förslag, har det bra analyser baserade statistisktvarit svårt pågöraatt
material. exempel konsekvenserna förlängt arbetsvillkor,Ett är ettav
där utredningen sig specialstudie gjord för utredningenanvänt av en av

Arbetsmarknads-Arbetslöshetskassomas samorganisation SO och
styrelsen AMS.

Utredningen har för kunna redovisagjort ansträngningarstora att
kostnadsanalyser olika alternativa utformningar arbetslöshets-av av
försäkringen. Information från databaser tidigare varitintesom
tillgängliga för den här kalkyler har Metodutvecklinganvänts.typen av

delbetänkandetshar skett. Resultaten redovisades i kapitel vidareEn
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har skettoch komplettering materialet ibearbetning, kontroll av
Beräkningsme-kapitel resultaten.huvudbetänkandet. 11I presenteras

bilagatoder och antaganden redovisas i
arbetslöshets-föreslår nedan kapitel 2 denUtredningen i att nya

försäkringen ochlag självaförsäkringen regleras två lagar,i enen om
bedömer reglerna denUtredningenlag dess administration. att omom

nuvarande lagenlättillgängliga. dendärmed blir Iförsäkringen mernya
paragraferflertalethandlar detarbetslöshetsförsäkring stora omom

allmänthar likadvs. frågor inteförsäkringens administration, stortsom
själva försäkringen.delar lagendeintresse rörsomavsom

förmått,brist på tid intehaft ambitionen, iUtredningen har attmen
Angåendelagförslag. nedan avsnittetgenomtänkt Seutarbeta ett

hellerbetänkande. Utredningen har intedettaförfattningsförslag" sist i
Genomförande.nedanövergångsregler. avsnitt 1.5hunnit utarbeta Se

arbetenViktigare

relevans föromfattande materialtidigare utredningarfinns iDet ett av
Ersättningarbetenhar tvåUnder nittiotaletarbetet. presenterats.stora

arbetslöshet Ännu finnsperspektiv ibredarebredharvid ansats.en
försäkring2. bakgrund bådaMotsocial"En attESO-rapporten av

utredningentillgå, harverk finnspubliceradeganska nyligendessa att
Särskiltkortfattade.bakgrundsbeskrivningarsina rapport-valt göraatt

analyserklargörandeinnehållersocial försäkring stort"En aven
Utredninutredningarhar äldreförslagvärde. utredningensFör som

arbetslöshetsförsäkringobligatoriskangående lagförslagoch om
arbetslöshetsförsäkring14 utsträckningi viss"Allmän gettsamt upp-

slag.

utblickarInternationella

verkenförstnämnda Ibåda deÖversikter finns iInternationella ovan.
förhållandena ianalysförsäkring intressant"En social görs aven

Danmark. konstaterasFrankrike och DetNederländerna,Tyskland, att
likartade prob-finnsutformning såsocialförsälqingamasoberoende av

SOU 1993:52.
2 1994:81.Ds
3 SOU 1948:39.

1978:45.SOU
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lem överallt. försöken lösa problemen olikaMen Vad iatt ut.ser som
land uppfattas lösning, betraktas i andra länder bi-ett som en som en

dragande orsak till problemen enligt ESO-rapporten. Detta resonemang
gäller för de problem och lösningar diskuteras i Sverige, på-även som

Slutsatsen blir dock konvergenspekas i irapporten. att moten process
socialförsäkringarna kan skönjas inom EU.

internationell presenteradesöversikt i början år 1996 iEn av
"Unemployment Beneñts and Social Assistance in Sevenrapporten

där bl.a. bekräftade denCountries", Sverige ingår. RapportenEuropean
komplexa motsägelsefulla bild lyfte fram.och ESO-rapportensom

internationell översikt ochUtredningen redovisar inte någon egen
jämförelse hänvisar till refererade källor. Utredningen harutan ovan

för arbetslös-studier de nordiska ländernasgjort vissa systemav
det danska har vidhetsförsälcring. genomgång gjortsEn systemetav en

motsvarighetenöverläggning med Arbejdlöshedskassemes Samvirke,
danskaArbetslöshetskassornas Samorganisation i Sverige.till SO, De

arbetslös-reglerna orlov, dvs. ledigheter med ersättning frånom
särskilt.hetsförsälcringen och erfarenheterna därav, behandlades

Samråd

parallellaUtredningen enligt direktiv samråda med antalska sina ett
utredningar. Så har också skett. den mån det tidsmässigt har varitI

förslag frånhar med och delmöjligt, utredningen samrått tagit av
kommittén, sjuk- ochBeredningen förArbetsmarknadspolitiska

arbetsskadeförsälcringenm, Studiestödsutredningen och Utred-från
vuxna.nationellt kunskapslyft för Utredningen harningen ettom

utredningar kunnat redovisabara begränsad utsträckning inför dessai
innehålla.föreliggande delbetänkande skullevad

frånoch del betänkandenhar översiktligt följtUtredningen ta av
arbetsmarknad arbetstidskom-årsUtredningen kvinnors 1995om ,kommitténmittézo, denKommissionenInvandrarpolitiska samt om

svenska arbetsrätten.

5 SOU 1996:34.
° SOU 1995:149 SOU 1996:113.samt
7 SOU 1996:90.
8 SOU 1996:27.
9 SOU 1996:56.
2° SOU 1996: 145.
2 SOU 1996:55.

2 16-1252
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Utredningen har valt arbeta kommitté, första handi tids-att utan av
skäl. Under arbetet har kontakter tagits med arbetsmarknadensmässiga

Arbetsmarknadsstyrelsen, arbetslöshetskassormed med antalparter, ett
och med Arbetslöshetskassomas Samorganisation. seminarierSO, Tre

forskare och utredare från myndighetermed ekonomer universitet,-
haroch har genomförts. Samtliga nämnda medorganisationer stor-

och delgettoch värdefullt kritiskt sinnelag ställtgenerositet ett upp
utredningen kunskaper, erfarenheter och synpunkter.sina

direkta kontakter från arbetslösa,Utredningen har också fått många
från och andra lever med de frågeställningararbetsförrnedlare som som

hantera.utredningen har att

Läsanvisningar

konsekventanvända begrepp påUtredningen har försökt vissa ettatt
används enbart för be-respektive kassaArbetslöshetskassa attsätt.

försäkringen, föradministrerar inteteckna den organisation attsom
arbetslöshet. Utredningen harutgår vidbeteckna den ersättning som

missvisande,svårtolkade ellerförsökt undvika begreppockså ärsom
respektive rundgång.bortreuttrycken parentest.ex. en

omfattandede relativtmöjligt hitta isyfte det skaI attatt vara
varför innehållsförteck-undenubriker,finns antalkapitlen, ett stort

möjliggörafungera Vägvisare.förhoppningsvis kan Förningen attsom
finns upprepningar ienstaka kapitel, vissaläsning texten.av

ekonomiska stödetdetkommer utformningenjanuari 1997Den 1 av
förslag medjämför därför sinaändras. Utredningenvid arbetslöshet att
gälla fr.o.m.det kommergällande regelverket, delsdels det attsomnu
svårtillgäng-ochden l januari 1997. Detta gör sammansatttexten mer

behandla helanödvändigtlig, utredningen har det attansett varamen
jämförarelateras till. enbartförslagen ska Attdet sammanhang som

och fort-gälla efter årsskiftetkommermed det attsystem somsom
hadeinte varitflertalet, utredningenfarande okänt för detär stora anser

tillräckligt.
huvuddelendelbetänkande redovisat sittUtredningen har i sitt av
Innehållet i delbe-förslag och analyser.bakgrundsmaterial vissasamt

ha till-huvudbetänkandet. förutsättsLäsarentänkandet återges inte i
kapitelgäller dock. 2 återgesdelbetänkandet. undantag Igång till Ett

tillägg vissaredaktionella och medmed justeringarvissa smärre av ny-
för dennafrån delbetänkandet. Motivskrivna stycken avsnitt 2.1 upp-

sambandgrundläggande drag ochdettarepning avsnitt ärär att om
bild dagens ersättningssystem.centralt för förstå utredningensatt av



SOU 1996: 150 Inledning 35

1 Genomförande

Regeringen har budgetpropositionen föri år 1997 aviserat denatt avser
lägga proposition angående förslag till arbetslöshetsför-att en en ny

säkring. Utredningen den försäkringen tänkt träda iärantar att attnya
kraft januari 1998, den tidpunkt tidigare föreslagitl regeringen attsom

höjning tillersättningsnivån 80 ska ske.procenten av
Utredningen tidplanen för genomförandet måsteattanser vara

Båderealistisk. arbetslöshetskassorna och har haft svårigheterAMS att
klara de många och förändringar skett i ersättningssystementäta som
på år.senare

utredningens förslag genomförs, förändringarOm innebär det stora
framförallt administrationen. Utredningen pekar kapitelinom i 8 på ett
antal frågor kräver fortsatt utredning. del dessa frågor harEnsom av

komplexitetsgrad. därför desshög sannolikt inte möjligt iDet är att
helhet genomföra utredningens förslag den l januari 1998.

rimligareUtredningen bedömer den januari tidpunkt.l 1999 äratt en
snabbare införande nödvändigt, möjligtbör detOm ett anses vara

genomföra huvuddelen utredningens förslag allmän ochatt av om en
fr.o.m.sammanhållen försäkring år 1998 och låta KAS-administration-

tillfälligt administrera delar det den föreslagna obundnaen av som nya
arbetslöshetskassan ska för. och bättre alternativEtt ärannatansvara

höjningen ochenbart genomföra till 80 den januari 19981procentatt
låta de gamla regelverken övrigt leva kvar år, tills hela deni ett nya

införs denförsäkringen 1 januari 1999.
Utredningen har i sina ekonomiska kalkyler i kapitel antagit11 att

arbetslöshetsförsäkringen genomförs den januari 1998.den 1 Ut-nya
ekonomiskaalternativa bedömningarredningen redovisar inte några

förknippat med alltför högbaserade på införande år 1999. Det ärett
analyser långt framgrad osäkerhet försöka ligger så igöraattav som

tiden. finns dock, efter de beslut fattats under år, inteDet som senare
av införa arbetslöshetsförsäkringenskäl för besparingsskäl denatt nya

iredan år 1998.
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Grundläggande drag och2

utgångspunkter

Grundläggande drag och2.1 samband

frivillig försäkring i privat regiEn

från socialförsäkringarArbetslöshetsförsäkringen till skillnad andraär
försäkring. Arbetslöshetsförsäk-obligatorisk och allmän statliginte en

försäkring bygger medlemskap i arbets-frivillig påringen är en som
formellt civilrättsligalöshetskassor. Arbetslöshetskassoma organi-är

myndigheter.sationer, inte
bildades för anslutning tillförsta kassorna drygt 100 år sedan iDe

för statligt stöd till dede tidigaste fackliga organisationerna. Fonnema
och utreddes under flera årtionden, riks-arbetslösa diskuterades innan

införafattade beslut i frågan. Då valde riksdagendagen år 1934 att en
erkända arbetslöshetskassor medförsäkring administreradfrivillig av

statsbidrag.
arbetslöshetsförsäkringen gällervägval det gällerDetta ännunär

frivillig bygger medlemskapidag. Arbetslöshetsförsäkringen och påär
arbetslöshetskassor. dagens kassor startade på initiativi 35 är avav

sextiotalet finns antalfackliga organisationer. Sedan slutet även ettav
för för fem styckenarbetslöshetskassor företagare. närvarandeDe är

med olika småföretagarorgani-och har praktiken samverkani näraen
sambandet olika hos desationer, det formella någotäven utom ser

olika företagarkassoma.
arbetslöshetsförsäkring infö-Vissa allmänsteg mot togsen genom

arbetsmarknadsstödetrandet det kontanta KAS år 1974. Denav
existerademöjlighet till frivillig påbyggnad på KAS tillfälligtsom

obligatoriskhalvåret försök införa allmän ochandra 1994, ett attvar en
arbetslöshetsförsäkring.
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lag och för-regelverk idetaljeratinflytande skerStatens ettgenom
avseende kassor-roller, delshar fleraAMSordning samt somgenom

myndighet. Dettillsynsansvarigdelslöpande ärendehantering, somnas
möjligheter tilloch småstyrandestarktregelverketstatliga är ger

baseras pågodkännande. rollStatensmed AMS attvariationer änannat
finansierad.statligthuvudsakförsäkringen i är

arbetslöshetskassor-uttalat betraktaalltutvecklingEn mot att mer
myndighetsutövningarbetslöshetsförsäkringenhantering somavnas

och haruttalanden JO JKbeslut ochdebl.a.framgårpågår. Detta av
fram dennadrivithar aktivtsjälva inteArbetslöshetskassomagjort.

ökade inslagetdettydligt invänthellerde har inteutveckling, motmen
verksamhet.myndighetskaraktär i sinav

arbetsmarknadspolitikenochArbetslöshetsförsäkringen

länder, arbets-andraflertaletskillnad från itillräknas inte,SverigeI
harsocialförsäkringarna. Denlöshetsförsäkringen en annanavsom en

socialförsälcringsornrådet,inomtrygghetsförsäkringarnaställning än
pensionerföräldrapenning,arbetsskadeersättning,ochsjuk- m.m.t.ex.

arbetsmark-trygghetsförsälcring inomArbetslöshetsförsäkringen är en
nadspolitiken.

förenskildedenuppgiftArbetslöshetsförsäkringens ersättaär att
tillomställningsperiod framunderarbetslöshetinkomstförlust vid en
debakomförsörjningsmotivetursprungligaarbete. Detett nytt rena

med andrakompletteratsmed tidenhararbetslöshetskassornaförsta
syftar tillarbetslöshetsförsäkringentill attstödetsamhälleligamål. Det

arbetslinjen istärkautfonnningarbetsöshetsförsäkringens ar-genom
fortarbetslöse sådenDärmedbetsmarknadspolitiken. att somavses

igen.reguljärt arbeteska övergå imöjligt

strukturomvandlingenStöd för

påintresseorganisationernahemvist inomArbetslöshetsförsäloingens
småföre-ochbransch-organisationer,fackligaarbetsmarknaden, dvs.

Förankring-styrka.betraktatsSverigehar itagarorganisationer, som en
världskrigetandraefterårtiondenaunder garanterathararbetslivetien

för-arbetsmarknadspolitiken och ilönepolitiken,tillkopplingnäraen
solidariska lönepo-s.k.politiken.ekonomiska Dentill denlängningen

arbetsmarknadspolitik i sinaktiv turdel iviktiglitiken somenenvar
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syftade till underlätta strukturomvandlingenatt i näringslivet. Politiken
hade också betydande framgång ekonomiskt och socialt.

Parterna på arbetsmarknaden har i Sverige kunnat lösa frågor om
rationaliseringar, förvissningi de anställda tätt lämna sinaattom som
arbeten skyddats arbetslöshetsförsäkringen och med arbets-stöttatsav
marknadspolitiska åtgärder. Anställda, framför allt äldre, intesom
längre uppfattats klara de krav arbetslivet ställt, har efter uppgö-som
relser mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer fått ellermer
mindre frivilliga erbjudanden lämna arbetsplatserna. Denattom
ekonomiska tryggheten har varit garanterad.

Även kollektivavtal med inslag ekonomiskt och stödannatom av
vid haruppsägning kommit till stånd, har det fortsatta för demansvaret

blivit arbetslösa inte direkt åvilat berörda arbetsgivare. Branschersom
med snabb strukturomvandling har inte själva drabbats höga kost-av
nader för iblandden omfattande utslagning från arbetsmarknaden som
de orsakat. Hela arbetsmarknaden har delat denpå kostnaden.

viktig förklaringEn till löntagarna i Sverige på detta ställtatt sätt
på strukturomvandlingens krav de via fackligasinaär organi-attupp

harsationer haft kontroll arbetslöshetsförsäkringen. harDetöver gett
trygghet och samtidigt förändringsvilja. En statlig arbetslöshets-rent
försäkring administrerad myndighet hade antagligen inneburit attav en
strukturomvandlingen blivit tidskrävande och kontliktfylld.mer

fackligaDe organisationerna har sitt i arbets-genom engagemang
löshetsförsäkringen också motiverats till socialt för sinaett ansvar ar-
betslösa medlemmar. Olika aktiviteter, arbetslöshetscentra harm.m.
under perioder med hög arbetslöshet förekommit fackligi regi. Denna
verksamhet har under nittiotalets höga arbetslöshet haft storen om-
fattning. Syftet stödja och arbetslösa medlemmarär iatt uppmuntra
ansträngningama få arbete.att ett nytt

på omställningKrav

föreställningenI arbetslinjen ligger också den enskilde haratt ettom
för sitt bästa i ansträngningama för fåstort göraatt att ettansvar ar-

bete. Outtalat finns här också ingen ska ligga sina arbetskam-attsynen
dvs. den arbetslöshetskassan, till lastrater, än närannatgemensamma

det verkligen behövs. Denna inställning medför bl.a. de lokalaatt
fackliga organisationerna, där så möjligt, aktivt bevakar arbetstill-är
fallen för sina arbetslösa medlemmar.

Försäkringen har förstai hand varit avsedd skydd vid ofrivil-att ge
lig arbetslöshet. Det har medfört sanktionsregler alltid funnits föratt
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uppsägning.arbetslöshet,orsakat sindem själva t.ex. egengenomsom
tidsbegränsad. Denalltid varithar dessutomArbetslöshetsförsäkringen

försörjning.avseddaldrig varithar permanentatt ge en
kravdebakomuppslutning strängaorganisationemasfackligaDe

med sedanfunnitsmedfört, hararbetslinjenenskildedenpå ar-som
arbets-tillomställningkrav påHårdabetslöshetskassomas start. nya

andratilloch flyttningarbetsplatserandra orterarbeten,uppgifter, nya
har accepterats.

kraven påminskatarbetsmarknadspolitikenhar dockMed tiden om-
arbetslöshet.högperioderunderdettatydligtSärskiltställning. är av

pekathararbetslöshetskassoroch derasorganisationernafackligaDe
för-arbetenledigapålänge bristen ärså stor,meningslösa idetpå att

finns ändåarbetslösa. Detdehosomställningsbenägenhetensöka öka
få,arbeteninga att man.menar

beskrivaskanarbetslöshetsförsäkringenOrganisationen som enav
organisationer ochsjälvständigaarbetslivetsmellanfungerande allians

försäkrabehovgrundläggande attIntresseorganisationemas avstaten.
medhörarbetslöshetvidinkomstbortfallmedlemmarsina mot samman

förut-sinilönevillkor. Dettaocharbets- turgodaeftersträvamålen att
bådemotivförändras. Statens ärarbetslivet attattsätter acceptans av

omställningsperiod, ochunderförsörjningarbetslösadegarantera en
mål.arbetsmarknadspolitiskakunna motstyraatt

aktörerStarka

intresseorganisatio-förvaltatsarbetslöshetsförsäkringenGenom att av
funnits. Närförsäkringenförvillkorenbevalmingaktivhar avenner

deharförändringar möttsgenomföraförsöktharoch riksdagregering
försäk-huruppfattningarmed klarastarka aktörerochkunniga omav
samlat.harArbetslöshetskassoma uppträttutformad.börringen vara

haftallmänhetiharsmåföretagarkassorochkassoranknutnaFackligt
arbetslöshetskassornaår harfemtiouppfattningar. Igemensamma

utveck-samorganisationen,densamverkat somgemensammagenom
språkrör.effektivtlats till ett

beskrivsarbetslöshetsförsäkringenistarkaDetta engagemang
och regeringriksdagipolitiska partiernaproblem. Deibland ettsom

utred-offentligaAntaletförsäkringen.haft svårtpåstås ha att styra
under tidernaspåpekats,inledningsvishar,försäkringenningar somom

således varitharförändraambitionenpolitiskavarit Den attlopp stort.
sedan inteförslaghar lämnatutredningarmångahög. Men genom-som

arbets-törändringsviljan hostolkaskunnaskulleförts. attDetta som
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låg det gäller för-och deras huvudmän har varitlöshetskassoma när
säkringen.

Å facto mycketolika regeringsperioder deandra sidan har under ett
delar arbetslöshets-beslut fattats förändringar i olikaantalstort avom

mycket kompli-har lett tillFörändringarna successivtförsäkringen. ett
ibland interegelverk, där de politiska målenoch svårtillgängligtcerat

enskildebli tydliga for den påochförmår igenom sätt.avsetttränga
kritik harsvåradministrerad. Organisationemashar blivitFörsäkringen

sannolikt det starkaeffekter detta slag. grundenofta handlat I ärom av
från organisatio-arbetslöshetsförsäkringen ansvarigaförengagemanget

regelverket blirbevakadet gällerstyrka, inte minst attnär attner en
effektivt och enhetligttillämpa påmöjligt sätt.ettatt

andra poli-samband medArbetslöshetsforsälcringens
tikområden

arbetsmark-central delarbetslöshetsförsäkringenEftersom är aven
politikområden.samband med övrigadennadspolitiken, har näraett

andraeffekterfår inomArbetslöshetsförsäkringens utfomming sam-
effek-harIblandavsedda oftast inte.iblandhällssektorer, t.o.m.men

politikområdenandraRegelutfomining inomoförutsedda.varitterna
används.arbetslöshetsförsäkringenhurpåverkar i sin tur

effektivitetibland för låganklagasArbetsmarknadspolitiken p.g.a.
utbild-näringspolitik,ochregional-Mål frånmålformuleringar.oklara

ochekonomisk politikfrån allmänsocialpolitik liksomochnings-
därmedarbetsmarknadspolitiken ochstabiliseringspolitik har förts in i

kan förashävdas det. Sammamindre kraftfull,dengjort resonemang
utveckling.arbetslöshetsförsäkringensdet gällernäräven

politikområdenocholika samhälls-mellan ärsamband finnsAtt
till dessaförhålla sigskalika hurdet inte givetsjälvklart, är manmen

mål och behöverpolitikområde har sinaberoendeförhållanden. Varje
medförtiblandmål harMotsägelsefulla attmedel och instrument.sina

regelverken. Avväg-byggts ihåll inleder olikaincitament som
olikaoch harsvåroch samordningrenodling utmellan är settningen

perioder.omständigheter ocholikaunder
slutbetänkande finnskommittésarbetsmarknadspolitiska1996 årsI

Samtidigt beto-arbetsmarknadspolitiken.renodlingtillansatser aven
Särskiltsamhällssektorer.andrasamverkan medökadvikten avnas

haArbetslinjen påståsutbildningspolitiken.sambandet medframhålls

l 1996:34.SOU
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övergått till bli arbets- och kompetenslinje, något kommit-att en som
tén tillstyrker. härDen ställningstaganden får direkta konsek-typen av

för på arbetslöshetsförsäkringen och hur den ska kunnavenser synen
användas. framgår också ArbetsmarknadspolitiskaDetta i kommitténs
förslag.

Arbetslöshetsförsäkringen har flera utbildningspoli-gränssnitt mot
tiken. Frågan vilka utbildningar ska kunna ingå i arbetsmark-om som
nadsutbildning har föremål förvarit ständig debatt och omprövning.

gäller villkoren förDetsamma studier samtidigt arbetslöshetser-som
sättning uppbärs. Samhällets stödformer för vuxenutbildning liksom
det generella studiestödets nivå jämförs med arbetsmarknadsutbild-
ningens villkor. uppenbara skillnaderna kritiseras ofta.De frågorDessa

beredningz.för närvarande under utredning ochär
Arbetslöshetsförsäkringen har praktisk betydelse för den regio-stor

nala försäkringenutvecklingen. Sättet har på under deanväntssom se-
årtiondena har dämpat kraven geografisk omflyttningpånaste av ar-

betskraften, vilket särskilt glesbygd haft inverkan befolk-i har på
Årningsutvecklingen. 1991, år inte karakteriserades högett som av

arbetslöshet, landets glesbygdsornråden de hushåll,i 41 procentvar av
där de medelålder låg mellan och för försörjning20 29 år, sinvuxnas
helt eller delvis beroende arbetsmarlmadsstöd kontanta stöd ellerav
utbildningsbidrag.3 Drivlcraftema till omställning således inte sär-var
skilt för med lång tid arbetskraften framförstarka iyngre personerens
sig.

Tillämpningen arbetslöshetsförsäkringen har under årens loppav
och generellt regelverk kantill olika näringar branscher. Ettanpassats

inte alltid överföras till enskilda delar arbetsmarknaden, utan attav
särskiltspecialregler och undantag tillåts. har varit märkbartDetta

inom tjänstenäringar turism och inomvissa t.ex. transporter, samt
bygg- och anläggningsverksamhet, jord- och skogsbruk, ñskenäringen,
liksom bieffekt harinom kultursektom. Som dessa anpassningarav
arbetslöshetsförsäkringen, eller mindre medvetet, utvecklats till ettmer

branschstöd. kulturområdet särskilt tydligt,och dettaInomnärings- är
med arbetslöshetsnivåer och mycket omfattande arbets-på 20 procent
marknadspolitiska åtgärder.

bidrarFörsäkringens i praktiken regler vid säsongarbetegenerösa
till med inslag regelbundna aktivitetnäringar årssvängningar iatt av

2 februariUtredningen nationellt kunskapslyft för redovisade i 1996ettom vuxna
kunskapslyft och livslångtsitt delbetänkande SOU 1996:27 "En strategi för

lärande. Studiestödsutredningen presenterade slutbetänkandei juni 1996 sitt
"Sammanhållet studiestöd.SOU 1996:90

3 påStudie gjord HINK-data. Redovisad i 1994:81.Ds
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och efterfrågan, ochturism areella näringar, Arbetslös-t.ex. stöttas.
hetsforsälcringen fungerar här slags inkomstutfyllnad för demettsom

säsongarbetar regelbundet. Ofta fungerar arbetslöshetsförsäk-som
ringen dessutom slags regionalpolitiskt stöd i dessaettsom samman-
hang.

Inkomstutfyllnad handlar det också vid deltidsarbetslöshet. Sär-om
skilt inom vård och har deltidsarbetet omfattning, vilketstoromsorg
hittills underlättats de periodvis mycket förreglernagenerösaav
deltidsersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringen har här
fungerat stöd till kommuner och landsting, behövtinteettsom som

deninrätta heltidstjänster i utsträckning skulle ha varitsom annars
nödvändigt kunnaför rekrytera och behålla arbetskraft. Deltidsreg-att
lema har ändrats många gånger och olika håll. harNu senast en
skärpning skett.

Risk för arbetslöshetsförsäkringen används löneutfyllnadatt som
finns företagareockså använder försäkringen. kanDärigenom kon-när
kurrensförhållandena snedvridas. Arbetslöshetsersättningen kan
komma användas dold subvention till företaget. dessaAvatt som en
skäl reglerna för företagare ska betraktas arbetslösa och haär när som

till ersättning Verksamheten måste helti principrätt snäva. vara av-
vecklad. försvårar andra sidan möjligheternaDetta å för småföretagare

arbetslösablivit komma med företagande. Samtidigtigen sittattsom
arbetsmarknadspolitikenerbjuds via arbetslösa arbetstagare hjälp att

företag s.k. eget-bidrag, ligger påstarta startaegna genom sammasom
arbetslöshetsersättningen.nivå Signalema viktensom om av nya

småföretag för uppfattasskapa jobb motsägelsefulla.att som
Ersättningsregler i olika välfärdssystem påverkar varandra och in-

beteenden.dividemas Olika sjukförsäkring,ersättningsnivåer i pen-
ochsionssystem arbetslöshetsersättning kan leda till överströmning

mellan Förändringar i ersättning påverkar de övriga. Ettsystemen. en
sådant samband finns med kontantstödet socialtjänstensinomäven
individ- familjeomsorg, sambandoch dvs. socialbidragen. inne-Dessa
bär arbetslöshetsförsäkringenmål och styrsignaler byggts in iatt som
inte alltid får genomslag.

ochKommunerna det yttersta ansvaret

påverkas hög grad lägetKommunerna i på arbetsmarknaden, arbets-av
marknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringens utformning. Kom-

själva aktörer på detta fält och samverkar med deär storamunerna
arbetsmarknadsmyndighetemastatliga på många olika Kommu-sätt.
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arbetsmarknadspoli-handlar bådeoch omansvarnemas engagemang
ekonomiskt stöd till arbetslösa kommuninnevånare.åtgärder ochtiska

minska sina arbets-har legitimt intresseKommunerna attett avav
för deförsörjningsansvaretkostnader, dvs.lösheten orsakade attav

kankommun tillövergår från Kommunernaarbetslösa stat. genom
frånkommunmedborgare förs social-arbetslösaåtgärder till attegna se

arbetslöshetsersättning.bidragsberoende till
tillväxtpropositionen4 förutökatförespråkadesden s.k.I ett ansvar

motverka arbetslöshet. 1996fördet gäller insatserkommunerna attnär
uppfattning.kommittéarbetsmarlmadspolitiskaårs sammavar av

grunden statligtarbetsmarknadspolitikeniSamtidigt betonas är ettatt
kommunalabyggdes detsysselsättningspropositionenI enga-ansvar.

arbetsmarknadspolitikenden nationellai ut.gemanget
framför allt s.k.kommunala insatseranspråken påökade rörDe
anledningar harolikaarbetslösadvs.svårplacerade avsompersoner,

handlar bådearbetsmarknaden. Detreguljärafå fäste på densvårt att
huvudsvårigheterharsådana över tagetattstoragrupper somom

sådanahandikappade, ochochinvandrareungdomar,komma in, t.ex.
omställningsbenägenhet,lågbristande kompetens,slås ut p.g.a.som

långtids-äldreföråtgärden 55+tillfälligaproblemsociala Denetc.
exempel detta.påarbetslösa är ett

Arbetsmarknadspolitikens reträtt

leddeambitionsnivåerallt högremed tidenArbetsmarknadspolitikens
parollen "Arbetemedsysselsättningmålet fulltillår 1975 ersattesatt

arbetsmarknadspolitiskamycketmål kräversådantalla. Ett stora
nittiotaletsUnderarbetskraft.efterfrågan påvid höginsatser även

sällsynt låg arbets-arbetsmarknaden ochpåmed överhettningförsta år
avseende.dettaunikt hög imåluppfyllelsenantagligenlöshet var

deskett underalla harmålet Arbete åtfrån senastevissEn reträtt
skaArbetslöshetsförsälcringenarbetslösheten.med den högaåren i och

arbetssökande.aktivtverkligentill för dembara äråterigen somvara
utbildning,åtgärder,individinriktadeskerstark betoningEn t.ex.av

beslut bortreRiksdagensåtgärder.strukturförändrandeframför enom
samtidigt instrumentarbetslöshetsersättningför tillgräns rätten som

tolkasfram, skulle kunnahandlingsplaner lyftsindividuella somsom

4 1995/96:25.Prop.
5 1995/961222.Prop.
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inriktning påverka utbudetuttryck för starkare mot attett aven
arbetskraft istället för efterfrågan.

minskaoch riksdag betonar viktenSamtidigt regering attavsom
arbetslösa till reguljärtlångtidsarbetslösheten återföra deattgenom

ak-länge överförs till andrade varit arbetslösaarbete, föreslås att som
kommunala. Sannoliktförsta hand detoch ansvarsområden, itiviteter

reglerhög grad införandetsvårplaceradd iberörs av omavgruppen
överrepresenteradeantagligenarbetslösabortre Dessa ärgräns.en

arbetsförmed-hosoch långtidsinskrivnalångtidsarbetslösabland de
lingama.

arbetslöshetser-kvalificering förmöjligheter tillde vidaGenom
långtids-försäkringen mångaidag inomfunnits,sättning rymssom

arbetslivet.tillbegränsad anknytningarbetslösa med mycket egen
underframtiden hamnaantagligen iarbetslösa kommerDessa ettatt

förkvalificeringsreglernaskärptanyligenkommunalt De er-ansvar.
nytillträdandeför deriktningarbetsvillkoret leder isättning samma--

tillfå fast anknytningkomma in på ochhar svårt att engrupper som nu
arbetsmarknaden.

för strik-tids gjortsställningstaganden påpolitiskaDe senaresom
arbetslöshetsförsäkringenoch för bortre iarbetsvillkor gränstare en

inteföra bort debaraantagligen intehandlar att personer somom
ocksåhandlar förmodligenfå fasta arbeten. Detklarar attatt om geav

arbetssökande, dvs.aktivtuppfattastill dem intesignal varasomen
stå tillpraktikenierhåller ersättningarbetslösaden attutansomgrupp

förfogandeö. enskildesmellan denBalanspunktenarbetsmarknadens
omställningaktivitet ochkrav påflyttas. Störreoch samhälletsansvar

effekten.avseddasida denfrån den arbetslöses är

arbetslivetvillkor iNya

arbetsmarknadenolika sammanhangframhålls dagligen i ärDet att
tillfäl-anställningsformerförändringsprocess. Nyai starkinne somen

uthyrningoreglerade arbetstider,korttidsjobb,liga anställningar, av
tecken påframhållsuppdragsverksamhetarbetskraft, konsult- och som

periodlängremed statistikemellertid svårtdetta. Det överattär en
anställningsti-ochdet gäller arbets-förändring bådedennabelägga när

kapitelkontraktsformer. nedanSeder och olika

6 dennahandlarstudieredovisades i bilaga 4delbetänkandetI omsomen
liten.visadefrågeställning. Studien att gruppen var
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Det handlar inte några i sig villkor arbetslivet.i Tillfälligaom nya
jobb, säsongarbete fanns det sannolikt i äldre tider medm.m. mer av

arbetsvillkor. Det upplevs tendensotryggare är antag-som som en ny
ligen dessa villkor ökar inom tjänstenäringama. Mindreatt numera

anställningsvillkor vanligare inom de sektorertrygga är växer,som
medan den reglerade tryggheten har ökat inom de traditionella näring-

för dem har kvar sina jobb.arna, som
Det naturligt de anställda fackligasina organisationerär att genom

försöker motverka mindre anställningsvillkor. Hela den fackligatrygga
historien har gått på detta. Tillfälliga anställningar bör tillut göras om
fasta, korta jobb bör längre, kontraktsformer oklara,göras är t.ex.som
uppdragstagare arbetarinte på reglerad tid, försöker stöpasom man om
till tydliga arbetstagaravtal. Problem regelverk formatsuppstår när som
utifrån arbetsvillkor dominerat på äldre arbetsmarknad skasom en
tillämpas på situationer. gällerDetta i hög grad arbetslöshetsför-nya
säkringen.

i det fackliga arbetet handlarKärnan löne- och arbetsvillkor.om
handlarDet villkoren någon anställs, villkoren i själva arbetetnärom

och villkoren arbetet upphör. Vikten kontrollera arbetslös-när attav
hetsförsäkringen blir i detta perspektiv uppenbar. Låg ersättningsnivå i
arbetslöshetsförsäkringen riskerar påverka lönenivåema. förRiskeratt

arbetslöshetuppsägning och med krav arbetsrätt ochpå arbets-möts
löshetsförsäkring. samband gällerDessa på principiell och övergri-en
pande nivå.

däremot finnaDet svårt belägg för tydliga samband finnsär att att
på konkret nivå, mellan lönebildning och arbetslöshetenst.ex.en mer
utveckling branschnivå. Bådepå lönebildningsprocessen och arbetslös-
heten sektorerinom olika många olika förhållanden, vilket görstyrs av
enkla orsak-verkan-samband svåra styrka empiriskt. Forskningenatt

svar7.kring frågeställningdenna inte heller tydliganågrager

Utestängning

utformningenDe principer arbetslöshetsersättningen kanstyrsom av
kritiseras för kvalifikationslcrav,vissa dvs.Högastängaatt ute grupper.
krav stark anknytning tillpå arbetsmarknaden begränsar den andelen

de arbetslösa får ersättning. Grupper har permanentav som som en
anknytning till arbetsmarknaden får inte ersättning vid arbetslöshet,

7 Se delbetänkandet kapitel
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arbetsinsats för låg. krävs i princip halvtidsarbetederas Detärattg.a.
för kvalificera sig till ersättning.att

Därmedytterligare skärpa kraven.Utvecklingen går mot attnu
handlar dels nytillträdandeallt flerkommer Detutestängas.att somom

dels deuppfylla arbetsvillkoren i försäkringen,klararinte att om
långtidsarbetslösa.utförsäkrade efter viss tidblir somsom engrupper

påpekandenframförs iblandden allmänna debattenI attom
dem finns inne på denalltmer delas mellanarbetsmarknaden somupp

arbetslöshetsför-ochkraft arbetsrätthar stark position ioch aven
Ävenmed detta. denvill lyckassäkring och de in inte senaremensom

bemärkelse.statistiskarbetskraften, åtminstone iingår igruppen

arbetslösa självaDe

arbetslösa har dethur dehar uppfattningarfinns mångaDet omsom
material frånhar deltillvaro. Utredningen tagitde på sinoch hur avser

arbetslösa självaundersöker vad defaktisktstudiernågra ansersom
uppleverg. de arbetslösaframkommerdärvidbildoch Den är attsom

Vidbetraktas så.de alltför oftahomogeninte ävenär omgrupp,en
ifinns detsöker arbetearbetslösa aktivtdesidan stor gruppensomav

aktivtbetydelsenarbetslös iarbetesamhället attär utanutan varasom
arbetsförmedlingen.anmäldarbetssökande och på

individuellaarbete haroch sökerarbetslösaDe storaärsom
harhög utbildning. Vissaandra harlågutbildade,skillnader. Vissa är

och bragod ekonomiproblem, andra harsocialadålig ekonomi och
alla.arbetslösheten, inteliderlevnadsförhållanden. Många menav

söka jobb varierar.ioch intensitetentill arbeteInställningen att
känner,människorvilkabl.a.påverkas är,Detta varmanav vem man

arbetslös. mångablivit Förtilloch orsakernabor att manman
betydelse,identitetsskapandestarkanställninghar fastmänniskor en

arbetslivet. Enförbindelser iinställda till lösapositivtandra är mer
andraandra aktiviteter,sysselsatta imycket ärdel arbetslösa är

jobbfåtill skaTilltronoch passiva.oföretagsamma nyttettatt man
jobbska få igenhan eller honden arbetslöse påstarkt.varierar Tror att

aktivtkontaktnät ochpersonlighon utnyttjahan elleroch kan ett
ökar chansernaoch fönnåga,kompetensmarknadsföra sin attegen

komma arbete igen.i

8 opublicerataugusti 1995världen",projekt doldaSIFO:s Den samtrapport
arbetsmarknaden ochTrygghetsrådets Denmaterial 1996.juni rapport nya

tidskriftenArtiklar ijobb februari 1996.tillfälligatjänstemännens
1996.och Arbetsliv,Arbetsmarknad sommarennummer
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världenI "Vad händer i den dolda beskrivs dessarapporten
skillnader på följande sätt:

"Att förlora arbete, dåsitt i de fall identiteten och den sociala samvaron
till del kopplad till lönearbetet, upplevs ofta någotärstor ettsom av

Särskilt påfallande blir detta individen ifråga till fullotrauma. när
socialiserats in i tänkesätt innebär han eller hon förlitar sigett attsom
på välfärdssamhället, i form eller någon offentligatt statenav annan
aktör, för minska arbetslösheten och hjälpa detar ansvaret att att
arbetslösa hitta arbete dem.att ett som passar

Upplevelsen arbetslösheten behöver emellertid inte enbartav vara
negativ, kan möjligheter och erbjuda perspektiv.utan ge nya nya
Människor, vilkas identitet till del rotad social miljöi ochärstor
nätverk i lönearbete, och har sociala,änsnarare som resurser nog
ekonomiska, psykologiska, etc. för de krav ställs undermötaatt som

period arbetslöshet har ofta vad det är atten av en annan syn vara
arbete. Visserligen innebär det oftast marginalisering iutan en

förhållande till samhället i istället ökar möjligheterna tillstort, men
i familj och närsamhälle." sid. 11engagemang

länderI med mindre ersättningar vid arbetslöshet och därgenerösa
arbetsmarknadspolitiken inte lika ambitiös förekom-i Sverige,är som

självorganisering bland de arbetslösa. sker formDetta imer mer av av
föreningar och kooperativ, arbetsförmedlingar. Mant.ex. utegna ger
tidningar/platsjoumaler. arbetslösaDe initierar själva projekt, t.ex.
inom olika sociala områden.

komplicerat regelverkEtt

nuvarande regleringenDen det ekonomiska stödet vid arbetslöshetav
har ofta kritiserats för svårtillgänglig och oöverskådlig föratt vara
såväl de arbetslösa för de ska handlägga ersättnings-som personer som
ärenden. upplevdaDen snårigheten beror bl.a. reglernapå att om
arbetslöshetsersättning ska kunna tillämpas på otal olika situationer.ett

har medförtDetta så situationer uppstått, har krav påatt snart nya
förtspreciseringar fram och småningomså tillgodosetts.

En del den kritik har framförts förklaras de nuvarandeattav som av
regelverken dessutom har genomgått antal förändringar. Inteett stort

underminst nittiotalet har förändringarna och omfattande.varit många

9 Se 8not ovan.
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samtidigt.Tidvis har flera varit gällande del dessaEnsystem av
förändringar har syftat till reda oklarheter funnits iatt ut som
regelverken. Andra har försökt arbetslöshetsersättningen tillatt anpassa
förändrade förhållanden på arbetsmarknaden. Besparingsmotiven har
ökat tiden.över

förändringarVid alla befintliga regelverk finns det risk för attav
regelverket blir inkonsekvent och svårt tillämpa. harDettaatt även
drabbat de regelverk arbetslöshetsersättningen.styrsom

Utgångspunkter och2.2 vägval

Många kravmotsatta

föregående visades hur det ekonomiska stödet vid arbetslöshetavsnittI
har central roll det svenska samhällets uppbyggnad och utveckling.ien

fler-Sambanden till olika politikområden och samhällssnulcturer är
taliga och kraftfulla. ställer många krav arbetslöshetsersätt-Detta på

utfomming. finnsningens del dessa krav angivna i utredningensEn av
tillförts framdirektiv. Ytterligare krav har och lyfts under utrednings-

arbetets gång.
Utredningen har valt fasta på urval de krav påatt ta ett enav ny

arbetslöshetsförsäkring formulerats. utgångspunkterDessa ut-som
för förslagvecklas och preciseras nedan och bildar grund utredningens

till försäkring.en ny
flera fall kraven svåra förena. gäller principenI Dettaär att t.ex. om

inkomsttrygghet omställningsberedskap.och kravet på Ett annat exem-
försäkringsmässighet ochpel kravet på ökade inslagär eget ansvar,av

ställs försäkringen ska grundskydd allasamtidigt krav på attsom ge
aktivt försäkrat och för de arbetslösainte sigdeäven tasom ansvar- -

klarar arbetslivets krav.intesom .
använda arbetslöshetsförsäloingen inkomst-vissaOm sätt att som

utfyllnad förhindras, slår det kraftigt delar arbetsmarknaden.mot av
Risk finns också för sådana regler minskar den arbetslöses motiv-att

arbetslöshetsförsäkring-ation korta och tidsbegränsade jobb. Urtaatt
perspektiv arbete bättre arbete.varje ingetär änens

w fråndelbetänkandet bilaga utförlig redovisning förändringarSe 2 som ger en av
år och framåt. komplettering i huvudbetänkandets bilaga1992 finnsEn
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försäkringen, enkla regler riskerarAlla vill ha enkla regler i attmen
kravleder till påmedföra svårigheter i tillämpningen. Detta i sin tur

enskilda fall ska hanteras.detaljerade huranvisningar om
komplikationer uppstår,mängd exempel på definns närDet somen

ambi-harför försäkringen. Utredningenoförenliga mål sätts somupp
arbetslöshets-ställs påde olika kravmellantion prioriteraatt som

brister.haförsäkringen kommerförsäkringen. Valen innebär attatt
uppfylla demål. dåuppfylla alla Bättredet möjligtMen inte attär att

konsekvent i sinUtredningen försökerförsäkringen viktigaste.för vara
prioritering.

innehållpå försäkringensKrav

försäkringEn stabil

för ekono-helaför refonneramotivende viktigasteEtt systemetattav
Arbetslös-stabiltarbetslöshet nåstöd vidmiskt är system.att ett

periodlångflera skälbehöver störrehetsförsäkringen utanenav
bakom denuppslutningbred politiskkrävsdettaförändringar. För en

förförsäkringen inte utsättsförsäkringen, attgaranterarsomnya
breda uppslut-regeringsskifte sker. Denförändringar varje gång ett

för-hand deförstaarbetslivets iomfattaocksåningen måste parter,
varjeriskerarsaknas,sådan bred uppslutningsäkrade själva. Om en

utred-radenbli till iarbetslöshetsförsäkringförslag till ettatt avny
genomförts.ningsförslag intesom

politiskt stabil,baraarbetslöshetsförsäkring måste inteEn varany
växlandeklararobust ochsamhällsekonomisktden bör också vara

ochbrettarbetsliv.samhälle och Ettlägen iekonomiska enansvar
bidrar tillinblandademellan olikaansvarsfördelningtydlig parter

ellerdetarbetsmarknadenpåförändringarstabilitet. Kortsiktiga ena
ändringar itill beslutledahållet ska helst intedet andra om

grundstruktur.arbetslöshetsförsäkringens
för vari-innehålladockförsäkringen börinslag iVissa utrymme
aktivitet-samhällsekonomiskadenförändringar iberoende påationer,

försäkringsvillkorhandlakanarbetslösheten. Detpåoch nivån omen
tillför sedan återgåkanlågkonjunkturunder generösare attgörassom

samverkan medflexibelarbetslösheten minskar. Enursprungsläget när
ingreppdärmed uppnås,arbetsmarknadspolitiken kan att storautan

arbetslöshetsförsäkringen.behöver igöras
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Mycket talar för de inslag i arbetslöshetsförsäkringen hittillsatt som
visat sig robusta och stabila, har kraft det iatt ävenvara nog vara

Överhuvudtagetfortsättningen. det viktigt översynsarbetetär haratt ett
långt tidsperspektiv, bakåt. förslagDe utredningenäven som

ska i sitt historiska perspektiv. Ingen de kollektivapresenterar ses av
försäkringarna så intimt förknippad med den politiskaär utvecklingen i
samhället arbetslöshetsförsälcringen. har underDen lång tid utgjortsom
och fortfarande kraftfält arbetslivet,iutgör i samhällsekonomin ochett
socialt. Symbolvärdet hos arbetslöshetsförsäkringen högt. Denär
uppfattas central del i välfärdssamhället.som en

Arbetslöshetsförsäkringen har vissa hömstenar mycketärsom
gamla trygghet inkomstbortfall, arbetslinje, arbetslöshetskassor.mot-
Utredningen utfommingen dessa hömstenar, byteromprövar av men

dem.inte Utredningen inte heller beredd byta försäk-påut är att namn
ringen. börDen framtideni heta arbetslöshetsförsäkring. bliräven Så

tydligt och begripligt. historiskaDe sambanden löper mindrenamnet
risk förlorade.gå hindrarDetta inte arbetslöshetsförsäkringenatt tillatt
sin karaktär omställningsfcirsälcring.är en

Hög täckningsgrad

En arbetslöshetsförsäkring ska ha hög täckningsgrad. Allany som upp-
fyller försälcringsvillkoren bör omfattas, dvs. försäkringen ska vara
allmän. Avgörande för arbetslöshetsförsäkringens omfattning hurär
regelverket utformas, dvs. hur kraven för kvalificera till försäk-sigatt
ringen och villkoren för erhålla ersättningatt ut.ser

Försäkringen bör omfattai princip inte bara dem fastärsom
etablerade på arbetsmarknaden, alla aktivt vill och kan arbetautan som
och försörja sig själva. Rättigheter och förmåner ska dock kunna vara
olika, beroende gradenpå anknytning till arbetsmarknaden.av

Inkomstbortfall

Försäkringen ska och överbrygga inkomstförlust vid ofrivilligersätta
arbetslöshet. Karaktären inkomstbortfallsförsälqing angelägenär attav
upprätthålla, eftersom försäkringen i första hand bärs förvärvs-upp av
arbetande med fast förankring på arbetsmarknaden. Om dessaen
drabbas tillfällig arbetslöshet, inte självförvållad, ska för-ärav som
säkringen skydd.ett gottge

skyddetOm inkomstbortfall urholkas, taket påmot t.ex. attgenom
ersättningsnivån höjsinte i takt med den allmänna ekonomiska utveck-
lingen eller kompensationsnivån sänks, riskerar arbetslöshetsför-om



utgångspunkter 1996:150Grundläggande drag och SOU52

förvärvsarbetande enbart bliförsäkringen ettatt stora grupper
till försäkringen.minskar antagligen anslutningengrundskydd. Då

förstärks,arbetslöshetsförsäkringensådan misstroEn mot om
helafallet, baseras påförsäkringen, vilket idagavgifterna till är

medantill viss nivå,förvärvsinkomsterinkomsten, bara påinte upp en
grundskydd.enbartförsäkringsutfallet sig ettter som

Omställning

omställningsförsäkring.ska ocksåArbetslöshetsförsälqingen vara en
arbetslöshetsperioden barainteden tillfälligabetyder ärDet att om

omställningska kraven påbli långvarig,riskerarkortvarig, attutan
innebäraarbete och kanska syfta tillOmställningenhöga. nyttvara

skaFörsäkringenyrke ochverksamhetsområde,byte t.ex.ort.av
interiskeraromställning.kompetensmässig Denstimulera till attsom

skäligaberedskap inomockså haskasnabbt hitta arbete igen, attett
Arbetslöshets-lönevillkor.ochpå arbets-sina kravanpassaramar

motverka deochfast de arbetslösalåsaförsäkringen får inte att tar
arbeten.tillfälligaarbete, även

försörjningsin-blifår inteArbetslöshetsförsäkringen permanenten
underinkomstutfyllnadsystematiskheltid ellervarken pårättning, som

striderochförsäkringenmissbrukperioder.längre Detta ett avvore
ekonomiskaAndraomställningsförsälcring.dess syfte, attmot envara

tillgodoses påskulle dåoch anställdahos arbetsgivarebehov och motiv
bekostnad.arbetslöshetsförsäkringen

inkomstutfyllnad,användsarbetslöshetsförsäkringenNär upp-som
före-mellankonkurrensförhållandenasnedvridningar ioacceptablastår

arbetslöshetsförsäkring-beslutarför demDet ärtag. ett omsomansvar
härmotverka denförutformning, typenattävenatt ta avansvarens

bieffekter.negativa
arbets-brukfelaktigttill stävjandenlederFörändringar avavsom

missbruket harsärskiltkanlöshetsförsäkringen smärtsamma, omvara
fådock inteslag börproblem dettaKortsiktigaVarit långvarigt. av

utformninglångsiktigt hållbarförsäkringenförhindra, att somges en
med dess mål.stämmer

Försäkringsmässig

försäkrings-inslagenreformarbetetutgångspunkt för ärEn att av
försäkradesdenöka liksomarbetslöshetsförsäkringen skamässighet i

ochförsäkringsmässighetstarkt inslag egetEtteget ansvaravansvar.
enskilde skafrivillig. Dentill del börförsäkringentalar för att varaen
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försäkrahan eller hon önskarvilken gradmöjlighet själv iha avgöraatt
påverkas.Avgifter och förmåner bör kunnaarbetslöshet.sig mot

grundskydd för allaförsäkringsmässigtSamtidigt behövs ett som
för försörj-Därmed skapas viss garantibli arbetslösa.riskerar attatt en

arbets-förhållanden påorsakadei huvudsakningsproblem, är avsom
socialtjänsten.kommunalafråga för dendirekt blirmarknaden, inte en

omed-arbetslöse, intebåde för denmed dettaFördelarna är stora som
och för ochindividuell behovsprövningförelbart behöver statutsättas

administration.resurskrävandeslipperkommun, som en
grund-obligatorisktinnehålla bådesåledesFörsäkringen bör ett

påmöjlighet byggaden enskildefrivillig delochskydd attgersomen
försäk-försäkringsmässighet iinkomstbortfallsskydd. påKravenmed

delen,frivilligaförsta hand denutformning riktas iringens mot
enskildevad denSambandet mellaninkomstbortfallsersättningen.

påtagligt. minstbör Inteeller hon fåroch vad hanbetalar in ut vara
för den enskilde.avläsbartockså tydligtdettaviktigt det, ärär att

utgårersättninglita påförsäkrade ska kunnaDen att om
slagsnågotförsäkrade står inte iuppfylls.försäkringsvillkoren Den

hararbetslöshetsförsäkringenvårdtagarförhållande tillklient- eller utan
skahan eller honskydd,skaffat sigförsäkringoch med sini ett som

och underbehövssåkunna utnyttja egetnär ansvar.
behovsprövatarbetslöshetsförsäkringen intefrånErsättning är ett

Försäkringsersättningeninkomstförlust.förersättningbidrag utan en
i övrigt.ekonomiska situationförsäkradesdenoberoendeska utgå av

utgår.inkomstbortfallsersättningden tidunder helabör gällaDetta som
gradarbete högiför finnavilarperiodUnder denna nyttatt ettansvaret
ochsöka arbeteall kraftförväntasförsäkrade,på den ägna attsom

försörjning.
ska tillmätasinkomstbortfallsersättningberättigad tillDen ärsom

användadrivkraftermed stödoch motivationförmåga att egnaav
skaFörsäkringenansvarsfulltpåarbetslöshetsförsäkringen sätt.ett ge

ytterligareinnebär ingaperiod.under denna Dettainkomsttrygghet att
stegvisförsäkringen,ibehöver byggas indrivkrafter då typav

ersättningsnivån.nedtrappning av
klartbörinkomstbortfallsersättningfullmedPerioden vara

harhon eller hanhur längearbetslös skabliravgränsad. Den vetasom
heltför den arbetslöseska detPåtill ersättning. sätträtt varasamma

ansvarsför-och hureller henneställs på honomkravklart vilka som
arbetsförmedlingenarbetslöshetsförsäkringen,mellandelningen utser

arbetslöse.och den
ochstödbehövsblir långvarig,arbetslöshetsperiodenOm mer

ocksåarbetsförmedlingenfrånbaraolika slag, intestimulanser utanav
riktade villkorochbehovsprövningInslagförsäkringen.från själva av



Grundläggande drag och utgångspunkter54 SOU 1996: 150

bli aktuella. Exempel detta särskilda regleroch incitament kan då på är
arbetslöshetsperioderför äldre. kan också vid längre motive-Det vara

arbetslöshetsersättningen med ochsamordna ersättningar in-attrat
de bildar underlag för arbetslöshets-komster slag änannat somav

Även dessa fall behövaersättningsnivân kan i varieras.ersättning.
bör finnasförsäkringsmässighet innebär också detpåKravet att en

utgif-inkomster ocharbetslöshetsförsäkringenstydlig redovisning av
utbetaldska kunna ställas ersättning.Avgifter och statsbidrag motter.

ska användasfinns försäkringen inteekonomiska medel inomDe som
för andra ändamål.

arbetsmarknadspolitikenStöd för

arbetsmarknadspolitiken.delArbetslöshetsförsälcringen viktig iär en
arbetsmarknadspolitiska målendebör utformas såFörsäkringen att

Samhällsmål andrainomstå ibefrämjas. Arbetslinjen måste centrum.
arbetsmark-tyngd debeaktas, inteområden bör samma sommen ges

regionalpolitik,ochgäller bl.a. närings-målen.nadspolitiska Detta
socialpolitik.utbildningspolitik och

ökatnärvarandeutvecklas förArbetsmarknadspolitiken mot ett
Försäkringen bör inteansvarstagande.ochkommunalt engagemang

ansvarsfördel-emellertid viktigutveckling.försvåra sådan Det är atten
samverkan.underlättartydlig.och kommun Dettaningen mellan ärstat

Även styrande.målenarbetsmarknadspolitiskadehär måste vara

arbetslivetNära

förhållandena påpåverkasifrån ochArbetslöshetsförsäkringen utgår av
måste såFörsäkringenvillkor.och arbetslivetsarbetsmarknaden vara

olikaförhållanden inomtill skildaflexibel den dels kanatt anpassas
villkoren i arbets-dels kan fungeraarbetsmarknaden,delar närävenav

börarbetslöshetsförsäkringenförförändras. talarlivet Detta att vara
och dess aktörer.till arbetslivetknutennära

förvärvsarbetande,försälqade, dvs. dedeuppnås dettaBäst om
administration.arbetslöshetsförsäkringen och dessförsjälva tar ansvar

till olikaförsäkringenflexibeltgoda möjligheterDetta att anpassager
där. motiverarvad händer Detarbetsmarknaden ochdelar somav

sambandet mellanochför de arbetslösaockså till görengagemang
avstånd och dentydligt.utveckling Detoch arbetslivetsarbetslöshet

dearbetslivet ochde finns iuppstå mellankanspänning somsomsom
för arbetslöshets-det motverkas,komma iinte kan in ansvaretom

förvärvsarbetande själva.försäkringen ligger hos de
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Utan statligt för arbetslöshetsförsäkringenett helhet kanansvar som
emellertid inte försäkringen fungera hela arbetsmarknadenöver och

centralt instrument i arbetsmarknadspolitiken.ett Ett samspelsom
mellan å sidan statligt övergripande och å andra sidanett ettena ansvar

från de förvärvsarbetandesstort organisationer ärengagemang egna
därför nödvändigt för väl fungerande arbetslöshetsförsäkring.en

på försäkringensKrav utforrrming

Inte bara enkel

antalEtt generella krav bör ställas på den arbetslöshetsförsäkring-nya
utfomming. skaDen enkel och begriplig för alla berörsens vara som

den. Detta viktigt både för de försäkrade, för administrationenärav av
försäkringen och för tillsyn och kontroll den.av

försäkradeDe ska behandlas lika och rättssäkert. självklaraDetta
krav måste samtidigt behovet flexibilitet ochavvägas mot av anpass-
ning till arbetsmarknadens olika förhållanden, vilket kan innebära att
reglerna behöver kunna tillämpas olika.

Rättssäkerhet och likabehandling kräver å sidan enkla ochena
överblickbara regler den enskilde lätt kan förstå. rättvise-Mensom
kravet leder också till många detaljer i regelverket. Då ökar komplex-
iteten och reglerna uppfattas snåriga och krångliga.som

administrationenInom ställer enkla och generella regler kravstora
kompetens hos handläggare och beslutsfattare. behövs bredDet

kunskap och god bedömningsförmåga för de enskildai ärendenaatt
tolka reglerna Höga krav ställs på välmotiverade beslut. kanDettarätt.

besvärligt,upplevas tidskrävande och kostsamt. Med hänsyn tillsom
den mängden ärenden varje år handläggs försäkringen,inomstora som
finns behov kunna schablonartadevissa bedömningar. Dettagöraattav
leder till framväxt tumregler och skarpa gränsdragningar.av

generella reglernaJu desto krav ställs vidare påär störremer
tillsynsmyndigheten. Tillsynen dåmåste omfattande ochvara mer
innehålla systemtillsyn och breda uppföljningar. Utredningenmer av
drar den slutsatsen kravet på enkla regler inte alltid kanatt vara

enklastyrande. Det ofta svårtär
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Både preciseringarfärrefler och

uppfattas lättdenuppbyggd påverkarhelhetlagenHur är somomsom
paragrafer,hundratalomfattarALF-lagentillämpa.eller svår ettatt

Övriga delarförsäkringsbestämmelser.innehållerfyrtioknapptvarav
försäk-handlararbetslöshetskassor, dvs.bestämmelserutgör omom

arbetslöshets-föreslår denUtredningenadministration.ringens att nya
ochförsäkringenlagar,tvåreglerasförsäkringen omenen omav

administrationen.
införandetolägenheterdeminskamåni någonFör att enavsom

värde i vissdetutredningeninnebär, är atthelt reglering att avanserny
centrala begrep-regelverken. Denuvarandefrån deutgåutsträckning

ochtidunder långoch förfinadeutprövaderegelverkdagensi ärpen
erfarenheterdem.byta Deheltskäl till förstarkadet ska utatt som

därmed tillkanadministrationförsäkringensfinns tasinom vara.
utökafall motiveratfleradet i attärUtredningen attanser

Eftersomförordning.lag elleriregelverket, antingenpreciseringen av
bestämmelserdetaljeraderegelverk lämnasvårt idet ettär att som

regeringen,metodvanligbedömas,ärende ska atthur varje är enanger
föreskrifterutfärdarbemyndigar,myndighet regeringeneller den som

förordning.lag ochfinns ireglerdeoch förtydligarkompletterar som
ansvarigdockharAMSföreskriftsrätt.idag dennaharAMS som

tveksamhethittills ibland visatpreciserasregelverketmyndighet för att
därför.finnsprincipiella frågorviktigaOklarheter idetta.inför göraatt

framÄven tillåtitsharlagtillämpningen växaskillnader iomotiverade
AMSUtredningenarbetslöshetskassor. attolikamellan meranser

föreskrifter.utvecklaaktivt bör
generellt iutformasbörlagenutredningenSamtidigt att meranser

bestämmelser.detaljeradearbetsmarknadspolitikenstillförhållande
åtgärderna/aktivitetemainstrumentArbetsmarknadspolitikens --

änd-dessabradock inteDetvälmotiverat. attofta, vilket ärändras är
angåendeförordningochlagföljdändringar itill ständigalederringar

hänvisningamadärförföreslårUtredningen attarbetslöshetsersättning.
lagendenregelverket iarbetsmarknadspolitiskatill det omnya

preciserade.mindrearbetslöshetsförsäkring görs

legitimitetVikten av

tilltro hosochlegitimitetbehöver högArbetslöshetsförsälcringen
anspråkiförsäkringenperioderundersärskilt tarallmänheten, när en

ochförsäkringenMissbruksamhälleligadel destor avresurserna.av
tillkännerallmänhetenviktigtdärförtilltron. Detfusk bryter attärner
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huvuddragen arbetslöshetsförsäkringen och bakomi ställer sig dem.
viktigt tillsynen och kontrollen väl utbyggd, effektivocksåDet är äratt

synlig.och
bedömer utredningen det finns allvarligaPå båda dessa punkter att

finns bredproblem idag. Tilltron till försäkringen försvagad. Detär en
missbruk och kontrollenuppfattning regelverket inbjuder till attattom

obefintlig.närapåär
renodlaöka legitimitetenUtredningen ärsätt attatt ett attanser

tydligare.arbetslöshetsförsäkringen och därmed dess villkor Dettagöra
försöker lösa flera olika och delviskräver intei sin motsattatur att man

försäkringsmässig-försäkringen. ökat inslagsamhällsmål inom Ett av
arbetslöshetsförsäkringen tydligare.het det till Ettbidrar även göraatt

känd,omfattning ochersättningens givenexempel på detta är göraatt
arbetslöshetmellanobegränsad. s.k. rundgångendvs. inte Den öppen

arbetslös-exempel på hurarbetsmarknadspolitiska åtgärderoch är ett
allmänheten.hetsforsälcringens rykte försämrats hos

Arbetsförmedlingens roll

skerstödet vid arbetslöshetregelverket det kontantaiTillämpning av
arbetslöshetskassornadvs. hosförsäkringens administration,både inom

bygger påarbetsfönnedlingen. Beslut ersättningoch inom att ar-om
medverkar med underlag.olikabetsförmedlingen på sätt

felfungerar beror inte pådagens regelverkbristerna i hurMånga av
reglerna tillämpas påinteregelverket. kommer sigi De avsettattav

regler.tillämpa vissaunderlåtitfall harvissaI attsätt. t.o.m.man
Orsakerna kanfinnsfallet inomMedvetenhet så systemet.ärattom

kunskap reglernasoch hos bristanderesursbristsökas både i om
innebörd.

arbetslöshetsförsäk-tillämpaarbetsförmedlingen har svårtAtt att
mång-beror sannolikt också påden utformad,så striktringen ärsom

arbetsmarknadspolitiken. Handläggarnaförde mål finnsfalden somav
använda deinförblir osäkra och tvekararbetsförmedlingenpå attt.ex.

försäkringen ochlänge finns ikontrollinslag sedan somsom
möjlighetArbetslöshetskassoma har intehantera.förmedlingen måste

arbetsförmedlingen.underlag frånstrikthandpå utanatt ageraegen
arbetsmarknadenintresseorganisationerna påstarka rollDen som

sannolikt också gjort det svårtarbetsmarknadspolitiken, harhar inom
kontroll ochfulltför myndigheten AMSden ansvariga utövautatt--



Grundläggande58 drag och utgångspunkter SOU 1996: l 50

tillsyn regelverken respekteras. beskriverAMS problemet påattav
sättföljande :

Det viktigt respekten för regelverken. orsak tillär Enäratt stor
kosmadsökningama den erodering reglerna, ibland sker påär av som
grund myndigheter inte orkar stå intresseorganisationersatt emotav
påtryckningar. ligger sakensi försökerDet organisationernanatur att att

såtänja reglerna långt bådei intresse möjligteget som genom
lobbyverksarnhet och delta beslut. får efterhandi Manattgenom en
alltmer tillämpning reglerna frånoch avlägsnar siggenerös av

med lagtexten. ekonomiska fårmeningen De konsekvenserna andra ta
hand om.

Utredningen det angeläget arbetsförmedlingens för-äratt attanser
hållningssätt till försäkringen och befintliga reglerstramas attupp
tillämpas, beträffande den skakraven på arbetslöse aktivt sökat.ex. att
arbete erbjuds.och de arbetenta som

Arbetslöshetskassorna

arbetsförmedlingarna skaVid sidan arbetslöshetskassorna ansvaraav
för hur arbetslöshetsförsäkringen sköts. Försäkringens trovärdighet och
legitimitet påverkas hur den administreras och hur de försäkrade blirav

sammanhangbemötta. både styrka och svaghet i dettaDet är atten en
självförvaltning.arbetslöshetsförsäkringen administreras När-genom

heten försäkrade god kunskap deras krav och önskemål.till de ger om
arbetslöshetskassorna följa regelverket, vilket iblandSamtidigt måste

kräver medlemmarna.ställningatt ta emot
för regelverket blir lättare uppfylla,på respektKraven att om

formellt reelltkassoma självständighet inte bara ävenutanges
de samverkar med. går välde intresseorganisationer Dettagentemot att

förena intressegemenskap. arbetslöshetskassormed fortsatt mångaIen
finns självständighet.redan sådanen

Verksamheten arbetslöshetskassorna myndighetsutövningi är som
överlâtits från utbyggd verksamhet hos kassoma, där flerEnstaten. ar-
betsuppgifter förutsätter strikt hantering, heltoch korrekt iöver,tas en

den statliga förvaltningens. förutsätter ökad kompetensnivå med Detta
hos arbetslöshetskassomas ledning och personal.

u Yttrande social försäkring" Ds 1994:81."Enöver
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Antaganden och förutsättningar

Efterfrågan utbudeller

Hur fungerande arbetslöshetsförsäkringväl ska beror på vilkenuten se
arbetslöshetenshar orsaker.på delbetänkandetsI kapitel 5syn man

redovisades forskningsresultat avseende sambandet mellan arbetslös-
hetsersättning och arbetslöshet. råder betydandeDet enighet bland
forskarna förhållandet mellan antalet arbetssökande och till-attom
gången arbetstillfällenpå har betydelse för hur mångaavsevärt större

arbetslöshetsförsäkringenutnyttjar hur försäkringenän är ut-som
fonnad. Samtidigt hävdar många forskare försäkringens utseendeatt
påverkar utbudett arbetskraft, dvs. viljan söka ochatt accepteraav
erbjudna arbeten och graden omställningsberedskap.av

Utredningen ifrånutgår båda dessa samband gäller. Arbetslös-att
helhetheten i sin resultat den samhällsekonomiska utveck-är ett av

Samtidigtlingen. kan enskilda individer, företag och organisationer
inom dessa påverka sin ochsituation därmed ocksåramar egen sam-

utveckling.hällets Givet viss nivå arbetslöshetenpå resultatet förären
högden enskilde i grad beroende hans eller hennes agerande.av egna

viktigtDärför det arbetslöshetsförsäkringen utformas så indi-är att att
videns motiv för sin situation stärks.att ta ansvar

Arbetslöshetsförsälcringen inte socialförsälqing samhälletsiär en
frivilligregi försäkring i privat Startad, utveckladregi. Denutan ären

och förvaltad de försäkrade själva, dvs. förvärvsarbetandede i aktivav
ålder och med stark anknytning till arbetslivet. Samtidigt byggeren
försäkringen riksdagens lagstiftningsmaktpå medborgarna. Dettaöver
förutsätter mycket hos de försäkrade.ett stort ansvar

Besparingar

finnsI utredningens direktiv inte några uttryckliga krav utred-på att
skaningen lämna förslag leder till besparingar i statsbudgetensom av

beslutviss storlek eller allmänt. De under utrednings-renten som
arbetets har fattatsgång och riksdagregering innebär dock krav påav
besparingar. Vissa förslagde utredningen lägger kostnads-ärav som
höjande och kräver finansiering. Utredningen därför det ärattanser
angeläget varje besparingsmöjlighet inteatt överväga ärsom
kontraproduktiv. ska första handBesparingama i utformas så deatt

stärker incitamenten söka arbete och ökar medlemmarnasäven att
delaktighet i försäkringen.



1996:150SOUutgångspunkterdrag ochGrundläggande60

skiljabesparingsaltemativtill olikaställningstagandebör vidMan
försäkringenkostnader iminskadeperspektiv. Detpå två är perena

för-kostnader förtotalaminskadeandraDetarbetslös ärperson.
tänkbara. Omnivåermellan dessa tvåsambandflertal ärsäkringen. Ett
kan de totalaarbetslöshet,ökadleder tillindividnivåpåbesparingar

utformas såarbetslösbesparingarnadäremotkostnaderna öka. Om per
omställnings-ökadarbete ochsökaökade incitamentde attatt enger

arbetslösheten ileda tilldettaenskilde, kanhos den attberedskap
kostnader.dessminskar ochsamhället även

påuppnå besparingartill varje prismålhar inteUtredningen attsom
till flerledakanbesparingarfall sådana attdei antasindividnivå. Men

deutredningen ärarbete,reguljärt attikommermänniskor anser
ökadtilllederochtillväxtpolitikendel ideDå blirbefogade. en

välfärd.

Rätt tid

naturligablirbesparingssyfteivälfárdsystemenförändringar iStora av
samhällsekonom-denproblem imedperioderunderaktuellaoftaskäl

vill-försämradeindividende förDärmed kommerutvecklingen.iska
behovhareller honhan störstperioderunderinträda närkoren somatt

mindretillställa generösaoch svårastfrånstöd attsystemen omav
dockändra på. Detsannolikt inteförhållande går attvillkor. Detta som

snabbt ochkraft mindreträda iförändringarnalåtakan göras är att
förbättring iförochanpassningförtidsfrist attvissdärmed enge

högstarbetslösheten ärinträda. Dethinna närska ärekonomin som
arbetslöshets-iförsämringarklarasvårastarbetslösa harde att avsom

försäkring-skadarvilketmotståndetblirDå störst,försäkringen. som
legitimitet.ens

sammanfaller iarbetslöshetsförsäkringtillförslagUtredningens ny
minskakraftigtambitionerriksdagensoch attregeringensmedtiden
lyckas,ansträngningamainnebär,arbetslösheten. Dettaden öppna om

arbetslöshetsförsäkringen.reformeraförutgångsläge attgynnsamtett
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3 Strukturer på arbetsmarknaden och i

arbetslöshetsersättningen

Inledning3.1 och slutsatser

kapitel byggerDetta vidare på delbetänkandets kapitel Arbetsmark-4
naden och arbetslöshetsersättningen siffror".i materialDet som
redovisades där återupprepas inte huvudbetänkandet.i Arbetet med de
statistiska analyserna delbetänkandeti väckte frågor kring hur
arbetsmarknadens och arbetslöshetsersättningens struktur iut ettser
antal perspektiv.intressanta Utredningen försöker det här kapitleti
belysa och besvara frågordessa med hjälp dels offentlig statistik,av
dels specialbearbetningar.egna

första frågan handlar framtidens arbetsmarknad.Den Vilkaom
belägg finns det för den långsiktigt på lösare kopplingarär vägatt mot
mellan arbetsgivare och arbetstagare, kortare anställningstider och

anställningsförhållanden Utredningen konstaterar deotryggare att
förändringar skett på arbetsmarknaden under 1990-talet inte ärsom

kan förklarasde naturliga konjunkturvariationer. Settstörre än att av
längre tid har inte antalet tillfälliga anställningar ökat märk-över en

bart. Rörligheten arbetsmarknadenpå har minskat ökat.änsnarare
Egenföretagama blir fler förhållande tilli de anställda, ökningenmen

mycket långsam.är
handlarFråga två vilka får arbetslöshetsersättningnummer om som

och hur deras arbetslöshet Utredningen konstaterarut. att storser en
majoritet dem uppbar arbetslöshetsersättning under höstenav som
1995 hade varit, eller bli,på långvarigt arbetslösa. detFörväg attvar

flertalet handlade det långa obrutna perioder i arbets-stora öppenom
löshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

tredje fråganDen hur andel de arbetslösa egentligenrör stor av som
har ganska fast anknytning till arbetsmarknaden formi deltids-en av
eller säsongarbete Vad kostar den löneutjjøllnad dessa isom grupper
praktiken får från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS
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har utred-säsongarbetslöshetenomfattningenuppskattaFör att av
NUTEK studerateknikutvecklingsverketlåtit Närings- ochningen
fann drygtarbetslöshetskassa. NUTEKi varje attsäsongmönster sex

arbetslöshetskassorna underfrånersättningenden utbetaldaprocent av
under 2,5skulle betydasäsongberoende. Dettaår 1995 att straxvar

tillarbetslöshetsförsäkringenfrånbetalades säsongar-miljarder kr ut
bara uppbärsäsongarbetslösaEftersom debetslösa under år 1995. ar-

andelbetydligtdedel åretunder störrebetslöshetsersättning är enaven
under år.arbetslöshetsersättninguppbäralla ettsompersonerav

arbetsförmedling-påinskrivenarbetslösfemteMer än som varvar
beräkningarutredningensdeltid. Enligtarbetslös på1995år vararna

arbets-utbetaldadendeltidsarbetslösa drygt tiouppbar de procent av
perioddennaOmkvartalet år 1995.under det sistalöshetsersättningen

miljarder la ibetalades drygt 4hela året, ersätt-förrepresentativtvar
och KASarbetslöshetsförsäkringenfråndeltidsarbetslösatillning un-

der hela år 1995.

arbetsmarknadFramtidens3.2

flexibelarbetsmarknadenBlir mer

bli alltpåarbetsmarknaden väg attuppfattning ärvanligEn är att mer
arbets-mellanbandenochvarieraArbetstidema kommerflexibel. att

arbetsgivarnaskulleOrsakenbli lösare.arbetsgivare attochtagare vara
betalavilloch baraarbetskraftenmedhushållamånablivit attommer

varierararbetsbelastningendirekt Närarbetstid de harför den nytta av.
del-medbehovenförökar intresset mötaeller åretdagen attöveröver

anställda.tillfälligttidsarbetande eller
medheltidsanställningarfastakommerföreställningdennaEnligt

tillfälligaför olika formerplatsarbetstidregleradjärrm att avge
projektanställningar.ochsäsongarbetendeltidsarbeten,anställningar,

anlitaintresseradebliocksåkommer attArbetsgivarna att avmer
tidsbegränsadearbetskraft förhyraeller inuppdragstagareutomstående

köpa tjänster.ocharbetsuppgifter attav
Traditionella näringaringentinganställningarTillfälliga är nytt.

begränsa-arbetskraft underanställthar alltidskogsbrukjord- ochsom
för för-hafthar attarbetstoppar. Vemförde tider mötaatt ansvarsom

styrkeförhållan-påhar berottuppehållstidenunderarbetskraftensörja
tillfället.aktuellavid detarbetstagareocharbetsgivaremellandet
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Byggnadsarbetare och sjömän exempel påär yrkesgrupper tradi-som
tionellt ansågs ha goda löner under den tid de hade arbete kom-som
pensation för sina osäkra anställningsfcirhållanden.

Arbetslöshetsförsälcringen har aldrig varit menad bli löneut-att en
fyllnad inom yrken där arbetet organiserat såär luckor efterfråganiatt
på arbetskraft återkommer regelbundet. Försäkringen har det itrots
viss utsträckning kommit användas för fyllaatt lönebortfallatt vidut
säsongarbetslöshet och deltidsarbetslöshet se avsnitt 3.4. Om arbets-
marknaden kommer få allt lösaatt anställningsforiner och vari-mer av
erande arbetstid, ökar risken för arbetslöshetsförsäkringenatt ochmer

i anspråktas lönesubvention.mer permanentsom en
Detta skulle i så fall kräva restriktiv tillämpning arbets-en mer av

löshetsförsäkringen och i längden eventuellt också nedskärningar i
förmånema.

Risken för arbetslöshetsförsäkringenatt används stille-som en
ståndsersättning under tillfälliga uppehåll i verksamheten har inom
vissa sektorer blivit sedan de offentligastörre, bidragen till permitte-

bortlringslönesystemet togs
Detta avsnitt går igenom de olika former flexibelsom en mer

arbetsmarknad kan uttrycka sig i och vilka belägg det finns för attser
den svenska arbetsmarknaden har förändrats, eller påär väg att
förändras, detta håll.

Tillfälliga anställningar

År 1995 hade drygt 14 alla anställda någon formprocent tidsbe-av av
gränsad anställning. Fler kvinnor tillfälligtän män anställda. Till-var
fälliga anställningar också vanligare blandär ungdomar. En tredjedel

de anställda 30 år eller tidsbegränsat anställda årav som var yngre var
1995.

Tabell 3.1 visar hur andelen tillfälligt anställda skiljer sig mellan
olika arbetsgivare. Som framgårtyper tabellen andelen tidsbe-ärav av

anställda högstgränsat hos kommuner och landsting.
Tidsbegränsade anställningar vanligast iär serviceyrken och bland

hälso- och sjukvårds- sociala yrken. En femtedelsamt de anställda iav
serviceyrken år 1995 hade tillfälliga anställningar. Andelen den-var

i sjukvården och för sociala arbeten. I tillverkningsindustrinsamma var
andelen lägre. Strax under åttonde de anställda hade tillfälligaen av
anställningar år 1995.

l Se avsnitt 5.3.
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deltidsarbetandebland änvanligareanställningarTidsbegränsade är
heltidsanställda.bland

olikahosanställningartidsbegränsademed3.1 PersonerTabell
19961åren 1990 ocharbetsgivare

sektornanställda inomdeprocentTusen samt avpersoner

19961996 19901990

AndelAntalAnställda hos

12,67,62830Stat
17,415,4195193Kommun

landstingoch
1,417,8248189Privat

13,410,1472412Alla

anställdatillfälligtandelenhalvåret 1995förstahalvåret. DetförstaGenomsnitt var1
årsgenomsnittet.lägreaning änen

AKUKälla: SCB,

hade1990årredanlandstingochkommunerocksåTabell visar3.1 att
anställdaÖkningen tillfälligtdeanställda.tillfälligtandel avstoren

blivitanställningartidsbegränsadeheltförklaras att1990-taletunder av
tidsbe-deblevsektornprivatadensektorn. Iprivatadenivanligare

1996.halvåretförstaoch1990mellan årfler000anställda 60gränsat
kvartsförsvannperiodunderjämförelse kan enattnämnasSom samma

sektorn.den privatafrånanställdamiljon
årenunderdemtredjedelartvåungefärAKU-data visar somatt av

arbetefåtillsysselsatta ettattintefrångick1995till att1993 vara
förklarasdeltillkananställning. Detta stortillfälligmedbörjade en

naturligtdetlågkonjunktur attärEfterkonjunkturfenomen. enettsom
vill iArbetsgivareanställningsbeslut.i sinaförsiktigaarbetsgivarna är

anställahandförstabestående iska bliuppgången per-påavvaktan att
arbetsgivarensökarbestår,arbetskraftbehovetOmtillfälligt. avsoner

Är högarbetslösheten ärfast basis.personal påanställaforintresse att
anställningar äntillfälligaberedda accepteraarbetstagare attflerockså
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AKUZData har bl.a. visat cirka 80 demattannars. procentur av som
innanfick tillfälliga arbeten inte hade något arbete

framgårSom diagram 3.1 de tillfälliga anställningama rela-av var
tivt många år 1987. De minskade under slutet högkonjunkturenav
1989-1990 för sedan öka igen från och med år 1992.att Toppen nåddes
under 1995. Under första halvåret 1996 blev de tillfälliga anställningar-

färre igen.na

1987-19961Diagram 3.1 Tidsbegränsade årenanställningar

Procent samtliga anställningarav

18

16 --

14-- Kvinnor

12 - - . aBåda könens .
n ---10 -w

2,

0 ; : : ; : 2 : :
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1 Genomsnitt första halvåret.
Källa: SCB, AKU

En viktig fråga de tillfälliga anställningama slutstationär förärom en
vissa eller de första fast etablering påär steget motgrupper om en
arbetsmarknaden. Om tillfälliga arbeten förstadium till fastaär ett
arbeten, tyder ökningen de tillfälliga anställningama de årensenasteav

på arbetsgivare har blivit försiktigare de väljer vilka de villatt närmer
fasta anställningar, på arbetsgivare vill ha löst förhållandeän att ettge

2 Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar.
3Ur SOU 1996:34. Dessa uppgifter gäller dock byter anställningarpersoner som
mellan arbetsgivare. byter anställningsformPersoner hos arbetsgivaresom samma
finns inte med.

1642523
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fastna ipådäremot väg ettanställda. Om är atttill sina stora grupper
arbets-tyda påkan dettaarbeten,tillfälligaupprepade attmönster av

ochförändrasmarknaden på ävenvägär att segregeras.
möjlig-godaarbeten hartillfälligamänniskor ityder påMycket att

AKU-data4 omkringvisaranställningar.till fasta attvidareheter gåatt
anställ-tillfälligfrånarbete kommerfastfårdehälften ett ensomav

gickunder år 1995anställningtillfälligslutadedening. Av ensom
fast arbete.tillhälften vidaredrygt ett

övergångartillhänsynAKU-dataBearbetningar även tarsomav
ocksåtyderarbetsgivarehosanställningsformermellan olika samma

arbeten.till fastatillfälligafrångodsannolikhetenpå är attatt
anställ-tillfälligtdefick cirka tiooch 19951994 procentUnder åren av

fastfickdemfjärdedelarkvartal. ettTrefast arbete inomda ett avett
arbeten itillfälligatyder påDettaarbetsgivare. attarbete hos samma

arbeten.till fastainkörsportfungerarstort ensom
kommitténs tillfälligadeslutsatsendrarArbetsmarknadspolitiska att

vill flerl990-talet. Däremotunderflerhar blivitarbetsuppgifterna inte
föranställningartillfälligaarbetskraftrekryteraarbetsgivare genomny

anställning.fastde flestaerbjudaatt ensenare
anställafritt kanarbetsgivarearbetsmarknad, däroregleradPå en

fasta ochmellanskillnadskälfinns ingapersonal, göraavskeda attoch
arbets-svenskadenframtankenförsIbland attanställningar.tillfälliga

tillfälliganyanställdaskälarbetsgivarnarättslagstiftningen att geger
basis.fastdem påbehållade villdearbeten, innan vet om

kortareutvecklingtrendmässigfinns motdetUppfattningen att en
Storbritannienländer. Iandraframförts iharanställningstider även

ochanställafrittarbetsgivaresibegränsningar rätt attfåfinnsoch USA
anställnings-förbeläggdock någrainte attfinnspersonal.avskeda Det

har deUSAländerna. Iminska i någothåller påtiderna genom-att av
varit iolika åldersgrupper stort settföranställningstidernasnittliga

l960-talet.6sedanoförändrade
oregleraderelativtpåvanligaanställningar ävenlångvariga ärAtt

ochanställdabådeförfördelarhardetyder påarbetsmarknader att
utföraförkrävsoch kompetens attutbildningJuarbetsgivare. sommer

länge påanställdadetviktigare stannardestoarbetsuppgifterna, är att
utbilda sinamotivfårArbetsgivare större attarbetsplats. t.ex.samma

kommeranställningen attsigförväntardeanställda, att envaraom
längre tid.

4 arbetsgivare.byterBygger personer som
5 1996:34.SOU
6 Arbetsmarknad ochjobb."och korta"Livstidjobb1995Holmlund B.Se
arbetsliv 2 1995.nr.
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Deltidsarbeten

Under 1960- och 1970-ta1en, då den mobiliseringen kvinnligstora av
arbetskraft ägde arbetade många kvinnor deltid. Detta bidrog tillrum,

den genomsnittliga arbetstiden sjönk helai arbetskraften.att Allt efter-
kvinnor, med längre arbetstid, trädde in i arbetskraften öka-som yngre

de medelarbetstiden underigen 1980-ta1et.
deltidsarbete7Andelen kvinnor med minskade under 1980-talet.

ÅrUnder 1990-talet stannade den utvecklingen något. hade1995av
drygt 40 de sysselsatta kvinnorna och tioprocent procent männenav av
någon form deltidsarbete.av

Medelarbetstiden för anställda har förändrats anmärkningsvärt lite
mellan åren 1987 och 1995. Fast anställda har i genomsnitt arbetatmän
40 timmar i veckan under hela perioden och tillfälligt anställda män

35 timmar. anställdaFast kvinnor har arbetat 32 timmar irunt runt
veckan och tillfälligt anställda timmar.30runt

Diagram 3.2 Sysselsatta arbetsmarknadsskäl arbetarsom av
1987-1996mindre årende skulle viljaän

Tusen personer

400

350 -

300

250

200

150-
Kvinnor

i100 -

50 -

I0 L c I 4: I I :
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

l Genomsnitt första halvåret.
Källa: SCB, AKU

7Mindre 35 timmar veckan.iän
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förändratsharhar arbetebland dearbetstidemafaktiskaDe som
fler dehar alltl980-talet. Däremotsedan slutetliterelativt avav

grund lägetdet påkunnaarbetstidöka sinsysselsatta velat utan att av
eller nio353 0003.2 visararbetsmarknaden. Diagrampå att personer
arbetadearbetsmarknadsskälgrundpåde sysselsattaprocent avav

halvåret 1996. Detunder första änönskade ärdemindre än mer
under-dessal980-talet. flestaDeslutetmånga idubbelt så avavsom

servicetjänster.privatavård ocharbetar inomsysselsatta samtomsorg
bland kvinnor.vanligastUndersysselsättning är

underkraftigtockså ökathardeltidsarbetslöshetenregistreradeDen
År deltidsarbetslösa000genomsnitt 152fanns i19951990-talet.

alladrygt 23utgjordearbetsförmedlingen. De procentinskrivna på av
sekvinnordeltidsarbetslösaFlertalet dearbetslösa.in-skrivna varav

3.6.tabell
arbetar fleranställningarharför destödingetAKU-data att somger

halvåretförstaoch1987Mellan årtidigare.dagiövertidstimmar än
ihalv timmecirkaövertidsarbetet varitgenomsnittligahar det1996 en

för Männensveckanitimme män.ochför kvinnorveckan runt en
grundtroligen påperioden,under atthar varieratövertidsarbete avmer

branscher.konjunkturkänsligaarbetar inomfler män

Egenföretagandet

1980-talet.slutetsedanstadigtvuxitharföretagareAntalet avegna
årföretagare000430arbetadeEnligt AKU närmare egnasompersoner

med-medTillsammans1987.fler årdrygt 40 000 än1995. Det var
elvaföretagarnautgjorde de procentfamiljemedlemmarhjälpande egna

Egen-år 1987.niojämfört drygtår 1995 procentsysselsattaallaav
märkbartökatharlitensysselsättningenandel ärföretagarnas menav

hälften påtilldettaberor att1980-talet. Grovtsedan slutet sett egen-av
blivit färresysselsattadehälften påtillfler ochblivitföretagarna att

perioden.under
hartjänstenäringama. Ifler i stort setthar blivitEgenföretagama

sysselsättningen idärbranscherdeexpanderat inomegenföretagandet
har vuxit.övrigt

medsysselsättningentotalaökade denfinansiella tjänsterInom
iföretagareantaletochoch 1995åren 1987mellan00085 personer

andra tjänstenä-period. Inomfler underblev 36 000branschen samma
minskadehotellochkommunikationer,handel, restaurang-ringar som

flertotalt 00025blevegenföretagamasysselsättningen,totaladen men
perioden.under
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Inom industri- och byggsektorn föll den totala sysselsättningen
kraftigt mellan åren 1987 och 1995 och egenföretagandet stod stilla.
Inom jord- och skogsbruk föll sysselsättningen med 50 000 personer
mellan åren 1987 och 1995 och 29 företagare000 inom branschen lade

verksamhet.sinner
Mer två tredjedelar deän startade företag år hade1994ettav som

tidigares.inte haft något företag En dryg fjärdedeleget nyföretagar-av
de startade sitt företag för undvika arbetslöshet.att Cirkaattna uppgav

40 de startade företagprocent under fick1994ett nytt startaav som
eget-bidrag via arbetsfönnedlingen.

Mellan halvårsskiftet 1994 och halvårsskiftet fick1995 drygt
20 000 eget-bidrag för totalkostnadstarta 1,4 miljarderpersoner en av
kr. En utvärdering stickprov de företag bildades medettav av som
hjälp eget-bidrag under år 1994 visade,starta fjärde-närmareatt treav
delar företagen fanns kvar i verksamhet år Drygtett vartav senare.
fjärde kvarstående företag hade också någon anställd. Hälften deav

lönsamhetföretag upphört hade gjort det på grund dåligsom av

rörlighetArbetskraftens

Rörlighet på arbetsmarknaden kan flerasig måttEtt påsätt.yttra
rörlighet människors byten bostadsort, denär geografiska rörlig-av
heten. Ett mått byten arbetsgivare, s.k.är rörlighet.annat Ettexternav
tredje mått byten arbetsuppgifter hosär arbetsgivare, s.k.av samma
intern rörlighet.

Rörligheten på arbetsmarknaden beror till del efterfråganpå påstor
arbetskraft. efterfråganNär på arbetskraft hög, byter människor ofta-är

bostadsort, arbetsgivare eller arbetsuppgifter hos arbetsgiv-re samma
arbetslöshetenNär hög de kan kvar på platser.är sinastannarare. som

Rörligheten följer därför till del de ekonomiska konjunkturema,stor
rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har också följt delmen en

längre trender.
Under slutet 1930-talet och fram till slutet 1940-talet denav av var

geografiska rörligheten i Sverige. Flyttama landeti minskadestor
under 1950-talet ökade igen under 1960-talet och förblev mångamen
fram till början l970-talet. Mot slutet 1980-talet ökade flyttning-av av

igen och under början 1990-talet har antalet flyttrörelser för-arna av

8 Enligt SCB:s nyetableringsstatistik.
9AMS PFuu 1996:1 Starta eget-bidraget. års1995 uppföljning".
m Se bl.a. Edin och Holmlund 1994 Arbetslösheten och arbetsmarknadens
funktionssätt. Bilaga till års långtidsutredning.8 1995
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underlandetdock iflyttarmänniskorfärreBetydligtblivit många.
1960-talet.underfalletvad1990-talet än varsom

1980-taletslutetunder1960-talet ochunderFlyttvågoma av
efter-ochkonjunkturerekonomiska stormed godasammanföll en

flyttarlandet. Yngredelararbetskraft i vissafrågan på personerav
åldersgrupper. underrörlighethögPeriodernaandralättare än av

förklarasdärför också1980-talet kan attslutetoch1960-talet avav
i60-talistemarespektive40-talistemabefolkningskullar varstora --

ålder då.flyttbenägnasin mest
arbetsmarknadenpåföljt lägetharrörligheten näraDen externa

undersjunkittrendmässigtockså1960-taletsedan slutet sammamenav
arbets-tiodrygt1960-talet bytte procentUnder slutetperiod. avav

ihögkonjunkturenUnderunder året.gångnågonkraften arbetsgivare
höglikaarbetsgivaremellanrörligheten1980-taletslutet somvarav

minskadelågkonjunktur1990-taletsUnder1960-talet.slutetunder av
bytte 5,5Under 1993 procentkraftigt.mycketarbetsgivarebytena av
År hade1995under året.gångnågonarbetsgivarearbetskraften an-av

till 6,5delen ökat procent.
ipersonalomsättningentidsanvändningsstatistik visar attSAF :s
ilägre1990-talet, änbörjaniår 1995högreindustrin än menavvar

1980-talet.l2 femtedelslutadeochbörjadeUnder 1995slutet avenav
År genomsnittligadendock1988anställningar.anställda sinade var

indus-iPersonalomsättningencirka 25personalomsättningen procent.
högrebetydligtochindustriföretagmedelstoraochsmåhögre itrin är

äldre.blandanställdabland änyngre
hosarbetsuppgifterbytenarörligheten, sammaDen interna av

denlikaarbetsmarknaden närapålägetinteföljerarbetsgivare, som
cirkabytte1970-talet procenttreVid mittenrörligheten. avexterna av

slutetVidarbetsgivare.hosbefattningårligenarbetskraften avsamma
lågkonjunkturen iUndertill 4,5vuxitandelen procent.hade1980-talet

Årkraftigt.rörlighetenden internadockföll1990-talet ävenbörjan av
arbetsgi-hosbefattningarbetskraften3,3bytte1995 sammaprocent av

vare.

år 1965H landetiflyttamasvarade för 46åråldern 20-34 procentiPersoner av
1994.Holmlund,Edin ochår 1991och 49 procent

12 Arbetsgivareföreningen..Svenskaår 1995"."Tidsanvändning
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Slutsatser

Enligt utredningens mening tyder relativt lite på den svenska arbets-att
marknaden inne i trendmässig förändringär lösare kopplingarmoten
mellan arbetsgivare och arbetstagare med kortare anställningstider och

anställningsförhållanden.otryggare
De flesta förändringar förhållandeti mellan arbetsgivare och arbets-

har skett under 1990-talet,tagare ökningen andelen tillfäl-t.ex.som av
liga anställningar, inte de kan förklarasär större än konjunk-att av
turrnässiga variationer. Rörligheten på arbetsmarknaden har översett

längre tid minskat ökat. Andelen egenföretagareän bland deen snarare
sysselsatta stadigt i långsam takt.växer men en

Utredningen utesluter inte arbetsmarknaden i framtiden kanatt
komma förändras i riktning flexiblaatt anställningsformer ochmot mer

rörlighet mellan arbetsgivare. Utredningen dock harännuattmer anser
inte tillräckligt mycket skett för detta ska skäl föratt utgöra ett att
utforma den arbetslöshetsförsäkringen på i grundensättettnya som
avviker från den existerande försäkringen.

3.3 Vilka får arbetslöshetsersättning

Under 1995 i genomsnitt 647 000 inskrivna arbets-var personer som
lösa arbetsförmedlingarna,på 495 000 på heltid och 152 000 på deltid.

deAv heltidsarbetslösa hade fjärdedel inte någon ersättning frånen
arbetslöshetsförsäkringen eller UtredningensKAS. beräkningar upp-
skattar åttondel de deltidsarbetslösa saknar arbetslöshetser-att en av
sättning.

arbetslösaDe inte på något homogenär Bland desätt en grupp.
arbetslösa finns helt arbete ochär litarutanpersoner som personer som
till arbetslöshetsersättningen löneutfyllnad vid sidan deltids-ettsom av
arbete. En del långvarigt arbetslösa. Andraär uppbär arbetslöshetser-
sättning i korta perioder antingen enstaka gånger eller vid upprepade
tillfällen. Under 1995 uppbar 938 000 ersättning från arbets-personer

3löshetsförsäkringen eller KAS någon gång under året.
Utredningen har försökt belysa arbetslösa uppbärgruppen som

ersättning dela dem i heltids- och deltidsarbetslösa,att samtgenom upp

3 År uppbar1995 823 000 ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ochpersoner
från137 000 KAS, sammanlagt 960 000. Av dessa uppbare dock 22 000 personer

ersättning från åretKAS period under och frånersättning arbetslöshetsförsäk-en
ringen året.delen annan av
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perioderantalet iocharbetslöshetenlängden påefterfördela dem
urval AMSpåbaserasdetta avsnittTabellema iarbetslöshet. ett ur

1995. Urvalspersonemasoktoberveckan iunder den sistaregister
januarifrån den lmånaderunderföljts 28hararbetslöshetshistoria

viddetperiodlängstadenapril 1996,den 30till1994 som
statistikstudietillfállet fanns över.

vecka 43arbetslöshetsersättninguppbarArbetslösa3.2Tabell som
deltidsarbetslösapå ochår heltids-uppdelade1995

Procent

AndeldeAndel avav
ersättningenarbetslösa

8982Heltidsarbetslösa
1 l18Deltidsarbetslösa

beräkningarKälla: AMS samt egna

uppbardefemfyradrygttabell 3.2framgårSom somavavvarav
mätveckanunderKASellerarbetslöshetsförsäkringenfrånersättning
tiondeldrygerhölldeltidsarbetslösaheltid. Dearbetslösa på aven

förlika högidagpenningengenomsnittliga är stortersättningen. Den
underdeltidsarbetslösa mät-betydaskullevilket attbåda grupperna,

halvtid.drygtarbetslösagenomsnittveckan i var
arbets-urvaletitid öppethur långvisarTabell 3.3 varpersonerna
januariperioden låtgärder underarbetsmarknadspolitiskaellerlösa i

tid.under långarbetslösaflertaletapril 1996. Dettill 301994 stora var
deltids-defjärdedelarochheltidsarbetslösa änfem treTre avmerav

under perio-årunderarbetslösa änsammanlagt ettarbetslösa mervar
arbetslösafortfarandetroligendessaden. Eftersom stor varavgruppen
längre.arbetslöshetstidemasannolikt ännuslut,mätperiodensefter är

N Händeldatabasernabestod 400lår Urvalet1995.Vecka 43 personer urcaav
uppbärAK-statarbetsförmedlingen övervidinskrivna samt somöver personer

eller KAS.arbetslöshetsförsäkringenfrånersättning
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Tabell 3.3 Arbetslösa med årersättning vecka 43 1995 fördelade
efter sammanlagd tid i arbetslöshet

Procent

Tid i arbetslöshet Heltids- Deltids-
arbetslösa arbetslösa

ellerEtt år 61 76mer
Mellan månader och år 30 19ettsex
Mellan och månader 7 3tre sex
Mindre månader 2än 3tre

Källa: AMS beräkningarsamt egna

Tabell 3.4 visar hur många gånger i har Varitpersonerna gruppen ar-
månader.,betslösa under mätperioden uppgår till två år och fyrasom

Om det skiljer mindre månad mellan periodertvå arbetslöshet,än en av
räknas dessa sammanhängande period.som en

Tabell 3.4 Ett tvärsnitt arbetslösa fördelade efter antalet fall av
arbetslöshet

Procent

Heltids- Deltids-
arbetslösa arbetslösa

fall 48Ett 44
fallTvå 33 29
fallTre 13 19

fallFler 5 9än tre

Källa: AMS beräkningarsamt egna

Tabell 3.4 tyder på fallupprepade korta arbetslöshet sällsynta.att ärav
Fyra fem heltidsarbetslösa hade högst falltvå arbetslöshet underav av
den undersökta tidsperioden. Mönstret skiljer sig inte mellannämnvärt
heltids- och deltidsarbetslösa.

5 Mellan och1 januari 1994 30 april 1996.
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majoritettyder påtabellernaUppgifterna i de två att storSenaste en
ellerarbetslöshetsförsäkringenfrånersättninguppbardem somav

bli, långvarigteller påhade varit,1995 vägunder hösten attKAS var
obrutnalångaockså frågaflertalet detdetarbetslösa. För stora omvar

arbetslöshetsperioder.

löneutfyll-Arbetslöshetsersättning3.4 som

nad

Bakgrund

ocharbetslösärklaralltid avgörfinns inte gränsDet somvemsomen
undersys-arbetande finnsBland desysselsatt.är grupper avsomvem

ellerönskaskulledeveckafärre timmararbetar änselsatta persom
000arbetade 360Enligt AKUdelar året.under vissaarbetebara har av

arbetsmark-sysselsatta,detioellersvenskar, procentnärmare avav
önskade.deveckaninadsskäl färre timmar än

underförsörjningarbetslöshetsersättninganvändaRätten att som
sådanMedomstridd. rättalltid varitarbetstiden haråterståendeden en

erbjuderarbetsgivarenkontrakt därinformellaförrisken an-är stor
samtidigtveckan,antal itimmarellerdel året,underställning ettaven

arbetslöshetsersätt-uppbärarbetstagarenunderförståttdet attärsom
arbetslöshets-Riskenåterstående tiden. är attden storunderning

tillfälligföriställetlöneutfyllnadblirersättningen permanent enen
försörjning.

årinfördesarbetslöshetsförsäkringenstatsunderstöddadenNär
löneutfyll-fickförsäkringen intetydligt,markerades1935 att envara

ochvarieradearbete säsongernatillgången på överdäryrkennad inom
Denlågsäsong.underförsörjningavsedda ävendär lönerna att gevar

förbjudafickSocialstyrelsen atttillsynsmyndigheten rätt attdåvarande
periodervissaunderkassorvissabetalades iarbetslöshetsersättning ut

åretav
ocksåbegränsade troligen attförsäkringenSäsongutnyttjandet avav

betaladesbörjanförsäkringen ifrånersättningenhuvuddelen avav
hade1960 17årmedlemmar. Såarbetslöshetskassans sent somegna

underersättninghindradereglerspeciellaarbetslöshetskassor som

6 1933:209 s.103.Prop.
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tidervissa året eller begränsade till ersättning förrättenav som
medlemmar med säsongbetonat arbete.

Begränsningsreglema kritiserades för krångliga ochatt orätt-vara
Med tidenvisa. de bort kassomas stadgar. traditionellaDentogs ur

säsongarbetslösheten berodde på årstidemas och Vädrets växlingarsom
hade också minskat i betydelse. ökadeDe statsbidragen till arbets-
löshetskassoma spelade troligen också in.

Även den traditionella säsongarbetslösheten har minskat sedanom
arbetslöshetsförsäkringen infördes år 1935, visar arbetslöshetser-

fortfarandesättningen variationer 1987 årsöver säsongerna.stora
a-kassekommitté undersökte arbetslöshetskassorersättningen i tio
mellan ochåren 1980 1985 och uppskattade mellan och15 20att

den utbetalade ersättningen säsongberoende.procent av var
Under arbetslöshetsförsäkringens första två decennier det intevar

möjligt erhålla deltid.ersättning på Från och med år 1956 blev detatt
möjligt få halv dagpenning från försäkringen. därefterUnder årenatt
har det gjorts flera försök begränsa till deltidsersättning.rättenatt

Från år begränsades till på deltid till dagar1974 ersättning 50rätten
kunde förlängas enskilda fall. Regeln fick kritik för svåri attsom vara

Årtillämpa och bort år 1984. 1987 försökte regeringen igenatt atttogs
deltid, denna till dagar. Bak-begränsa till ersättning på gång 150rätten

förgrunden den goda arbetsmarknaden ansågs det lättaregöravar som
deltidsarbetslösa finna arbete heltid. Regeln kritiserades förpå attatt

kvinnor och deltidsanställda ochmissgynna sigsägauppmuntra att upp
bli arbetslösa heltid. Under början 1990-talet ökade arbetslös-på av
heten snabbt. Samtidigt deltidsbegränsningen bort år 1993. lDentogs

infördes innebar fastjanuari 1996 deltidsbegränsning,ännu atten som
deltidsanställda arbetslöshetsförsäk-enbart fick till ersättning frånrätt

under dagar, dvs period.ringen 300 en
arbetslös-avsnitt innehåller kartläggning hur delDetta storen avav

hetsersättningen under betalats deltidsersättningår 1995 utsom som
till säsongarbetslösa.och

Säsongvariation i arbetslösheten

Utredningen har Närings- och Teknikutvecklingsverket NUTEKgett
uppdrag kartläggai säsongvariationen i ersättningen från arbetslös-att

hetskassorna. bygger frånStudien på statistik och påAMS AKU samt

sou 1987:56.
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helhetoch återfinns sinfrån arbetslöshetskassorna iuppgifter som
utredningens betänkande.bilaga till5

enligt regel-tydligt åretArbetslöshetsersättningen varierar över ett
efter års-högre genomsnittetbundet Ersättningen är än straxmönster.

hartill 1995sommarmånaderna. Under åren 1993skiftet undersamt
sommannånadernafler underersättningsdagama varit 15-20 änprocent

ersättningsdagama varitårsskiftena harhelhet.under åren Runtsom
fler årsgenomsnitten.tio änrunt procent

arbetslöshetskassorsamtligaersättningsdagar i3.3 AntalDiagram
åren 1989-1996

ersättningsdagarMiljoner

9501 960194019201 93018901 91019001
årsmçge1ta1GlidandeErsättningsdagarMiljoner

Källa: AMS

säsongberoendedenstorlekenuppskattaförsöktharNUTEK av
denarbetslöshetskassorsamtligaiersättningen att summeragenom

varjeårsgenomsnittetsäsongrensadedetersättning överstegsom
1995.18 säsongberoendedenuppskattadeBeräkningamamånad under

för helamilj krunder 500till 2samtliga kassorfrånersättningen strax
arbetslös-frånersättningenår 1995. Detta procentmotsvarar avsex

underhetskassorna året.
denuppskattningtill NUTEK:s säsong-främsta orsakenDen att av

mycketarbetslöshetentotalaandel denarbetslöshetens ärberoende av
dengjordea-kassekommittéårsuppskattning 1987 är attlägre denän

1980-talet.kraftigt sedanstigittotala arbetslösheten
har denarbetslöshetskassor störstainnehåller deTabell 3.5 somsex
kostnaderna iBland dessa kassorsäsongberoende ersättningen. var

medanarbetslöshetskassa,Byggnadsarbetamasbelopp iabsoluta störst

8 metoden.beskrivningföravsnitt 4.4bilaga 5Se aven
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den säsongberoende andel den totala ersättningenersättningens av var
högst Akademikernas arbetslöshetskassa.i

den högstaTabell 3.5 De arbetslöshetskassor hade säsong-sex som
år 1995beroende ersättningen

Miljoner kronor

kassansSäsongberoendeArbetslöshetskassa Procent av
ersättningersättning

6,9268Byggnadsarbetamas
5,6Metallindustriarbetarnas 264
3,6Kommunalarbetamas 234
6,7Industritj 207änstemännens
5Handelsanställdas 152

1 1,6Akademikernas 132

6,22481Samtliga kassor

BilagaKälla: 3

orsaker:grunden tvåhar ii ersättningenSäsongsmönstret

arbets-där efterfrågan påyrkenSäsongberoende arbetslöshet inom1
kraft varierar året.över

delar året,arbetssökande under vissainflöde många2 Ett extra avav
sommarmånaderna.främst under

sommarmånaderna inom iunderhögstersättningen stortEftersom är
antaletförändringar ityder mycket påarbetslöshetskassor,alla attsett

utbetaldahur denorsaken tillarbetssökande den viktigaste ersätt-är
medlemmar iförklaringviktigåret. Enningen varierar är attöver

uppbär arbetslös-studerar under terminemaarbetslöshetskassorna som
sommannånadema.underhetsersättning

branscherfinns främst inomRenodlad säsongarbetslöshet ärsom
exemplen turism,tydligastevädret eller årstidema. Deberoende ärav

påverkasmånparkarbeten I vissjordbruk, trädgårdsodling, m.m.

19 frånerhålla ersättningarbetsvillkoret harhar uppfylltStuderande rätt attsom
uppehållet längrestudieuppehållethela änarbetslöshetsförsäkringen under ärom

dagar.45
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skogsbruket vädret. byggnadsindustrin blir antalet utomhus-Inomav
årstiden.arbeten färre under den kalla

väder- och årstids-åkare- och schaktentreprenörerFiskare ärsamt
beroende särskilda regler arbetslöshetsförsäkringenoch har i som ger

dåliga väderförhållan-dem uppbära arbetslöshetsersättning vidrätt att
kapitelden respektive under lågsäsong Se 7..

uppehåll under delar året.verksamheter naturligaAndra gör av
lärar-under sommarmånaderna. antalSkolor och Ettuniversitet stänger

yrkesgrupperandravikarier går arbetslösa under ävensommaren, men
ofta stängda undermed till skolan berörs.anknytning Teatrar är som-

och tek-arbetslösheten bland skådespelaremarmånaderna, vilket ökar
niker.

landetsfinns representerade i 21säsongarbetslöshetYrken med av
arbetslöshetskassor. miljhar tillsammans 2,2kassor2140 Dessa

med-liten deltillhör baramedlemmar. flera kassomaI ytterst avenav
kyrkogårds-Park- ochmed säsongvariation.lemmama yrkesgrupper
kommunal-medlemmarna iarbetarna bara procentutgör t.ex. aven

Hotell-, kafé- ocharbetslöshetskassa. andra kassorarbetarnas I som
teaterverksammasarbetslöshetskassa och Sverigesrestauranganställdas

yrken medmedlemmarnaandelarbetslöshetskassa tillhör stor aven
säsongarbetslöshet.

säsongarbets-direktfinnsarbetslöshetskassor ingenytterligare 15I
sommarmånaderna.tydligt underutbetalningarnalöshet. ökarDäremot

industrin, tjänstemänfrämst arbetare inomkassor ansluterDessa samt
miljcirka 1,6och har tillsammansoch offentlig sektorinom industri

medlemmar l
.

Deltidsersättning

arbetsförmedlingarnaarbetslös påfjärde inskrivenunder ärStrax var
redan harDeltidsarbetslösarbetslös på deltid. ettär person somen

mer.arbete skulle vilja arbetamen
tabell framgårkvinnor. 3.6deltidsarbetslösa AvfyraDrygt ärtre av

andel alla1990-talet.fler under Derasdeltidsarbetslösa blivitdeatt av
arbetslöshetentotalatill denminskade fram år 1993arbetslösa när

andel alladeltidsarbetslösashar dekraftigt. Efter år 1993ökade ar-av

2° bilaga tabellSe 5 4.1.
2 tabellbilaga 4.2.Se 5
22 undersysselsatta i SCB:sbegreppetdeltidsarbetslösaDefinitionen motsvararav

diagramarbetskraftsundersökningar. 3.2.Se
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År begränsade deblivit regelbetslösa igen. 1993större togs somen
till bort.deltidsarbetslösas ersättningrätt

pååren och1990-1995 fördelade kön3.6 DeltidsarbetslösaTabell
alla arbetslösaandelsom av

årsgenomsnittTusen personer,

År AllaDeltidsarbetslösa
arbetslösa

AndelAlla Kvinnor

16447 38 29%1990
25522%1991 57 45
41860 19%1992 78
59182 18%1993 107

624105 22%1994 137
647118 23%1521995

19962 64022%141 111

Sökkategorierårsgenomsnitt.arbetsförmedlingen,arbetslösa vidinskrivnal Samtliga
innehöll dennadelbetänkande SOU 1996:51tabell utredningens4.10 i11-14 21. Isamt

blevarbetslösaandel alladeltidsarbetslösasheltidsarbetslösa.kolumn enbart De av
tabellerna 4.13ingår heller ideltidsarbetslösa inteöverskattad.dänned felaktigt De

uppbär.de arbetslösaarbetslöshetsersättningvilkenl 5-4.17 över typsamt av
första halvåret.Genomsnitt2

Källa: AMS

arbetslösa.andel alla inskrivnadeltidsarbetslösasdeTabell 3.6 visar av
arbets-uppbär någonarbetslösa inteingårbådaI även somgrupperna

tiderarbetslösa längreDeltidsarbetslösa ilöshetsersättning. är gemen
andeldärfördeltidsarbetslösaheltidsarbetslösa. störreDe utgörän en

allaår 1995arbetslösa under året 23 ängenomsnittet procent avav --
år 1995.gång under året 14arbetslösa någonvarit procentsom -

arbetslöshetsersättningalla uppbarurval blandMed hjälp ett somav
uppskattaförsökthar utredningenfjärde kvartalet år 1995under det att

deloch hurandel ersättningstagarnade deltidsarbetslösas stor avav
deltidsarbetslösa.tillgårarbetslöshetsersättningen som

23 databaserarbetslösa AMSdrygtpå urval 2 100Beräkningen har gjorts ett urav
kvartalet 1995.under fjärdeHändel och AK-stat
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Utredningen fann 14 de arbetslösa någon gångatt procent av som
under sista kvartalet år fick1995 frånersättning arbetslöshetsför-
säkringen eller KAS arbetslösa deltid.på deltidsarbetslösaDevar upp-
bar elva antalet ersättningsdagar och 10,5 denprocent procentav av
utbetalda ersättningen. Om det fjärde kvartalet 1995 representativtvar
för hela året skulle de deltidsarbetslösa ha uppburit 4,1 miljarder kr i

frånersättning arbetslöshetsförsäkringen och KAS under 1995.
de deltidsarbetslösaAv med ersättning kvinnor.76 Deprocentvar

flesta deNärmare 60 deltidsarbetslösa underprocentvar unga. av var
och35 år 80 år. åldersfördelning45 Dennaöver änprocent var yngre

med åldersfördelningeni bland de heltidsarbets-överensstämmer stort
lösa.

Tabell 3.7 De deltidsarbetslösas andel ersättningstagarna i ettav
urval arbetslöshetskassorstora

Procent

AndelArbetslöshetskassa

Lärarnas 36
Kommunaltj 30änstemännens
Kommunalarbetarnas 25
Handelsanställdas 25
SEKO:s 24
Handelstj 24änstemännens
Industritjänstemännens 21
Statstjänstemännens 21

Genomsnittz 14

l Andel alla någon gång under kvartalet fått ersättning från arbetslöshetskas-av som
san.
2 Genomsnitt för samtliga kassor plus KAS.
Källa: beräkningar.AMS samt egna

Tabell deltidsarbetslöshet vanligast arbetslöshetskassor3.7 visar iäratt
med medlemmar arbetar den offentliga deninom sektorn, privatasom
tjänstesektorn bland tjänstemannakassor. Bland industriarbetamassamt
kassor andelen deltidsarbetslösa betydligt lägre.är
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4 Den arbetslöshetsförsäkringennya -

översikten

Inledning1

Sedan utredningen i 1996 presenterade sitt delbetänkande medmars
idémässiga förslag till arbetslöshetsförsäkring, har riksdagen denen ny

juli12 1996 beslutat förändringar i den nuvarande arbetslöshetsför-om
säkringen och kontantai det arbetsmarknadsstödet KAS. för-Dessa

sysselsättningspropositionen1,ändringar, ingick i den s.k. träder isom
kraft den januari1 1997. innebär bl.a. skärpningDe de kraven av som
ställs för den enskilde ska kvalificera försig till frånersättningatt rätt
arbetslöshetsförsäkringen respektive Vidare införsKAS. s.k. bortreen

för ersättningsrätten.gräns
I propositionen inte ställning till förslagen i ARBOM-togs

utredningens delbetänkande sammanhållen försäkring respek-om en
tive obunden arbetslöshetskassa. Regeringen atten ny uppgav man
avvaktar med sitt ställningstagande till dess ARBOM-utredningensatt
slutbetänkande avlämnat.är

Utredningen har de förändringar i gällande lag-övervägtnoga nu
stiftning riksdagen har beslutat ska gälla fr.0.m. 1 januari 1997.som

principielltDe viktigaste ändringarna, dvs. skärpningen kraven påav
anknytning till arbetsmarknaden införandetoch bortre förgränsav en
den ersättningsbara tiden, finns med utredningensi förslag till en ny
arbetslöshetsförsäkring. radPå punkter har emellertid utredningenen
valt föreslå något annorlunda lösningar de fanns i syssel-att än som
sättningspropositionen. Detta motiveras i flertalet fall de principiellaav
utgångspunkter utredningens arbete, kapitel 2styrtsom se ovan.

detta kapitelI placeras utredningens förslag aktuellain i beslut an-
gående arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Förhållan-
det mellan försäkringen arbetsmarknadspolitikenoch preciseras. En

lProp. 1995/96:222
2 Beslutet beskrivs bilagai
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arbetslöshetsförsäkringförslag tillutredningensöversikt över ges.ny
dagens ersättningssystem.korthetbakgrund beskrivs iSom

förutsättningarArbetsmarknadspolitiska4.2

bidragFörsäkringsersättning, inte

delbetänkande3, arbetsmark-harutredningenskonstaterades iSom
arbetslöshetsförsäkringen.betydelse förutfonnningnadspolitikens stor

utbildningsbidragochförsäkringsersättningintegrationDen somav
kommittén4 omställ-formföreslog iArbetsmarknadspolitiska av en

sysselsättningspropositionen. Pro-medfanns inte iningsförsälqing,
arbetenoffentligaochutbildningsbidragsärskiltförslagpositionens om

medåtgärder,arbetsmarknadspolitiskautformadeför äldre är som
arbetslöshets.videkonomiska stödetdetnivåpåersättning somsamma

arbetslöshetskassornaförsäkringsersättning viasåledes inteDet är som
fall.utgår dessai

respektiveFörsäkringsersättningdettadelarUtredningen synsätt.
åtgärder börarbetsmarknadspolitiskadeltar itillbidrag sompersoner

till dettaSkälenförslag.utredningens ärframgårvilkethållas isär, av
Arbetsmarknadspolitis-stödformema.de tvåprinciperflera. Olika styr

arbetsförmed-beviljadeindividen,tillstödhandlaråtgärderka avom
skaffat sigenskildedenFörsäkringsersättning rättlingen. är somen

arbetslöshetsförsäkringen.tillanslutninggenom
arbetsmarknads-deannorlundaprinciperFörsäkringsmässiga änär

åtgärder. Envid beslutmåstebedömningar,politiska göras omsom
arbetslöshetsför-frivilligatill densiganslutitintearbetslös, som

ersättning.får intevillkoren,klarar någotinteellersäkringen avsom
där dengrunder,andrapååtgärd beviljasarbetsmarknadspolitiskEn

spelarfå arbetekunnaåtgärder förbehovarbetslöses att enav
arbetsmarknadspolitiskatillgången påsidanroll, vidavgörande av

arbetsförmed-betyder bl.a.arbetsförmedlingen. Dettamedel hos att
fårarbetslösestöd denvilketbetydelse förharlingens storenresurser

3 avsnitt 7.1.1996:51SOU
4 1996:34.SOU
5 något högre ersättningförelåsår änför 1997 mot-budgetpropositionenI en

lång-äldrearbeten fortillfälligaoffentligtarbetslöshetsersättning isvarande
tidsarbetslösa.



SOU 1996:150 arbetslöshetsförsäkringen översiktDen 83nya en-

från arbetslöshetsförsäkringenvid viss given tidpunkt. Ersättningen
utgår alltid, villkoren uppfyllda.ärom

finns samband mellan kontant ersättning från arbetslös-Det näraett
hetsförsäkringen eller och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna,KAS

åtgärder lägen kvalificerar fördeltagande i i vissa ersätt-attgenom ny
finansiellt samband. Vid brist påningsperiod. Därmed finns även ett

arbetslöshetsförsäkringen högre grad.medel för åtgärder, belastas i
kan andra sidan leda tillarbetsmarknadspolitiska medel åBrist på att

kvalificera tillklarar villkoren för sigden arbetslöse inte att nya
kan detta lägeersättningsperioder. utförsäkringsgaranti iUtan en

dearbetslöshetsförsäkringen bli mindre, eftersombelastningen på
de skulle ha gjort. Denarbetslösa utförsäkras tidigare än annars

förför kostnadernafall kommunen får här ståarbetslöse och i vissa
försörjning.

arbetslöshetsförsäkringenUtredningen finansieringenatt avanser
åtgärderna bör hållas isär. Se vi-arbetsmarknadspolitiskarespektive de

mellan försäkringenkapitel samspeletdare 10. Föravsnitt 5.5 attsamt
fungera, garantierska måste vissaoch arbetsmarknadspolitiken i övrigt

arbets-arbetsmarknadspolitiska åtgärdernafinnas för denivån på samt
förmedlingens resurser.

handlingsplanerIndividuella

förslagarbetsmarknadspolitiska kommitténshuvudtanke iEn attvar
utfonnad. varjeindividuellt Förarbetsmarknadspolitiken skulle bli mer

starkthandlingsplan utarbetas,individuellarbetssökande skulle en
skulle haarbete. arbetslösesnabb övergång till Denmålinriktad på en

förtydligtutforma planen och tillmätasaktiv roll i ett egetatt ansvar
denKontraktet mellansituation.med och reda sinsjälv ituatt ta upp

finns iskulle därmed stärkas. Sammaoch samhälletenskilde synsätt
utredningens direktiv.

syssel-fanns med iindividuella handlingsplanerFörslaget om
handlingsplanerindividuella ärsättningspropositionen. Där attanges

utanför den reguljärabefunnit sigför dem harsärskilt viktiga som
propositionenlång tid. Regeringen iarbetsmarknaden under attangav

allaska följakontinuerligtföreskriva AMSavsikten attär attatt upp
utförsäkraslångtidsarbetslöshet, dvs. riskerarriskerar att avsomsom

Handlingsplanen skahandlingsplaner.harden bortre mot-gränsen,
och utförsälding.verka rundgång

konkret ochvidare enligt propositionenHandlingsplanen ska vara
arbetslösska följas. Omdokumenterad.tydlig och skriftligt Den en

ingår iarbetsmarknadspolitisk åtgärderbjudandeavvisar ett somenom
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från arbetslöshetsersättning kunnahandlingsplanen, ska avstängning
ske.

individuella hand-ska utredningenEnligt direktiven överväga om
arbetslöshetsförsäkringen. Utredningenska regleraslingsplaner inom

med individuellaförslag påbygger det följande sinai systemetatt
för dettagenomförs och nödvändigahandlingsplaner att resurser

utvecklas6. utredningenmetodikenfinnas, liksom Menkommer attatt
metoden individuellaarbetsmarknadspolitiskaföreslår deninte att

den arbetslös-regleras i lagenhandlingsplaner i nuläget om nya
skaoutvecklad för dettaalltförhetsförsäkringen. Metoden attär ännu

heller givetintenödvändig precision. Detkunna med är attgöras
försäk-skeöverhuvudtaget behöver inomförfattningsreglering

arbetsmarknadspolitiken ochförfattningarringsreglema. De styrsom
metodutvecklinglämpligare.Arbetsmarknadsverket kan Den somvara

avvaktas, innanbörarbetsförmedlingarnaskekommer inomatt
ställning tas.

sysselsättningspropositionen såitolkar skrivningarnaUtredningen
individuell hand-framtagandetdeltagit iarbetslös,att av ensomen

utförsäkrad under på-blirska kunnaföljer den, intelingsplan och som
arbetsmark-medel till definnsdet inteersättningstidgående attp.g.a.
individuellahenneshans ellerintagits iåtgärdernadspolitiska som

finns i planenåtagandenuppfylla dehandlingsplan. påKravet att som
ömsesidigt.måste vara

starktresursförstärkningardevidareUtredningen attantar som en
hos arbets-kräverhandlingsplanerindividuellaanvändningutökad av

förmedla-arbetslösaantalettill stånd. Omkommerförmedlingarna per
därmed blir litet,kontakterpersonligaförochär utrymmetstortre

Överlag innebärfungera.handlingsplanerindividuella intekommer att
regelverket för dettillämpningskärptförslagutredningens avom en
förvaltningsanslagnödvändigaarbetslöshet,ekonomiska stödet vid att
sköta sina åtagan-ska kunnaarbetsförmedlingarnaförmåste finnas, att

arbetslöshetsförsäkringen.samspelet medden i

dragi korta4.3 Dagens system

två olikaarbetslöshet bestårstödet vidnuvarande kontantaDet er-av
arbetsmarknads-och kontantarbetslöshetsförsäkringsättningsformer:

denarbetslöshetsförsäkringenersättningsformerstöd. dessa mestAv är
nedan.drag Be-beskrivs i kortaersättningsfonnerbetydande. Dessa

6 utvecklatfinnsSACO 1996,Växelverkan, utgivenI ettrapporten resone-av
innebära.individstöd kanpåstarkare inriktningvadmang om en
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skrivningen gällande vid den tidpunkt då utredningen läggerrättavser
förslag hösten finnssitt dvs. 1996. uttömmande beskrivning iEn mer

delbetänkandets kapitel
få från arbetslöshetsförsäkringen krävs denersättningFör att att ar-

månader7arbetslöshetskassa tolvbetslöse har varit medlem i i minsten
krävsmedlemsvillkor. bli medlem i arbetslöshetskassaFör attatt en

vecka. Vidareförvärvsarbetar i genomsnitt minst 17 timmarman per
period hartill den arbetslöse under visskrävs för ersättningrätt att en

han ellerutfört mängd förvärvsarbete arbetsvillkorviss samt atten
förfogande grundvillkor.hon till arbetsmarknadens Ar-står m.m.

medlemmen ha förvärvs-betsvillkoret innebär den arbetslöse måsteatt
fem månader underarbetat dagar fördelade på minstminst 80 en ram-

arbeteföre arbetslöshetens inträde. Endast dag dåtid tolv månaderav
utförts timmar får räknas.minst tre

arbetslöshetsförsäkringen utgår form dagpen-från iErsättningen av
medlämnas 75dag beräknat belopp. Dagpenningning, dvs. ett per

fördagpenningförsäkrades dagsförtjänst.den Högsta ärprocent av
månadslön pånärvarande kr. Beloppet 75564 procentmotsvarar av en

kr.16 500ca
längdperiodtill under vissarbetslöse har ersättningDen rätt varsen
utgårArbetslöshetsersättningeller hennes ålder.beroende hansär av

fylltersättningsperiod. den försäkrade 55Omunder längst 300 dagar
perioden iårs ålderersättningsperioden uppnår 55år eller under är

månadenvidupphör utgångenstället dagar. Ersättningsrätten450 av
fyllerden försäkrade 65 år.före den under vilken

arbetsvillkor harända,ersättningsperioden gått tillOm nyttettmen
ytterligareförsäkrade tillunder perioden, har denupparbetats rätt en

vid bestämmandetersättningsperiod. Arbetsvillkoret kan av en ny er-
jämställd tid tid,med arbetegrundas på s.k.sättningsperiod t.ex.även

arbetsmarknadsutbildning.
till arbetslösa inteKASarbetsmarknadsstödKontant ärutges som

sådana medlemmar iALF-lagen och tillförsäkrade enligt är en ar-som
kravenskäl uppfyllereller intebetslöshetskassa annatettmen som av

till arbetslösaför arbetslöshetsersättning. Vidare KAStillrätt somges
efter ålder.arbetslöshetsersättning 60 årsutförsälcrats från tillhar rätt
fyller år, dockjuli det den arbetslöse 20lämnas tidigast den årKAS l

fyllerlängst till den arbetslöse 65 år.
arbetsmarknadsstöd krävs hanarbetslös ska få kontantFör attatt en

mängdutfört vissperiod och hareller hon har arbetat under viss enen
arbets-eller hon står tillarbetsvillkor hanförvärvsarbete samt att

7 måna-medlemmar minst 24måste undantag ha varit imed visssaFöretagare
der.
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marknadens förfogande grundvillkor. formKAS utgår i ettm.m. av
dag beräknat belopp. belopp detsamma den lägstaDetta ärper som

arbetslöshetsförsäkringens,dagpenning enligtutgår dvs. kr230som
dag.per

utgår under högst dagar ersättningsperioden. stödta-KAS 150 Har
uppnått års ålder innan ersättningsperioden gått till ända,55 ärgaren

perioden stället dagar. Sedan stödtagaren års ålder,i 300 uppnått 60 är
ersättningsperioden dagar. ersättningsperioden till ända,450 Om gått

upparbetats perioden, stödtaga-arbetsvillkor har under harett nyttmen
till ersättningsperiod. likhet med arbetslöshetsförsäk-Irättren en ny

ersättningsperiod kvalificeraringen kan stödtagaren under pågående
för ersättningsperioder arbetsmarknadspolitiska åtgär-sig nya genom

der m.m.
arbetslöseTill skillnad från arbetslöshetsförsäkringen kan deni

till utbildningsvillkor. Utbildningsvill-kvalificera sig KAS ettgenom
under ramtidkoret innebär den kalenderdagar,i minst 90att en avsom

eller hon avslutar utbildning, hartio månader i anslutning till hanatt en
arbetssökande eller har för-till arbetsmarknadens förfogandestått som

arbetsmarknadsstöd. krävsberättigad till kontant Detvärvsarbetat, är
och berätti-utbildningen har på heltid, omfattat minst läsårvarit ettatt

studiesocialt stöd.tillgat
de bådabeslutade förändringarna iriksdagen i juli 1996De av
bilagaunder respektiveregelverken redovisas nedan avsnitt. Se även

Förändringarna träder i kraft den januari 1997.l

huvuddragförsäkringens4.4 Den nya

grund-förslag tillhar delbetänkandeUtredningen i sitt presenterat
arbetslöshetsförsäkringsammanhållenläggande drag i allmän ochen

Huvudbetänkandetförsäkringen bör administreras.förslag hursamt om
dessutompresenterade förslag och innehållerbaseras på dessa tidigare

arbetslöshetsförsäkringen.förslag till ersättningsregler i den nya
följFörslaget kan sammanfattas enligt

för ekonomiskt stödföreslår de nuvarande formernaUtredningen att
och det kontantavid arbetslöshet, dvs. arbetslöshetsförsäkringen

8 kr dag.fall kan den lägsta dagpenningen lägre OmI vissa 230än pervara
all-den ersättningsberättigade tillerkänts ålderspension form folkpension,i av

förvärvsarbete, kantilläggspension eller pension lämnasmän annan som p.g.a.
redogörel-den lägsta ersättningen bestämmas till tio kr dag. den fortsattaIper

bortses dock från dessa fall.sen
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sammanhållen arbetslöshetsför-arbetsmarknadsstödet, ersätts av en
arbetslöshetsförsäkringen delar.säkring. består tvåDen avnya

ochdel fast grundbelopp lika för allal obligatorisk medEn ett som
föreslås för år 1998 dagpenningutgår till alla. Grundbeloppet ge en

månadenvilket kr ikr fem dagar vecka, 6 500på 295 motsvararper
vid heltidsersättning.

till-kompletterande inkomstbortfallsersättningfrivillig2 En som
motsvarande 80dagpenningmed gmndbeloppet ger ensammans

arbetsinkomsten.den förloradeprocent av

tillarbetsvillkor harförvärvsarbetande uppfyllerAlla rättettsom
delen försäkringen.obligatoriska allmännafrån denersättning av- -

reguljärtska timmarsföreslår arbetsvillkoret 75Utredningen att vara
halvtidsarbete.under månader.arbete månad nio Detta motsvararper

föremånader omedelbartramtid tolvutförts underArbetet ska ha en av
hos arbets-arbetssökandehar anmält sigdet den arbetslöseatt som

fyra år bakåt iligger tillfall kan arbeteförmedlingen. vissaI uppsom
få medräknas.tiden

erhållaocksåför gmndbeloppet kanvillkorenAlla uppfyllersom
detta krävsinkomstbortfallsskyddet.frivilliga Förfrån detersättning

månader någontolv imedlemmar i minstde har varitdessutom att av
försäkringen.administrerararbetslöshetskassorde som

underinkomstengenomsnittligaberäknas på denskaErsättningen
arbetslösheten.före Iomedelbartkalendermånadematolvde senaste

fåtidenfyra bakåt itill årliggerfall kan inkomstervissa uppsom
föreslås för år 1998högsta dagpenningenpåverka dagpenningen. Den

grundbelopp.vilket tvåkr,590 motsvararvara
tillbegränsasarbetslöshetsförsäkringenersättning fråntillRätten

bestårersättningsperiod. Dennavilketersättningsdagar,600 utgör en
delperiodfåersättningsdagar. Fördelperioder 200 atttre nyenomav

Återkvaliñce-återkvalüiceringsvillkor.uppfyllaska den arbetslöse ett
motsvarandeförvärvsarbete ellermånadersringsvillkoret utgörs av sex

månader.ramtid tolvåtgärd underarbetsmarknadspolitisktid i en aven
ersättnings-ska räknas in iarbetsmarknadspolitiska åtgärder inteTid i

perioden.
införs också. Den-ersättningsrättenkalendertidsbegränsningEn av

uppbäraarbetslöse endast hardeninnebärbegränsning rätt attattna
från förstafyra årsammanlagd tidunderarbetslöshetsersättning aven
den påbör-upphör såledeskalendertidEfter fyra årsersättningsdagen.

för-ersättningsdagarersättningsperioden, hur mångajade oavsett som
brukats.
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förbrukat alla ersättningsdagar ellerDen sina uppnått den be-som
följer kalendertidsregelngränsning måste uppfylla nykvali-ettsom av

ficeringsvillkor för berättigad till ersättningsperiod. Dettaatt vara en ny
förvärvsarbetatinnebär han eller hon ska ha minst månadernioatt un-

der ramtid tolv månader. Vidare krävs den arbetslöse inte haratten av
uppburit någon arbetslöshetsersättning eller motsvarande under en
sammanlagd tid tolv månader.av

Arbetslösa förbrukat alla ersättningsdagar kan fåsina ersätt-som
form efterskydd. Efterskyddet ska till aktivt arbetssökan-ning i utgåav

de utförsäkrats från arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen bestårsom
grundbeloppet under högst ersättningsdagar. Utförsäkrade200av som

har fyllt kan under längre tid arbetsmarknadspolitisk åt-58 år en en
efterskydd.gärd eller motsvarande benämnd förlängt

arbetsmarknaden införs till ersättningnytillträdande påFör rätten
erhållavid arbetslöshet benämnd nytillträdandeersättning. För att ny-

uppfyllertillträdandeersättning krävs den arbetslöse år och20är ettatt
utbildningsvill-arbetsvillkor fyra månaders förvärvsarbete ellerpå ett

kor. den arbetslöse erhålla nytillträdandeersättningVidare kan genom
från tid tilluppfylla de särskilda krav regeringenatt annansom

särskilda villkoret. Nytillträdandeersättning utgårbestämmer, det s.k.
under period ersättningsdagar. Dagpenningen200 motsvararen av
grundbeloppet.

nuvarandeföreslår den administrationen,Utredningen att som om-
utredas arbets-arbetslöshetskassor, bibehålls. börbesörjs Det omav

samtliga ersättningsä-löshetskassorna kan handläggningenöverta av
medlemmar-arbetsmarknadspolitisk berör derenden art, egnasomav

na.
föreslåsnuvarande arbetslöshetskassornaVid sidan de att en nyav
ska första handarbetslöshetskassa kassan iobunden inrättas. Den nya

arbetslösa inte eller intehandlägga ersättningsfrågor ärrör somsom
berättigadearbetslöshetskassa,kan medlemmar i ärsommenvara en

det möjligt för den någontill grundbeloppet. Vidare ska som avvara
arbetslöshetskassoranledning vill bli medlem i någon övrigainte attav

inkomstboitfallsdelen arbetslöshetsförsäkringenansluta till isig genom
ska haden obundna arbetslöshetskassan. Statenbli medlem i ettatt av-

inflytande denna arbetslöshetskassa.görande över
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Ersättningsregler5

Inledningl

regelverket handlargrundläggande förslaget i detDet attmest nya om
för arbetslöshetsersättning tilldagens tvåintegrera system en sam-ny

arbetslöshetsförsäkring, också uppfyller kravet påmanhållen attsom
frågeställning. Sedankapitel behandlas först dennaallmän. dettaIvara

förslag till lagbehandlas de centrala delarna i utredningens omny
ochgrundvillkor, medlems-arbetslöshetsförsäkring, dvs. regler om
ochdagpenning, ersättningsnivåarbetsvillkor, överhoppningsbar tid,

ersättningstid regler avstängningsamt m.m.om
gällandeinledande beskrivningVid avsnitt kortvarje rättavges en

ochriksdagen beslutat i juli 1996de förändringarsamt somomsom
gällandeutförligare redovisninginförs den januari 1997.l För aven

delbetänkan-kapitel bilaga ihänvisas till delbetänkandets 6 2rätt samt
sammanhållenbilaga finns dessutomdet. huvudbetänkandets 2I en

för-julibeslut budgetpropositionensbeskrivning riksdagens samtav
slag.
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arbetslös-och sammanhållenallmän5.2 En

hetsförsäkring

Förslag

föreslåssammanhållen arbetslöshetsförsäkringallmän ochEn ersätta
arbetslös-två vid arbetslöshet.dagens för ersättning Densystern nya

består tvåhetsförsäkringen delar:av

likagrundbelopp förobligatorisk del där ersättningen fastEn är ett
utgår till alla.alla och som

tillsammans med grund-inkomstbortfallsersättningfrivilligEn som
den förlorade arbetsinkomstenandelbeloppet givenersätter en av

inkomstnivå.till vissenupp

arbetslöshetskassor.föreslås helhet administrerasFörsäkringen i sin av
komple-föreslås bli inrättadarbetslöshetskassaobundenEn ettsomny

till befintliga kassor.ment

karaktärFörsäkringens

arbetslöshetsförsäkringEn allmän

administreradförsäkring,frivilligfrån år 1934Grundprincipen om en
dagensfortfarandemed statsbidrag,arbetslöshetskassor systemstyrav

har fleraårtiondenas lopparbetslöshet. Underekonomiskt stöd vidför
arbets-införas allmändet bordelämnat förslagutredningar att enom

dessaförvärvsarbetande.alla Iomfattarlöshetsförsäkring sam-som
obligatorisk ochofta mellanlikhetsteckenmanhang har satts enen

harförsäkring antagitsarbetslöshetsförsäkring. sådanallmän En vara
Tillkomstenfallet.behöverhelt och hållet statlig, så inteäven varaom

infördes,grundförsälcringobligatoriskinnebarår 1974KAS att enav
ekonomisktfördet svenskahelt Därmed kani statlig regi. systemet

allmänt.arbetslöshet ha blivitstöd vid sägas
behålla sin ka-arbetslöshetsförsäkringen börUtredningen attanser

försäkringsmässigaDärmed förstärks detfrivillig försälcring.raktär av
markeras. Detarbetslöshetsförsäkringen.inslaget i Det ansvaretegna
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finns dock motsättning mellan försäkringen ska både allmänatten vara
frivillig.och

Utredningens ambition den arbetslöshetsförsäkringen såiär att nya
gradhög möjligt ska tillgänglig för alla uppfyller för-som vara som

säkringens villkor. Anslutningen till arbetslöshetsförsäkringen idagär
mycket belystes i delbetänkandets kapitel och mind-Detta 6 Enstor.

förvärvsarbetande saknar dock inkomstbortfallsskydd,re grupp p.g.a.
de inte medlemmar i arbetslöshetskassa. arbetslös-Trotsäratt atten

hetsförsäkringen till delen finansieras alla inkomsttagare viastörsta av
de arbetsmarknadsavgifter arbetsgivare och egenföretagare betalarsom

omfattar således försäkringenin, inte på likartat allasättett som upp-
fyller ersättningsvillkoren. eller skäl valtPersoner, ett annat attsom av

bli medlemmar dagens arbetslöshetskassor, får lägreinte i någon ettav
ekonomiskt stöd vid arbetslöshet de medlemmar arbets-iän ärsom en

beror delöshetskassa. skillnad på olika ersättningsnivåerna iDenna
och arbetslöshetsförsäkringen.KAS i

Utredningen arbetslöshetsförsäkiingens täckningsgrad börattanser
öka, den redan mycket hög. hinder finns för ökadDeärtrots att som en
anslutning bör avlägsnas. hinder utredningen uppfattatDessa såsomär
det främst principiell och ideologisk eftersom dagens organisa-art,av

formellt för alla uppfyller villkor.tion vissaöppenär som
försäkringens här hur deMed täckningsgrad många avavses

förvärvsarbetande anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. Dettaärsom
omfattasska sammanblandas med hur de arbetslösainte många somav

för fåförsäkringen, dvs. uppfyller villkoren ersättning. Detatt sena-av
anslutna till arbetslöshetsför-påverkas dels hur många ärav somre

dels villkoren för få Utred-säkringen, hur ersättning är.stränga attav
förslag, liksom de ändringar dagens beslutatsningens i system som av

villkoren skärps. betyderriksdagen i juli 1996, innebär Dettaatt
arbetslösa kommer fåantagligen mindre andel de attatt aven

jämfört med dagens läge.från försäkringenersättning

älvförvaltning

Arbetslöshetsförsälcringen fortsätta administreras de försäk-bör att av
till detta ställningstaganderade själva, dvs. i privat regi. Motivet är att

den ansvarstagande från arbets- och näringsli-tradition gemensamtav
arbetslöshetsförsäkringen böraktörer finns det gäller intenärvets som

underlättar nödvändigt samspel mellanbrytas. Detta ettengagemang
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbets-arbetslöshetsersättning

självförvaltas delöshetsförsäkringen bör därför fortsättningeniäven av
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vidare ned-arbetslöshetskassor. Sedvs.föreningsfonn,försäkrade i av
grundläggan-administration. Deförsäkringensbeträffandekapitel 8an

administrationarbetslöshetsförsäkringensangåendede övervägandena
kapiteldelbetänkandetsredovisadefinns i

arbetslöshetsförsäk-krav påleder till tvåutgångspunkterDessa
del finnasobligatorisk iförsta måstedetutfornming. Förringens en

personligkräverinteersättningsrättdvs.den försäkringen, somennya
all-arbetslöshetsförsäkringenDärmed blirtill försäkringen.anslutning

innehållaadministrationförsäkringensandra bör ettdetFörmän.
frivilligatill denansluta sigför allaattraktivtdetalternativ attgörsom

arbetslöshetsförsälcringen.delen av

sammanhållen arbetslöshetsförsäkringEn

det påskautredningenbl.a. överväga ettframgårdirektivenAv att om
förregelsystemskildadagens tvåsamordnagåreller sätt attannat

sammanhål-utformaUppdragetarbetslöshet.vidstöd ärkontant att en
sammanhållentalar förskälarbetslöshetsförsäkring. Delen ensom

ande:följförsäkring är

anslutningmycketkräverarbetslöshetsförsäkring storfrivilligEn en-
både dentäckningsgrad. Ombör ha höglegitim. Denför att envara

ochinomdelen liggerfrivilligaoch denobligatoriska sammaen
delenden frivilligatillanslutninghögstimulerasförsäkring, aven

arbetslöshetsförsäkringen.
överblicka. Enförstå ochoch lättaenhetligaReglerna bör attvara-

underlättar detta.arbetslöshetsförsäkringsammanhållen
god ochmöjligt ocheffektivsåbörAdministrationen gesomvara-

bådadedag administrerasförsäkrade. syste-de Itillsnabb service
Övergång tillskildaoch inomolikapå system.sätt en sam-men

motiveraddärförarbetslöshetsförsäkiing även rentmanhållen är av
torde innebäraadministrationsammanhållenskäl. Enadministrativa

på sikt.ske åtminstonekanbesparingaratt
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Försäkringens uppbyggnad

Två delar i försäkringen

Utredningen föreslår allmän och sammanhållen arbetslöshetsför-att en
säkring dagens två för ekonomiskersätter ersättning vid arbets-system
löshet, arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstöd-

arbetslöshetsförsäkringenDen föreslås bestå delar.två Delset. nya av
obligatorisk del där ersättningen fast grundbelopp lika för alla.är etten

Dels frivillig inkomstbortfallsersättning tillsammans meden som
grundbeloppet given andel den förlorade arbetsinkoms-ersätter en av

till inkomstnivå.vissten upp en
Den ersättning dagpenning försäkrad arbetslös får bestårsom en- -
två delar, dels grundbeloppet, dels inkomstbortfallsersättning.av en

Alla arbetslösa omfattas försäkringen får således grundbelopp,som av
de anslutna till det frivilliga inkomstbortfallsskyddet.även är Omsom

dagens ersättningsnivåer används exempel, skulle arbetslössom en
med högsta dagpenning dels grundbelopp på 230 kronor, delsett en
inkomstbortfallsersättning på kronor, Vilket334 tillsammans ger en
dagpenning kronor.på 564

Grundbeloppet den lägsta dagpenningnivån och utgår alltid,är om
den arbetslöse ersättningsberättigad. Ovanpå det läggs inkomstbort-är
fallsersättningen, frågai anslutit till den frivilligasigom personen
delen försäkringen.i Utredningens förslag handlar två försäk-inte om
ringar, viktigt för den fortsattaDet förståelsen utred-utan ärom en. av
ningens förslag inte sammanblanda utredningens förslag medatt
dagens med olikatvå ersättningar, aldrig utgår samtidigt. Isystem som
utredningens förslag det i principär tvärtom.

obligatoriskaDen delen, kräverinte någon individuell anslut-som
ning, bör ha karaktären grundskydd. Nivån på detta grundskyddettav
bör så låg den frivilliga anslutningen till inkomstbortfalls-sättas att
skyddet ekonomiskt förmotiverad flertalet de förvärvsarbetande.är av
Därmed försäkringen incitament till Samtidigt får integer egenansvar.
grundskyddet lågt,så det praktiskt alltid komplet-måsteatt tagetvara

med försörjning.teras annan
Inkomstbortfallsersättningen bör för huvuddelen försäkradedeav

skydd vid ofrivillig arbetslöshet och det möjligt för denett gott görage
försäkrade alltför ekonomiska uppoffringar klara för-sinatt utan stora
sörjning tills arbete har erhållits. förDet måste den majorite-nytt stora
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inkomstbort-påklar skillnad mellan nivånförsäkrade finnasten enav
grundbeloppet.ochfallsersättningen

delar.tvåmellan försäkringens Iskiljer sig åtErsättningsnivån
uppfyller villkoren förAllaidentiska.reglerna iövrigt är stort sett som

till grund-automatisktarbetslöshetsförsäkringen harfrån rättersättning
frivillig ochdäremotInkomstbortfallsdelen försäkringenibeloppet. är

honhan ellertill denanslutit sigarbetslöse harkräver den samt attatt
tid.medlem i visshar varit en

administrationFörsäkringens

i privatförsäkringen administrerasföreslår denUtredningen att nya
Förekomstendvs. föreningar.arbetslöshetskassor, ettregi och avavav

tillkomplementadministrativtgrundskydd kräverobligatoriskt ett
obunden arbets-arbetslöshetskassor. Enmedlemsbaseradedagens ny
ska administrerakassainrättad.därför bli Dennaföreslåslöshetskassa

arbets-i någonmedlemmarinteför demgrundbeloppet ärsom
kapitelvidarelöshetskassa. Se

skerinkomstbortfallsdelenfrivilligatill denAnslutning genom
för-administrerararbetslöshetskassordenågonmedlemskap i somav

inkomstbort-frivilligaanslutningsgraden till denökasäkringen. För att
denutredningenföreslårarbetslöshetsförsäkringen, ävenfallsdelen i att

till inkomst-anslutningsmöjligheterbjudaarbetslöshetskassan skanya
alternativskapasDärmedmedlemskap i kassan.bortfallsskyddet via ett

arbetslöshetsförsäkringentillvill ansluta siginteför de sompersoner
samverkar medarbetslöshetskassordemedlemskap i någonvia somav

intresseorganisationer.

konstruktionförsäkringensmedYtterligare fördelar

det lättaredelar,olikabestår tvåarbetslöshetsförsäkringen görAtt av
och försituationerolikaden fungerar iförsäkringen såutforma attatt

det gällerföljande,detmöjlighet utnyttjas i när attolika behov. Denna
ocharbetsmarknadennytillträdande påförsärskilda lösningarutforma

föreslås ingå ibortredenutförsäkratsför dem gräns somp.g.a.som
försäkringen.

också möjlig-erbjuderarbetslöshetsförsäkringendelarna itvåDe
olikapåfinansieringförsäkringensbeskriva sätt.ochheter dela inatt

kapitelnedan i 10.utvecklasDetta
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ersättning5.3 Villkor för

Förslag

Grundvillkoren fåför arbetslöshetsersättning bör preciseras och till-att
lämpas striktare.

Arbetslöshetsersättning bör utgåinte inkomstutfyllnad vidt.ex.som
stillestånd eller konjunkturanpassad arbetstid eller vid ellerperrnittering

anställd i övrigt frivilligtnär minskar sin arbetstid. börDet inte viaen
kollektivavtal möjligt kringgå denna princip.attvara

Uppsägningstid anställd har till bör alltid läggasrätt ut,som en
innan arbetslöshetsersättning börjar utgå.

fåFör ersättning ska arbetslös bl.a. påinskriven arbets-att en vara
förmedlingen och aktivt söka arbete. Innebörden aktivt sökaattav
arbete föreslås preciseras i föreskrift. lämpligtKraven arbete bör
kunna sänkas längre arbetslösheten Hela lönen bör beaktas vidvarat.
bedömning vad lämpligt arbete.ärav som

Rätten för arbetslös deltidsstudier samtidigt arbets-att upptaen som
löshetsersättning erhålls begränsas till motsvarande 25 hel-procent av
tidsstudier. Arbetslöshetsersättning bör utgåinte till den har studie-som
stöd.

Medlemsvillkoret för få föreslåsersättning i fortsättningenävenatt vara
tolv månader. medlemskapFör krävs anknytning till arbetsmark-en
naden uppgår till minst timmar veckan.17 i börDetta preciserassom
till ha åtminstonegällt under månad.att en

arbetsvillkorDet gäller för första delperiod med ersättningattsom en
ska beviljas reguljärt arbete i minst timmar månadär 75 underper

månaderminst nio inom ramtid tolv månader före arbetslöshetensen av
inträde. såledeskrävsDet förankring på arbetsmarknaden minsten
motsvarande halvtidsarbete.

reguljärt arbeteSom bör anställningar med statlig löne-vissäven
subvention räknas. Praktiktid ska bara i vissa fall kunna kvalificera till
ersättning.

Om ovanstående villkor uppfylls, utgår ersättning på lägsta dagpen-
ningnivå, d.v.s. grundbelopp. Om den arbetslöse dessutom under minst

år har varit ansluten till den frivilliga inkomstbortfallsdelen arbets-iett
löshetsförsäkringen via medlemskap i arbetslöshetskassa, utgår ävenen

1 frågorBeträffande företagare och uppdragstagare hänvisas till kapi-rörsom
tel
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dåDagpenningeninkomstbortfallsersättning. utgörs summan avav
inkomstbortfallsersättning.ochgrundbelopp

aktiviteterregler vilkagällandeföreslåsVidare att gersomomnu
tillgodoräknasfårtidbibehålls.överhoppningsbar tid Den somsom

betyderår.tillbegränsad Dettaföreslås bliöverhoppningsbar atttre
inträdearbetslöshetensår företillbaka fyralängreligger änarbete som

till ersättning.kvalificerarinte

Gällande rätt

Dagens system

arbetslöshets-frånersättningerhållakunnaarbetslös skaFör att en
arbetstagare,eller honhanarbetslöse,den ärkrävsförsäkringen att om

månadertolvi minstarbetslöshetskassamedlem ihar varit en -
underförvärvsarbetatarbetslösedenkrävsVidaremedlemsvillkoret. att

ramtidundermånaderfemfördelade på minstdagar80minst aven
förvärvs-Endast dagarinträde.arbetslöshetensföremånadertolv som

förvärvsarbeteräknas. Somfårtimmarutförts i minstarbete tre
medlikställsVidareutgår.relqyteringsstödvilketarbete förlikställs

subvention-arbetshandikappadeföranställningarförvärvsarbete som
arbets-offentligahosskyddat arbetetillbidraglönebidrag,genomeras

Samhalloch hos AB.givare
tidsådanfrånbortsearbetsvillkoret skaberäknandetVid manav

styrktarbetaförhindradhar varitarbetslösedenvilken attunder p.g.a.
fylldaefteravslutatförsäkrade hardenheltidsutbildningsjukdom, som

påförvärvsarbetesammanhängandeföregåttsharellerär25 avsom
frihetsberövandeanstalt,nykterhetsvård påmånader,femheltid minsti
adoptivbarnellerbarnvårdområde,kriminalvårdens egetpå somav

livs-ellersmittskyddslagenenligtbesluttvå ärhar fylltinte samt
föräldra-erhållitförsäkrad hardåför tidgällermedelslagen. Detsamma

tjänstgöringarbetaförhindradvaritellerpenningförmån att p.g.a.
medjämställsinteaktiviteterdessaden mäntotalförsvarsplikt, ienligt

Även överhoppnings-räknasarbetslivsutveckling kanarbetad tid. som
bar tid.

uppfyller vissaarbetslösedenkrävsvillkorangivna attUtöver ovan
ocharbetsförarbetslösedeninnebär ärGrundvillkorengrundvillkor. att
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i övrigt oförhindrad arbete, beredd erbjudet lämpligtatt ta ärett att anta
arbete, anmäld arbetssökande hos den offentligaär arbetsförmed-som
lingen och inte kan erhålla lämpligt arbete.

Ersättning lämnas inte till den deltar i utbildning, det intesom om
skäll.finns särskilda Särskilda skäl föreligger den enskildenär

deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling,
fortsätter studier han eller hon bedrev på heltid vid sidan ettsom av
heltidsarbete, under förutsättning han eller hon söker heltids-att ett
arbete,
bedriver studier på deltid, under förutsättning studierna inteatt
hindrar honom eller henne från söka och heltidsarbeteatt ta samt att
han eller hon intygar han eller hon beredd avbryta studier-äratt att

dessa kan hindra honom eller henne från arbeteatt ta samtna om
deltar4. i kurs syftar till orientering olika yrken ellerattsom ge om
utbildningsvägar eller har liknande syfte, under förutsätt-ettsom
ning kursen kort varaktighet.äratt av

Någon nedre åldersgräns för anslutning till försäkringen finns inte.
Medlem får kvarståinte arbetslöshetskassai efter det han eller honatt
har fyllt 65 år.

arbetslösFör ska få KAS krävs han eller hon har uppfylltatt atten
arbetsvillkor han eller hon har uppfyllt vissa grundvillkor.ett samt att

Den arbetslöse kan, förutom förvärvsarbete, kvalificeraävengenom
sig utbildning. Utredningen återkommer till sistnämnda möjlig-genom
het i kapitel avsnitt 6.2.

Arbetsvillkoret innebär den arbetslöse ska ha förvärvsarbetatatt
under femminst månader under ramtid tolv månader omedelbarten av
före arbetslöshetens inträde. endastHänsyn till månad under vilkentas
förvärvsarbete har utförts minst 75 timmar. Grundvillkoren utforma-är
de i överensstämmelse med villkoren i -lagen.ALF Reglerna för över-
hoppningsbar tid i princip desamma för förKAS arbets-är som
löshetsersättning. skillnadDen finns den tid inte räknasär attsom som
in i ramtiden enligt bestämmelser i KAS-lagen fårinte överstiga två år.

lämnasKAS tidigast den juli det denl år arbetslöse fyller tjugo år,
dock längst till den arbetslöse fyller 65 år.

2 Se ALF-förordningen 22a

16-12524



Ersättningsregler SOU 1996: 15098

1997fr.o.m. den 1 januariFörändringar

fr.o.m.kommer arbetsvillkoret årbeslutade förändringarGenom att
erhållaarbetslöshetsförsäkringen och KAS. Förskärpas både1997 i att

den arbetslöse ha för-arbetslöshetsförsäkringen skafrånersättning
ramtid tolvmånader underreguljärt niovärvsarbetat i minst aven

till månadinträde. ska endastföre arbetslöshetens Hänsynmånader tas
erhållautförtsförvärvsarbete har minst 80 timmar. Förunder vilken att

månaders arbete underutförtska den arbetslöse har minstKAS ensex
månader,ramtid tolvav

möjlighet för regering-det finnasregelverken kommerbådaI att en
särskilda skälbemyndigar,regeringeneller den myndighet att omen

arbete utförts mindre 80 timmarmånad dåföreligger medge änävenatt
får räknas.

längrerekryteringsstöd utgår kommer inteför vilketArbete att
förvärvsarbete.reguljärträknas som

Grundvillkor

Allmänt

sökersäkerställa denfyra grundvillkorenSyftet med de är attatt som
till arbetsmark-arbetslös och stårverkligenarbetslöshetsersättning är

densäkerställavillkoren tillVidare syftarförfogande.nadens attatt
och varaktighet.omfattningarbeten med vissarbetssökande söker

bereddarbetslöse skulleden varatillbaka krävdesLängre attatt
överhuvudtaget bliförheltidsarbeteerbjudanden ersätt-attanta om

nuvarandeinförde denmed år 1974ningsberättigad. sambandI att man
Även betraktasdeltidsarbete skulleändrades detta.lagstiftningen som

och bestämmande ersättnings-vidordinär arbetsform accepteras aven
del-enbart söktearbetslös ochdeninnebarDettarätt. att somsom var

förlorademotsvarande nivå.på Denskulle få ersättningtidsarbete som
arbetslös-till motsvarandeberättigadskulledeltidsanställning varaen

arbetstid,fast kortareslog dockhetsersättning. ärMan attännuatt som
utanför för-hållaseller bisyssla, skullesporadiskt arbetelikställa med

säkringen-J.

3 131.sou 1971:42 s.
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Utredningen grundvillkoren väl avvägda och ställeratt äranser
rimliga krav på den enskilde söka arbete. Problemen med grund-att
villkoren de i likhet med andra forsälcringsreglerär att inte alltid har
tillämpats på ökadEn användningsätt. individuellaavsett hand-av
lingsplaner inom arbetsförmedlingen bör leda till bestämmelsernaatt
efterlevs i högre grad.

Utredningen det finns anledning något utförligare be-att attanser
vissa frågeställningar kringröra gnindvillkoren och deras tillämpning.

Det frågor skarör arbetslös,när vad kansom en person anses som som
lämpligt arbeteanses som m.m.

Åldersgräns

Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen omfattar i princip alla som
förvärvsarbetar till 65 års ålder, under förutsättning han eller honatt är
medlem arbetslöshetskassa.i finnsDet således ingen nedre ålders-en

i försäkringen. sådanEn hargräns obehövlig.gräns ansetts vara
Utredningen har det i framtida arbetslöshetsförsäk-övervägt om en

ring i lagen bör införas nedre åldersgräns. sådanEn skullegränsen
kunna utformas enligheti med de åldersregler finns i nuvarandesom
KAS-lagen. Skäl för införa nedre åldersgräns idag förut-att är atten

alla ungdomar gå igenomsätts gymnasiet. har därförnästan Det ansetts
kommunerna bör för ungdomars utbildning och stöd vidatt ansvara

arbetslöshet till års20 ålder.upp
Utredningen dock med det skärpta arbetsvillkor före-attanser som

slås nedan i detta avsnitt, bör den har förvärvsarbetat i nio måna-som
der ålder erhålla ersättning motsvarande det inkomstbortfalloavsett
han eller hon drabbas avvid arbetslöshet. Har såen person en om-
fattande förankring i arbetslivet nio månaders reguljärt förvärvs-som
arbete, det troligt han eller hon har inrättat liv efterär sittatt
motsvarande inkomst.

Utredningen således inte det bör införas någon nedre ål-attanser
dersgräns i arbetslöshetsförsäkringen. Vad gäller de s.k. nytillträdande
har utredningen gjort andra överväganden. Utredningen återkommer
till denna fråga kapiteli

Utredningen inte heller reglerna för den åldersgränsenatt övreanser
bör ändras.
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Ofrivilligt arbetslös

faststäl-betydelse för hur skafråga ersättningsrättenEn ärstor manav
arbetslös försäkringens mening. deska i I nuva-anses somvem som

finnsekonomiska stödet vid arbetslöshetrande regleringarna detav
arbetslös. definition har idefinition begreppet Eningen använtssomav

utförbetraktas försäkrad, intearbetslöskommentartext är att somsom
utför föroch heller arbetearbete för räkning intenågot avlönat annans

förvärvssyfte.räkning iegen
exempelvis underuppbär lön,Försäkrad uppsäg-semester,som

för-arbetslös. hellerbetraktas inte Inteningstid eller permittering, som
erbjudas arbete, räknasför den tid de inte kansäkrade, får lön somsom

arbetslösa.
under vilkaperioder arbete,innehålleranställningarFör utansom

någonutgår, gäller princip. Harlön eller ersättning inte sammaannan
eller hon under vissa peri-innebär hantillsvidareanställning attsomen

ellererhåller någon lönoch då hellerberedas arbete inteoder inte kan
praxisekonomiskt, har ikompenseraspå ansett attsättannat per-man

hellerdärför inteanställningsfonnen ochifråga har accepteratsonen
arbetslös.ska varaanses

samband mediarbetstagaren,denna slutsatsMotivet till attär att
tillställningtillsvidareanställning,tillhan eller hon tarsäger omen
kortarehandlar här intevillkor.dessa Dethan eller hon accepterar om
till sintillsvidareanställningar,tillfälliga anställningareller utan som

karaktär.är permanentart av mer
lång-innebär detdessa fall,utgår iarbetslöshetsersättningOm en

karaktärförsäkringensinkomstutfyllnad, vilket stridersiktig mot av
dessutominkomstutfyllnad medförsådanomställningsförsäkring. En

verksamhetsområden,branscher ochföretag,vissasubventionen av
dettaUtredningen delarkonkurrensen.vilket snedvrider synsätt.

företagförekommerdetuppmärksammatUtredningen har attatt
fack-med lokalaöverenskommelserträffarekonomiska problemmed

princip idennainnebär försök kommaliga organisationer, runtattsom
anställdadeinnebärexempel avtal sägsförsäkringen. Ett är attett som

återanstäl-anställningsdagenför på den sistaarbetsbrist, attp.g.a.upp
den tidi-arbetstid 80medlas företageti procentmotsvarar avsomen

fram-ocksåöverenskommelsen reglerasgällande arbetstiden. I engare
Avsiktentill heltidsarbete.anställda ska återgåde ärtida tidpunkt, då

arbetslöshetsersättningansökadärefter skaarbetstagarna mot-att om
har reducerats.den tid arbetetsvarande

där arbets-situationexempel pådettaUtredningen är ettatt enanser
kollektivavtal,har viaförsäkradeska utgå.inte Delöshetsersättning



SOU 1996: 150 Ersättningsregler 101

dvs. frivilligt, reducera sin arbetstid. finansieraaccepterat Att kon-att
junkturanpassad arbetstid via arbetslöshetsförsäkringen inte förenligtär
med lagens syfte omställningsförsälcring.att vara en

problemEtt dettai sammanhang har alltsedan ALF-lagen infördes
denvarit deltidsarbetslöshettyp uppstår, heltidsarbetan-närav som en

de arbetsgivaren tvingas tillövergå deltidsarbete. detta fallI harav
den drabbade bevisligen arbetsutbud uppgår till heltid.ett Det harsom
därför rimligt arbetslöshetsersättningansetts utgår föratt det inkomst-
bortfall uppstår. Detta gäller emellertid inte pånärsom egeten person
initiativ övergår från heltid till deltid, dvs. själv begränsar sitt arbetsut-
bud. kapitelI avsnitt 6.1 behandlas denna problematik i detalj.mer

Utredningen dei situationer då anställd haratt accepteratanser en
reducera sin arbetstid, ska han eller honatt inte arbetslös ianses som

Ärarbetslöshetsförsäkringens mening. arbetstidsreduceringen reglerad
i kollektivavtal, utredningen detta för berördaett medlemmarattanser

deni avtalsslutande organisationen ska tolkas frivillig överens-som en
kommelse. Det särskilt viktigtär upprätthålla denna princip iatt en
situation där arbetslöshetskassorna har stark anknytning till de fackliga
organisationerna.

Perrnittering

Perrnittering exempel påär problem. Perrnitteringett in-annat samma
nebär arbetsgivare på grund tillfällig arbetsbrist, driftsstömingatt en av
eller sådan omständighet tillhandahållerinte arbetstagaren någotannan
arbete och befriar denne från skyldighet på arbetsplatsen.att närvara
Rätten permittera inte reglerad i lag, finns inomatt är mångamen
avtalsområden inom SAF/LO området.

arbetsgivarenFör ska ha permittera ska enligtatt rätt praxisatt
löneformen sådan lönen i relation till den faktisktatt sättsvara
arbetade tiden eller till omfattningen det arbete faktiskt utförtsav som
timlön eller ackordlön. Vidare krävs kollektivavtalet eller detatt
faktiska anställningsavtalet har slutits under förutsättningen arbets-att

inte kan påräkna arbete i utsträckningtagaren arbetsgivarenstörre än
sig kunna tillhandahålla. Inom tjänstemannaområdet ingås inteanser

anställningsavtal på detta varför pennitteringsrätt avseendesätt,
tjänstemän saknas.

Det gällande löneskyddet vid permittering infördes den januarilnu
anställningsskyddslagenil.1985 i Enligt denna bestämmelse har en

4 21 § anställningslagen
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till lön arbetstagarenarbetstagare perrnitteras rätt som omsom samma
arbetetarbetsuppgifter. gäller dock intehade fått behålla sina Detta om

sammanhängande tillandra skäl sinsäsongbetonat eller inteär ärav
natur.

erhål-fanns möjlighet för arbetsgivaretill den juni 1995Fram 30 att
slopadespermitteringslön. möjlighetstatsbidrag för utbetald Denna

Pennitteringslönesinstitutetbesparingsskäl från den juli 1995.lav
mellan LO och SAF.trepartsöverenskommelsebyggde på staten,en

permitteringslönersättning utbe-huvuddelen denstod förStaten somav
krävts arbetsgivarenhar det såledestalades. Under det året attsenaste

till anställda permitteras.för hela ersättningen somsvarar
arbetskraftskost-kunna minskaunder vissa perioderBehovet attav

personal,för den skull behövanadema, ärsäga ett natur-attutan upp
enligt utredningensdockligt fenomen marknadsekonomi. Deti ären

och betala föruppgift gå inarbetslöshetsförsäkringensmening inte att
tillfälliga stillestånd.arbetskraftskostnadema under

löneller kollektivavtal intemed stöd lagVid pennitteringar där av
och där-arbetslösafall betraktatshar arbetstagarna i vissautgår, som

kanexempelarbetslöshetsersättning. Somerhålla nämnasmed kunnat
vid semesterstängning.pennittering

arbetslöshetsför-olika försök utnyttjahar erfaritUtredningen attatt
kollektivavtalförekommer,säkringen på sådant sätt t.ex.ett genom

får perrnitterastillsvidareanställningarbetstagare medinnebär attsom
med denkommitperiod arbetsgivarenunder den överens omsom

utgår då ingenperrnitteringsperiodenUnderfackliga organisationen.
arbets-förväntaspermitteringsperiodenöverenskomnalön. Under den

fackligaavtalsslutandeinformationsblad från denenligttagaren orga-
arbetslös-uppbäraförfogande ochtill arbetsmarknadensstånisationen

pennitteringsperioden tvåhar underhetsersättning. Arbetstagaren
uppsägningstid.veckors

skaförfaringssätt intebeskrivaUtredningen rättatt gemenar ovan
de anställdakollektivavtalet hararbetslöshetsersättning. Genomtill

intearbetsvillkoren. Detförändringen iden tillfälliga äraccepterat
stil-betala den härarbetslöshetsförsäkringenlåtalämpligt typenatt av

aktuella exempletdetproduktionen.leståndskostnader. bör belasta IDe
säsongarbete.egentligen Detdessutomhandlar permitteringen ärom

arbetslöshetser-säsongarbete uppbärakontinuerligttillåtet vidinte att
sättning.5 kapitelnedanSe

5 inträder för förstadet refererade falletpennitteringsperioden iEftersom
arbets-aktuellaoklart hur denår det för utredningengången vecka 199647 är

arbetslöshetsersättning.ansökningarnakommer hanteralöshetskassan att om
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Utredningen medvetenär det i dag finns möjligheteratt inomom att
vissa branscher använda arbetslöshetsersättningen slags stille-ettsom
ståndsersättning. Detta gäller vissa företagare anslutna tillgrupper av
försäkringen, bl.a. åkare och fiskare, vilka har specialregler. Utred-
ningen behandlar dessa frågor i kapitel

Uppsägningstid bör löpa

När anställd eller anledning går med på kortareen av en annan upp-
sägningstid vad han eller honän har till, bör enligträtt utredningens
mening gälla. I praxis harsynsätt hittills densamma accepterat attman
enskilde avtalar bort delar eller hela uppsägningstiden och i ställetav
uppbär arbetslöshetsersättning under motsvarande tid. Utredningen

denna praxis bör ändras.att Har arbetslös avtalat bortanser en upp-
sägningstiden, bör arbetslöshetskassan lägga fiktiv uppsägnings-ut en
tid, under vilken den arbetslöse inte ska kunna erhålla någon arbetslös-
hetsersättning.

Uppsägningstid bör läggas vidäven övergång från heltidut till del-
tid. fallDet här anställdär när arbetsgivaren tvingassom avses en av

minska sin arbetstid.att Detta medsynsätt LAS, därstämmer sådanen
övergång betraktas anställningsförhållandetatt i sin hel-sägssom upp
het, varefter anställningsavtal ingås.ett nytt

Återanställning

AMS har på tid i studier konstaterat betydande del deattsenare en av
igené.arbetslösa så småningom får arbete hos arbetsgivare Närsamma

långtidsarbetslösa sex månader med AMS definition får arbete, så är
det relativt ofta hos arbetsgivare tidigare varit anställd hos.en som man
Detta tolkas AMSmönster bevis för långtidsarbetslösaävenattav som
har chanser arbete.stora Men resultatet kanatt också ha en annan
förklaring. Det kan handla det fenomen beskrivits dvs.om som ovan,
tillfälliga neddragningar arbetskraften, där stilleståndskostiiademaav
bärs arbetslöshetsförsäkringen.av

Det sistnämnda förfarandet kan emellertid inte formelltanses vara
felaktigt, under förutsättning de berörda haratt tidsbegrän-personerna
sade anställningar mellan arbetslöshetsperiodema eller påsägs ettupp
korrekt för sedansätt återanställas. Det dennaatt i situation förstaär i

6 Se delbetänkandet kapitel
.
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arbetslöse söker,dentillarbetsförmedlingenshand attatt seansvar
långatillåts gåoch inteåtgärderarbeten ellerandraerbjuds och tar

gamlaåteranställd sinbliavvaktan påimed ersättningtider att av
arbetsgivare.

aktivt söka arbeteAtt

den arbetslösepåkravetgrundvillkorencentral i attpunkt ärEn ärsom
tydligt,ochpreciserasbehöverkrav görassöka arbete. Dettaaktivt ska

definitionoperationellformulerasvårtdetsamtidigt är att somensom
uppstå.kansituationerolikaalla defungerar i som

föreskrift preciseraiuppdragiAMSföreslårUtredningen attatt ges
ställas iskavilka kravarbete, dvs.sökaaktivtinnebörden att somav

förekom-börkontaktervilkaingår ocksådettaolika situationer. I som
förtydli-sådantarbetsförmedlingen. Ettocharbetslösedenmellanma

handlingsplaner. Ettindividuellaförunderlagbl.a.gande behövs som
bestämmelsernatillämpningenmedocksåsamband finns omnära av

arbete.lämpligt

arbeteLämpligt

allmäntrelativtarbetelämpligt ärbestämmelsernanuvarandeDe om
iutarbetatshartolkasskadetta begrepphurförRiktlinjerhållna. prax-

behovnågotdet finns inteavvägd och attvälrättspraxisis. Denna är av
synpunk-dock vissaharUtredningenregler.dessaförändrahelheti sin

preciseringar.ochförändringarförslag tillochter
elleryrkesförsälcringnågoninteArbetslöshetsförsäkringen är garan-

på fåanspråkkunnaframtid skaall attenskilde för göradenför att
ställerinkomstskyddFörsäkringeninkomst. ettbehålla viss mengeren

betraktasskavadböromställning. Dettapåkrav styra somsom
arbete.lämpligt

ställas påkravalltför högaersättningsperiod bör intebörjanI av en
yrke.eller byta Dettalönned igåarbetslöse skaden attaccepteraatt

långthararbetslöshetenförearbetslösa ettframför alltgäller som
börfortgår,ersättningsperiodenmedtaktsig. Iyrkesliv bakom att

dåarbetslöse måste attskärpas. Den accepteraomställningkraven på
nödvändigt fördettaoch attbyta yrke äroch/ellerlöngå ned i ort, om

intemeningutredningensenligt attgårarbetslösheten. Detbryta ange
frånfårinträffa.ska Det avgörasdettaförtidpunkterfastanågra när

handlingsplanen. Omindividuellastöd denmedfall ochfall till av
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arbetslöshetskassorna involveras deti kontrakt individuellsom en
handlingsplan ska innebära, kan de tillföra nödvändig kunskap vadom

lämpligt arbete.utgörsom
Den praxis har utbildats och innebär, arbetslös inteattsom som en

behöver arbete där lönen understiger tio arbets-acceptera ett procent av
löshetsersättningen, bör kvarstå. Den innebär, med ersättningsnivåen
på lönesänkning80 på minst 28 lågt tak för detEttprocent, procent.en
inkomstbortfall innebär, andel de arbetslösaersätts att storsom en av
får löneminskning utgångspunkt vid bedömningännu störreen som av
vad ska betraktas lämpligt arbete. så kraftig löne-Ensom som pass
sänkning minst 28 tillräckligt incitament förutgörprocentsom om-
ställning.

bedömningDenna bör dock inte tillämpas under hela ersättnings-
perioden. Efter första delperiod bör kretsen lämpliga arbetenen av
vidgas. arbetslöseDen måste då arbeten med löneracceptera som
understiger tio hans eller hennes arbetslöshetsersättning.procent av

Vid fall kollektivavtalsreglerad provisionsbaserad lön, där helaav
lönen inte bara garantilönen bildar underlag för dagpenningberäk-- -
ning, bör lön, dvs. inklusive uppskattad bilda grundprovision,samma
för bedömning lämpligt arbete. förutsätterDetta arbetstiden förattav
motsvarande lön garanterad, dvs. det finns arbete hela den tidär att

ligger till grund för bedömning lämpligt arbete.som av
de fall arbetslösI inte har anslutit sig till inkomstbortfallsdelen ien

försäkringen, bör ändock det verkliga inkomstbortfallet grundutgöra
för bedömning vad ska lämpligt arbete. detta fallIav som anses som
bör jämförelse med. den dagpenning den arbetslöse hadegörasen som

berättigadvarit till, han eller hon hade uppfyllt medlemsvillkoret.om

Studier

Huvudregeln dagensi ersättningssystem arbetslöshetsersättningär att
lämnasinte ska samtidigt den arbetslöse bedriver studier. Bak-som

grund till detta ställningstagande den arbetslös ska stå tillär äratt som
arbetsmarknadens förfogande och sig söka arbete. Arbetslin-ägna att
jen ska främjas och den arbetslöse ska kunna arbeteåtergå till så snart

möjligt. finns förDet risk den under arbetslösheten stude-attsom som
lägger nedinte tillräcklig kraft på få arbete. Arbetslöshets-att ettrar

ersättning ska omställningsersättning, inte alternativ studie-vara en en
ñnansieringsform. Utredningen delar denna uppfattning.

Även rättvisesynpunkt bör restriktiv vad gäller möjlig-ur man vara
heterna för arbetslösa bedriva reguljära studier, samtidigtatt som
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under arbetslöshetarbetslöshetsersättning uppbärs. En sinperson som
själv finansierarbedriver bör framför den sinastudier inte gynnas som

med studiemedel.studier t.ex.
lagstiftaren har restriktivtanförda skälen har medförtDe att settnu

samtidigt arbetslöshetsersättning utgår.möjligheten studera,på att som
framgårtillåtet.särskilda skäl för detta ska SomkrävsDet att avvara

har fyra typfallgällande iredogörelsen rätt accepteratöver ovan man
eller hon uppbär arbetslös-samtidigt hanarbetslös studerar,att somen

hetsersättning.
berättigade. Det undan-undantagenUtredningen äratt treanser av

studier deltidfall påarbetslös möjlighet i vissaatt upptatag ger ensom
dagensjämfört medbör däremot begränsasunder arbetslösheten prax-

IS.
deltidsstudier oklart ochmedundantagsregelnVad i äravsessom

arbetslöshetskassavilkentillämpas olika beroende pådenna regel som
vid bedömningersättningsfrågan. utgångspunkthandlägger En av om

redu-ersättningenellerska tillåtna inte,deltidsstudier utan attvara
studier så långtutredningens meningbör enligt att somvaraceras,

och finansierashandlingsplanemaindividuellabör regleras i demöjligt
Arbetsmarknads-arbetslöshetsförsäkringen.dvs.på andra intesätt, av

aktivitetsstödförskemotiverade studier bör inompolitiskt ramen
studie-med reguljärtbör finansierasAndra studier/utbildningsbidrag.

stöd.
arbetslös-med bibehållenstudier på deltidUtredningen attanser

för be-begränsad omfattning,bör hahetsersätming inte attänmer en
ska försvagas.aktivt ska söka arbete intearbetslösedentoningen attav

därför till-heltidsstudier bör inteöverstiger 25Studier procent avsom
med vadsker. likhetfrån ersättningen Ilåtas avdragutan att som nu

avbrytaförbindasamtidigt sigden arbetslösegäller ska att genast
Arbetslöshets-lämpligt arbete.eller hon erbjudshanstudierna, ettom

förarbetsförmedlingenmedkassan har tillsammans attett stort ansvar
möjlig-försäkringen,från grundvillkoren idispenstill denatt somse

eller studie-arbetslösamissbrukastill deltidstudier inteheten avger,
anordnare.

Forskarutbildning

särskilda problem.forskarstuderande vållartillArbetslöshetsersättning
sigblir arbetslös på heltid, avregistreradoktorand,dag måsteI somen

Oklarhet råderfådoktorandutbildningen för ersättning.frånhelt att
forskarstudier på del-Utredningenbeträffande deltidsstudier. attanser
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tid inte ska kunna förenas med arbetslöshetsersättning. Forskarutbild-
ning jämföra med sälvstyrda aktiviteter företag-är att egetmer som
ande och uppdragsverksamhet Det mycket svårt kontrolleraär att. Ävenomfattningen sådana aktiviteter. långsiktiga forsknings-av av
politiska skäl det motiverat, förhindra arbetslöshetsersättning-är att att

används utfyllnad, doktorandtjänster och utbildningsbidragnären som
för doktorander inte räcker till.

Samordning med studiestöd

fråga har bedömts olika arbetslöshetskassornaEn det skaärsom av om
ske avräkning från arbetslöshetsersättningen, fall deni de studeran-en
de uppbär studiestöd studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd.t.ex.
Tillsynsmyndigheten har meddelat tillämpningsföreslqifterinte några i
denna fråga, eftersom det saknas uttalat stöd för detta i förordning.

uppbära studiestöd får den arbetslöse enligt utredningensGenom att
mening ha så stark anknytning till studierna det kan ifråga-attanses en

han eller hon verkligen står till arbetsmarknadens för-sättas, om
fogande. Utredningen arbetslös uppbär studiestöd, börattanser om en
han eller hon studiestödets omfattning berättigad tillinteoavsett vara
arbetslöshetsersättning.

Medlemsvillkor

Medlemsvillkorets utformning

utredningens förslag till arbetslöshetsförsäkring krav påingårI ettny
arbetslöse ska medlem arbetslöshetskassa förden i kunnaatt attvara en

frånerhålla ersättning inkomstbortfallsdelen försäkringen.i Detta in-
nebär någon förändring dagensinte mot system.

Uttrycket medlemsvillkor har innebörder. självklaratvå Dels det att
ska förmedlem i arbetslöshetskassa få ersättning.attman vara en

Uttrycket används också för beteckna det särskilda kravatt som anger
hur lång tid försäkrad ska ha medlem för få inkomst-varit atten
bortfallsersättning. Nuvarande medlemsvillkor innebär ska haatt man
varit medlem i minst tolv månader innan ersättning kan utgå. Ett

7 kapitelSe
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alternativt villkor skulle kunna den försäkrade ska ha varitattvara
medlem under den han ellertid hon har utfört det förvärvsarbete som
kvalificerar till försäkringsersättning. skulleDetta i praktiken innebära

kortare medlemsvillkor tid.iett
Tillkomsten medlemsvillkoret på tolv månader motiveradesav

försäkringsmässiga skälursprungligen hänsyn till arbetslös-samtav av
hetskassomas ekonomi. medlem bör ha erlagt avgift underAtt vissen
tid för ha till försäkringsmässigtersättning, Omärrätt synsätt.att ett
korta medlemskap skulle tillräckliga för ersättningsrätt,attvara ge

förskulle kassorna inte få tillräckligt många medlemmar kunnaatt
finansiera verksamhet.sin

förhindraVidare har medlemsvillkoret sättansetts ett att attvara
arbetslöshetsförsälcringen missbrukas. kunnaDärigenom anses man

försäkrings-hindra med lång uppsägningstid spekulerar iatt personer
fall anslutaersättning. skulle i kunna med sig tillDessa väntaannat att

försäkringen, alltså riskerar blitills de blir uppsagda och verkligen att
ansettssärskilt tillämpligtarbetslösa. har påDetta argument vara

företagareföretagare och förklarar den skillnad mellan anställda och
längdförsäkring, vad gäller medlemsvillkoretsfinns i nuvarandesom

för ha tid definierat medlemsvillkoranförda skälen iDe att ettovan
arbets-bärkraft. Utredningen det denhar alltjämt iävenatt nyaanser

dettalöshetsförsälcringen bör finnas sådant medlemsvillkor och attett
Utredningen åter-bör utformat huvudsak enligt dagens regler.ivara

gälla för företagare.kommer kapitel till vad böri 7 som
betydelse för frågan den arbetslöseMedlemsvillkoret har endast om

arbetslö-inkomstbortfallsersättning eller denberättigad till inte. Harär
grundbelop-medlem, ska han eller hon ändå kunna erhållainte varitse

försäkringen utredningens förslag obligatorisk,del iDenna ärpet. av
frivillig anslutning.dvs. bygger inte på

Inträdesvillkor

behandlas detta sammanhang vilka skafråga bör iEn är somsom
grundlcravenarbetslöshetskassa.kunna söka medlemskap i Etten av

hararbetslöshetskassa sökandenför kunna bli medlem i är att ettatt en
understiger vecka.förvärvsarbete genomsnitt inte 17 timmari persom

finnsarbetslöshetskassorna.regel har tillämpats olika DetDenna av
arbetatden inträdessökande harexempel på kassor har godtagitatt att

8 månader förmåste med undantag ha varit medlemmar i 24vissaFöretagare
få ersättning. kapitelSeatt
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medlemskap.ansökteeller honden vecka hanendasttimmar17 om
finns inte.enhetlig praxisNågon

inteförhindra17-timmarsregelnSyftet med är attatt sompersoner,
arbetslös-omfattasarbetsmarknaden,tillanknytningtillräcklighar av

ochdelar dettaUtredningen synsätt atthetsförsäkringen. enanser
regel.motsvarande Förbör haarbetslöshetsförsäkring attframtida en

bör det precise-arbetsmarknaden tydligt,tillanknytningpåkravetgöra
arbetat iska harimligt kravUtredningen är attatt ett mananserras.

30-dagarsperiod,månadvecka undertimmargenomsnitt 17 enper
medlemskap.ansökerinnan omman

hafaktiskt måstetolkas på såregel ska inte rentsätt attDenna man
medlemskap. Enansökervillkoret, innanuppfyllt person, somomman

hon harellerinnebär hananställningsavtal attkan uppvisa ett er-som
uppfyllas,kommervillkoretomfattningsådananställning i atthållit att

medlemskap.erhållaomgåendehabör rätt att

Arbetsvillkor

Allmänt

dag relativtdet idelbetänkandetkonstaterade i ärutredningenSom
arbetslöshetsför-fråntill ersättningförkvalificera sigenkelt rättatt

arbets-förankring pårelativtkanarbetslössäkringen. En trots svagen
kvali-gällande lågahittillsmedFördelenfå ersättning.marknaden

tillutgåkommitdärmedarbetslöshetsersättning attficeringskrav är att
låga kravNackdelen med ävenärarbetslösa. attdeandelstor aven

arbetslöshet fårvidarbetsmarknadentillanknytningmed svaggrupper
praktisktdessutomhittills taget utanförsäkringen,frånersättning

tidsbegränsning.
kom-ochför företaglättaredet ocksåkvalificeringskravLåga gör

kostnadsövervältrandeiarbetslöshetsförsäkringenanvändaattmuner
socialbidragmederbjuda arbetslösaväljakansyfte. Kommuner att

fördessakvalificerar siganställningar. Därigenomkortare personer
påkanarbetslöshetsförsäkringen. FöretagfrånersättningellerKAS

elleranställningarkortvarigaupprepadeliknande sätt mergenom -
kortförtid.i Enarbetskraft många åräldreavvecklamindre reella -

arbetslöshets-användamöjligheternaökar ocksåkvalificeringstid att
andraochvid säsongvariationerlöneutfyllnadförsäkringen uppre-som

kapitelanställningar. Sepade tillfälliga ovan
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Reguljärt arbete

Reglerna arbetsvillkor ändrades den l januari 1996. Förändringenom
innebar det krävs reguljärt arbete föratt kvalificera sig förattnumera

första period med arbetslöshetsersättning. Tidigare kunde arbets-en
villkoret uppfyllas beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning,genom
ALU Syftet med förändringen stärka arbetslinjen ochattm.m. attvar
förstärka det försäkringsmässiga inslaget.

förvärvsarbeteSom räknas tid med helt eller delvis bibehållenäven
lön formi eller ledighet. Detta gäller dock inte vidsemester ledighetav

sjukdom, totalförsvarsplikt eller barns födelse. Vidare räknas tidp.g.a.
under vilken semesterlön utgår tid i arbete.som

Utredningen det gällande kravet på arbetsvillkoretatt attanser nu
för första ersättningsperiod ska uppfyllas med reguljärt förvärvs-en
arbete bör behållas. Endast de har haft fast anknytning tillsom en
arbetsmarknaden bör kunna erhålla full arbetslöshetsersättning.

Riksdagen har i juli bl.a.1996 beslutat sådana arbeten för vilkaatt
rekryteringsstöd har lämnats inte längre ska kvalificera till förstaen
ersättningsperiod. Sedan tidigare gäller utbildningsvikariat normaltatt
inte heller kvalificerar. dessa fallI handlar det anställningarom som
oftast har kollektivavtalsreglerad lön och andra reguljära arbetsvillkor,
och där viss statlig subvention till arbetsgivaren baserad påen ges
lönekostnaden för den anställde. Arbetsgivaren, deninte anställde, får

bidrag.ett
Utredningen anställningar statligt subven-ävenatt äranser som

tionerade bör kunna räknas in i arbetsvillkoret för första ersättnings-en
period, det föreligger anställningsförhållande reglerat iett ärom som
kollektivavtal och kollektivavtalsenlig lön ellerutgår, jämförbara vill-
kor gäller. För arbetet ska kvalifikationsgrundande bör dockatt vara
enligt utredningens mening subventionen inte överstiga 50 procent av
lönekostnaden. det gällerNär anställningar subventioneras för attsom
underlätta för arbetshandikappade komma in arbetslivet,i böratt un-
dantag från denna begränsningsregel.göras

Utredningen medveten kommuner i vissa fall harär att använtom
rekryteringsstöd tillsammans med korta tillfälliga kommunala anställ-
ningar för på så kvalificera in arbetslösa försäkringen.iatt sätt Utred-
ningens förslag nedan förlängt arbetsvillkor motverkar dockettom av
ekonomiska skäl sådan användning rekryteringsstöd.en av
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Praktik

yrkespraktikdensammanhangdettabetydelse ihar ärfrågaEn omsom
för-betraktasskautbildningarför vissastudieplaneningår i somsom

praktikarbetslöshetsersättning. Dentillkvalificeraochvärvsarbete
lönför vilkenarbete ochvanligtliknarsådanhär är somavsessom

och hög-igymnasieutbildningarbåde iYrkespraktik kan ingåutgår.
skoleutbildningar.

prakti-fallhar i vissagymnasiestudier ansett attgällerdetNär man
deninnebäranställningsförhållande, stu-attföreliggerdetken, ettom

tillkvalificera sigarbetslöshetskassa ochmedlem ibliderande kan en
dock sällanPraktiktiden hararbetslöshetsförsäkringen.frånersättning

denkvalificeraförräcker tilldenomfattning attsådan att ensamen
arbetslöshetsersättning.tillstuderande

till-praktiktidkaninvändningar attmotUtredningen att resasanser
arbetsvillkoretSyftet med ärarbetslöshetsersättning.tillkvalificeralåts

arbets-etablerad påfastha varitskafår ersättningarbetslösatt somen
utbildningled i singymnasiestuderande ettmarknaden. Om somen

sådanhaknappasteller honhankanpraktikarbete,utför visst enanses
genomförs ipraktikdärförUtredningen attanknytning. somanser

arbetslös-tillkvalificeraska kunnaintegymnasiestudiersamband med
praktiktidenunderlön utgårgällerhetsersättning. Detta oavsett om

eller inte.
studiemedelunder vilkenpraktiktidhögskolestudier bör inteVid

studiernafalldearbetslöshetsersättning. Itillkvalificerakan utgå
ferietid, måsteunderarbetereguljärtstuderandedenkräver etttaratt

arbetsmark-tillanknytningsådanhaeller honhandäremot enanses
förkvalificera sigkunnaskadetta arbetehonellernaden hanatt genom

arbetslöshetsersättning.

krävspå arbetade tiddenLängden som

månaderfempåarbetsvillkoretnuvarandedetUtredningen attanser
förlängas9. fastkrävsdettydligaremarkerasDärmed attbör en

förmånerdefå delförarbetsmarknadentill attanknytning av
till detansluter sigUtredningeninnebär.arbetslöshetsförsäkringen av

nioskaarbetsvillkoretbeslutetfattadejuli 1996riksdagen i att varaom
månader.

9 avsnitt 7.2.delbetänkandetSe
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längdenOm på arbetsvillkoret ändras, bör längden på den s.k.även
ramtiden förlängd kvalificeringstidEnövervägas. talar för förlängden
ramtid. försäkradeDen får då längre sammanlagd tid på sig atten
arbeta ihop arbetsvillkorets nio månader. Görs ramtiden längre än ett
år, uppstår emellertid ökad risk för arbetslöshetsförsäkringen underatt
långa perioder kan användas löneutfyllnad branscheri med sä-som
songarbetslöshet. Därför bör ramtidens längd bibehållas, dvs. tolv
månader.

arbetsvillkorEtt med längre kvalificeringstid kommer stängaatt ute
nytillträdande från arbetslöshetsersättning. Det bör därför deni nya
arbetslöshetsförsäkringen finnas möjlighet för uppfyl-en personer, som
ler arbetsvillkor med kortare kvalificeringstid, få någon formett att av
ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Hur denna ersättningsrätt bör vara
utformad återkommer utredningen till kapiteli

längreEtt arbetsvillkor kommer innebära del arbetslösa,att att en
med dagens regler skulle ha erhållit ersättning, framtideni intesom

blir berättigade till detta. Beräkningar hur många kan bli berör-av som
da längre arbetsvillkor redovisas i kapitel ll. områdeEttettav som

kultursektornm.kommer drabbas särskilt hårtatt är
Beträffande återkvalificering till ersättningsperioder nedannya se

avsnitt 5.6.

Dag- eller timtid beräkningsgrundsom

närvarande skiljerFör sig konstruktionen arbetsvillkoret dei tvåav
ersättningssystemen. arbetslöshetsförsäkringenI bestäms arbetsvillko-

den försäkrade ska ha arbetat antal dagar under visstret att ett ettav
antal månader. bestäms arbetsvillkoretI KAS sökanden ska haattav
arbetat antal månader under vilka han eller hon har arbetat visstett ett
antal timmar. Reglerna innebär i försäkringen räcker det med haatt att
arbetat totalt 240 timmar utspridda minst fyra månader ochöver en
dag. I KAS behövs fördelade375 timmar på fem månader, där den
femte månaden hamåste minst arbete.75 timmars

När ALF-lagen infördes arbetsvillkoret konstruerat påvar samma
KAS-lagen. fannsi dockDet möjlighet för de arbetslöshets-sätt som

kassor så önskade bestämma arbetsvillkoret basis dagar.på Iattsom av
samband med ALF-lagen år konstaterades1989 fler-översyn atten av
talet kassor beräknade arbetsvillkoret på grundval dagar. änd-Lagenav
rades därför i enlighet med arbetslöshetskassomas praxis. Reglerna

° Se kapitel
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eftersom riksdagenändras fr.o.m. den januari 1997,kommer åter latt
formulerat timmararbetsvillkoret ska 80har beslutat att pervara som

månad.
nackdelar. Fördelarna medhar olika för- ochmätrnetodematvåDe

enskilde kan medräknadagar dengrundar sig på är attett systern som
under förut-har arbetat fåtal dagar,hon endastmånader då han eller ett

arbetat fler dagar. Imånader hareller hon under övrigahansättning att
Dagmetodenarbetad dag.räcker det medmånaderna gynnarenen av

dagaroch arbetar flertalet istabilt arbetsmönsterde har ett ensom
krävsarbetstiddeltidsarbetande. Mängdenheltids- ochföljd, både som

timmetoden.gäller lägre ireglerockså med de änär som nu
oregelbunden arbetstidmycketde harDagmetoden missgynnar som

med fåfördelning dagar.och avseende Dagarbåde i timmar över ar-
timmodellen enligt KASalls.tillgodoräknas Ikan intebetade timmar

och påarbetstiden i timmarkrav både påsidan högreställs å andra
haft. Utredningenarbetet ska hatidenbeständighet attvilken antaröver

arbetslöshets-flertalettillvillkor lettskillnad idet denna attär som
valt dagmetoden.kassor har

antalarbetsvillkoret ilängregenerell slutsats görsEn är att
dag-skillnaderna mellanbetydelse fårrelativmindremånader, desto

metodernamellan de tvåvid jämförelsevikt äroch timmetodema. Av
dagmetoden ställermedtimmetoden jämförtutredningenenligt att

arbetsmarknaden. Tim-tillanknytningkontinuerligpåhögre krav
arbets-flexibellämpad fungera påockså bättremetoden attär en

mellan olikafördeladmycket ojämntarbetstiden kanmarknad, där vara
därförUtredningenmed.räknasdagar. Varje timme att ettanser

huvudprincip.timtid bör väljasgrundar sig påarbetsvillkor somsom
fallarbetsvillkoret kan i vissaikan räknas inAntalet månader som

tiden ligger. Omarbetadekalendermånad denunderpåverkas när enav
den måna-kalendermånad, kanslutettiden ligger iarbetadeden av en

för klaraprecis påliggerdebortfalla. För gränsen attden sompersoner
viddärförUtredningendrabba hårt.dettaarbetsvillkor kan attett anser

innebäranvändas.alternativregel kunna Denskasådana situationer en
arbetsvillkor ochanvänds vid beräkningmånaders.k. brutnaatt av

medproblemeteliminerarkalendennånader. Dettaförramtid istället
månaden.den tappade

Minst halvtid

enligtbörtill ersättningför kvalificerakrävsarbetstidDen attsom
Eftersomhalvtidsarbete.minstutredningens mening ettmotsvara
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arbetstiden inom flertal avtalsområden kortare timmarett 40är än per
vecka, utredningen arbetsvillkoret bör bestämmas tillatt 75anser
timmars förvärvsarbete månad.per

detta kanMot invändas arbetad tid mindre omfattningävenatt av
borde till ersättning, borde den arbetarrätt 30t.ex. procentge som av
heltid längre period och sedan blir arbetslös kunna få motsvarandeen
arbetslöshetsersättning. Därmed skulle också anpassning tillen en
framtida flexiblare arbetsmarknad underlättas försäkringssystemet.i
Utredningen delar dock inte denna Arbete understiger halvtidsyn. som

likna vid bisyssla, dvs. försörjningenär ordnas i huvudsakattmer en
på Försäkringen ska i första hand omfatta förvärvsarbetandesätt.annat
med fast förankring på arbetsmarknaden. har fleraDen arbetenen som
med kortare tid, vilka sammanlagt överstiger 75 timmar i månaden
kan, i likhet med vad gäller idag, få räkna tiden.som samman

Om gällande kollektivavtal för bransch eller verksamhets-etten
område innebär halvtid inte uppfyller kravet på timmars för-75att
värvsarbete månad, föreslås det införs bestämmelse,attper en som

med den riksdagen i juli beslutadeöverensstämmer 1996 förrättenav
regeringen eller den regeringen bemyndigar meddela särskilda före-att
skrifter avseende arbetsvillkoret.

Överhoppningsbar tid i arbetsvillkoret

Regler vilka aktiviteter Överhoppningsbar tid har tillkom-om som ger
mit i lagen vid olika tidpunkter. Det handlar i flertalet fall aktivitet-om

den enskilda individen inte själv råder Exempel på dettaöver.er som
sjukdom respektive fullgörande totalförsvarsplikt. Lagstiftarenär av

har reglerna Överhoppningsbar tid ordnat så den arbets-attgenom om
löse förlorarinte sin ersättningsrätt i dessa Utredningensituationer.

inte det finns anledning ändra på vilka aktiviteter skaatt attanser som
betraktas överhoppningsbara, dvs. de regler år 1996som som nu - -
gäller bör kvarstå.

finns i dagDet viss skillnad mellan bestämmelserna över-en om
hoppningsbar tid de bådai regelverken. ALF-lagenI finns be-ingen
gränsning hur lång tid tillbaka Överhoppningsbar tid får till-av som
godoräknas. finns detDäremot i KAS-lagen begränsning inne-en som
bär, den arbetslöse i ramtiden fårinte tillgodoräkna Överhopp-sigatt
ningsbar tid till den del denna tid överstiger två år. regel inför-Denna
des år 1985 bl.a. det skälet, det hade visat sig svårt få framatt attav
utredningsunderlag tid låg långt tillbaka. Begränsningsregelnom som
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innebär förhållanden, ligger längre tillbaka tiden fråni åratt än tresom
den första arbetslösa dagen, kan påverka tillinte KAS.rätten

Konsekvenserna denna begränsning antagligen inte såär stora,av
eftersom flertalet erhållerdem KAS nytillträdande på arbets-ärav som

varför harmarknaden, inte så mycket överhoppningsbar tid attman
drygt fjärde fall grundastillgodoräkna sig. ersättningsrätten inteI var

utbildningsvillkoret.på arbete påutan
gäller arbetslöshetsförsäkringen har reglerna överhopp-detNär om

gäller främst för efterningsbar tid betydelse. demDettastörre som en
tids arbete har studerat, varit barnlediga eller långtidssjuka och därefter

förenligtblir arbetslösa. enligt utredningens mening inte medDet är
kunna borta mycket lång tid frånförsäkringens syfte skaatt man vara
berättigad till arbetslöshetsersättning.arbetsmarknaden och ändå vara

arbetsmarknaden blir då alltförAnknytningen till svag.
formUtredningen det bör införas någon begränsningatt av avanser

tid arbetslös får tillgodoräkna sig inomhur lång överhoppningsbar en
möjligt med marginal genomföraramtiden. bör vissDet att t.ex.vara

före-högskolestudier med överhoppningsbar tid. Utredningentreåriga
därför begränsningsregel innebär, den arbetslöse maxi-slår atten som

överhoppningsbar tid år. in-malt får tillgodoräkna sig Dettatreen av
ligger fyra bakåt i tidennebär förvärvsarbete årnärmare änatt som

arbetslöshetsersättning kan tillgodoräknas.från den första dagen med
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Dagpenning5.4

Förslag

behållas, nivå hög-Dagpenningbegreppet bör dagpenningens bör imen
arbetsmark-grad avspegla den arbetslöses aktuella anknytning tillre
arbetstidennaden. Dagpenningen bör beräknas den genomsnittliga

året. deninkomsten under hela det innebäroch Dettasenaste att som
fårhar arbetat hela året lägre dagpenning.inte en

nonnal-överhoppningsbar tid bör beaktas vid bestämmandeAll av
arbetsvillkoret,föreslagits vad gällerarbetstid. likhet med vadI som

till år. betyderöverhoppningsbara tiden begränsas Detbör den atttre
år arbetslöshetensligger längre tillbaka fyra föreinkomster änsom

påverkarinträde dagpenningen.inte
delperioderdagpenning under allaarbetslöse bör haDen samma

for-inkomstbortfallsersättning. ska möjligtmed Det attvara genom
nivå både medsambandvärvsarbete höja dagpenningens i att en ny

Även lö-pågående delperiod. avtalsenligadelperiod beviljas och under
påverka dagpenningen.neökningar bör kunna

Gällande rätt

Dagens system

i formbygger på det utgår ersättningArbetslöshetsförsäkringen att av
fem dagardagpenning under högstdag bestämt beloppett perper - -

denska i princip 75kalendervecka. Dagpenningen procentmotsvara av
inkomstbortfallet. Meddvs.aktuella dagsförtjänst,försäkrades av

veckoinkomst eller, ifrågafemtedel dendagsförtjänst omavavses en
månadsinkomst,tjugoandradel denförsäkrad med månadslön, aven

underarbetslöshetens inträde vanligen åtnjötden försäkrade föresom
s.k. norrnalar-normal för den försäkrade, denarbetstidden varsom

betstiden.
detgenomsnittliga arbetstiden antingen iNorrnalarbetstiden denär

eller,arbetsvillkoret uppfylldesförvärvsarbete medförde att omsom
allt förvärvsarbeteför den försäkrade, idetta förmånligareär som

utförts under ramtiden.
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19971 januarifr.o.m. denFörändringar

reglernaskärpningförändringar innebärbeslutaderiksdagenAv en av
kort tid.dem har arbetat Denförbestämmande dagpenningför somav

denska genomsnittinkomstenersättningsgrundande utgöra ett av
månaderde tolvförvärvsarbete undersökandes inkomster somav

arbetsförmedlingen.arbetslös hosanmälanföregickomedelbart som
arbets-genomsnittnorrnalarbetstid beräknassökandesDen ett avsom

månader.samtliga tolvundertiden
bestämmandeska vidarbetsvillkoretfrånskillnad iTill avman

överhoppningsbarbeakta s.k.fall, inteförutom i vissanormalarbetstid,
arbetaförhindradförsäkrade har varitdenfall atttid. Dessa är när

haradoptivbarn intebarn ellervårdellersjukdom eget somavp.g.a.
fyllt två år.

pålagstiftarens mening inteåterspeglar enligtNuvarande ordning
arbetsmark-tillanknytningverkligaarbetslösesdenrättvist sättett

ochinkomstnivådengrundas påsidankan åDagpenningennaden. ena
underdagar, dvs.arbetsvillkorets 80undergälltarbetstid harden som
andraåöverhoppningsbar tid kantid. Reglernaganska kort omen

grundas på kandagpenningentidden kortasidan innebära, att som
inkomst kanmed högperiodkorttillbaka i tiden. Enlångtrelativtligga

till hög dagpenning.tid framöverunder långsåledes rättge

år 1997förbudgetpropositionenFörslag i

tilllämnadesför år 1997budgetpropositionhar i denRegeringen som
förändringar iföreslagit vissabl.a.september 1996denriksdagen 12

normal-bestämmandevidinnebärFörslagetALF-lagen. att avman
förhindradhar varitarbetslösetid den atträkna inarbetstid skainte när

totalför-fullgjortharhan eller honeller dåheltidsstudierarbeta p.g.a.
höstenunderbehandlas riksdagenFörslaget kommersvarsplikt. att av

1996.

förslagarbetsskadekommitténsSjuk- och

arbetsskade-ochsjuk-de förslagdelhar tagitUtredningen somav
1996:113.slutbetänkande SOUsittlämnat ikommittén i juli 1996

valt intetidsmässiga lägeföreliggandeemellertidhar i attUtredningen
behovetochmellan de tvålikheterskillnader ochanalysera systemen
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samordning bl.a. beräkna ersättningsnivåer.sättet att Det iav ärav nu-
läget osäkert vilka kommitténs förslag kommer genomföras.attav som

Konsekvenser nyligen fattade beslutav

Sättet bestämma dagpenningens storlek kommer,att på-som ovan
pekats, ändras den januaril 1997. Ersättningen ska därefteratt beräk-

på genomsnitt arbetstid och inkomst underett de tolvnas senasteav
månaderna före det sökanden anmälde sig arbetslös hos arbets-att som

sysselsättningspropositionen11förmedlingen. Enligt ska normalarbets-
tid och norrnalinkomst i princip ligga fast under hela ersättningstiden.

krävsDet månaders reguljärt förvärvsarbete med högre inkomstsex
och/eller arbetstid för höja dagpenningen.att

Innebörden riksdagsbeslutet den bara har arbetatär nioattav som
månader under ramtiden och således enbart har haft inkomsten som

75 helårsinkomst, fårutgör dagpenning påprocent motsva-av en en
rande lägre nivå. Denna lägre dagpenning kommer sedan följa medatt
under hela ersättningstiden och kan bara höjas månadersgenom sex
reguljärt arbete. Syftet med förändringarna enligt propositionenär att
skapa rättvis ersättning.en mer

Enligt regeringens förslag i sysselsättningspropositionen skulle man
vid beräknandet dagpenningens storlek inte beakta någon över-av
hoppningsbar tid alls. betyderDet exempelvis föreatt en person som
arbetslöshetens inträde studerar längre tid, riskerar endast erhållaatten
den lägsta dagpenningen. kanDetta illustreras följandegenom exem-
pel.

Exempel arbetar heltid år.A i tio Därefter studerar under två årA och
blir sedan arbetslös. Eftersom fårA räkna studietiden överhopp-som
ningsbar tid vid beräkning arbetsvillkoret, berättigadA till arbets-ärav
löshetsersättning. Däremot kan A inte tillgodoräkna sig den överhopp-
ningsbara tiden vid beräkning dagpenningens nivå. Eftersom A inteav
har haft någon inkomst under de tolv månader föregick arbetslös-som
heten, bestäms As dagpenning till kr,230 d.v.s. den lägsta nivån.

Riksdagen beslutade emellertid vid dagpenningberäkning i tvåatt man
fall ska tillämpa ramtidsberäkning vid prövning arbets-samma som av

tid.villkoret, dvs. tillämpa överhoppningsbar fall delsDessa vidär

Prop. 1995/96:222.
2 Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU Del15
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styrkt sjukdom, dels vid vård barn eller adoptivbarn inteegetav som
fyllthar två år.

Även har uppmärksammat dessa effekter ochregeringen negativa
för föreslagithar i budgetpropositionen år 1997 vid beräkningatt man

norrnalarbetstid ska räkna tid heltidsstudier eller total-inte in iav
deförsvarsplikt i ramtiden. bör dockDet ävennoteras att om av rege-

finnasföreslagna förändringarna går igenom, kommer detringen att
räknas överhoppningsbar tid vid fastställandeaktiviteter avsom som

bestämmande norrnalarbetstid/dagpen-arbetsvillkor inte vid avmen
ning.

överhoppningsbar tidFastställande dagpenning,av

m.m.

belopp dag under fem dagarberäkna dagpenning, dvs.Sättet ettatt per
arbetslöshetsförsäkringen. Utredning-vecka, bör behållas i denper nya

skapa dag-lagstiftarens åsikt det viktigt försökadelar äratt att enen
avspeglar den arbets-penningberäkning, nivåmässigt rättvistmersom
Utredningen föreslåranknytning till arbetsmarknaden.löses verkliga

arbetslöshetsförsäk-lagendärför beräkningsreglerna i denatt nya om
fr.o.m.kommer gällautformas enligt de bestämmelserring attsom

baseras pånorrnalarbetstid och normalinkomst1997. innebärDetta att
tolv månader-inkomst under degenomsnitt arbetstid och senasteett av

får lägre dag-den har arbetat hela åretinnebär inteDetta att ensomna.
penning.

förändringarnabudgetpropositionen föreslagnaregeringen iDe av
vid fast-huvudsakinnebär ramtidsberäkningarna i överensstämmeratt

och nonnalarbetstid. Utredningenarbetsvillkorställande attanserav
skillnaderför undanta de fall därfinns sakliga skäldet någrainte att

föreslår därför grunder-finnas. Utredningenfortfarande kommer attatt
desamma vid beräkningöverhoppningsbar tid skaför avvarana

arbetsvillkor.norrnalarbetstid och
överhoppningsbara tiden börlängden denbegränsning påSamma av

arbetsvillkoret, dvs.föreslagits beträffandeinföras den som ovansom
tillbaka fyra årinkomster ligger längreinnebärâr. Det änatttre som
dagpenningen.inträde kommer påverkaföre arbetslöshetens inte att
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Dagpenning under olika delperioder

frågaEn betydelse för de arbetslösa vilken dagpenningstor ärav som
han eller hon ska ha under hela ersättningstiden, dvs. inte bara under
den första delperioden under de eventuellt påföljande del-ävenutan
periodema. Beträffande delperioder nedan avsnitt 5.6.se

Enligt ALF-lagen i nuvarande lydelse kan under pågå-en person en
ende ersättningsperiod uppfylla arbetsvillkor. När den pågåen-ett nytt
de ersättningsperioden har slut, hartagit den arbetslöse tillrätt ersätt-
ning under ytterligare ersättningsperiod. harDet därvid utvecklatsen

rättspraxis innebär den nonnalarbetstid och dagsförtjänstatten som
den arbetslöse hade, han eller hon påbörjade den förstanär ersätt-som

ningsperioden, ligger till grund för beräkna den ersättningsgrundan-att
de inkomsten efterföljandei ersättningsperioder. Dagpenningenäven
blir densamma, den följer med från den första ersättningsperio-över
den.

tekniskt skerRent detta den perioden minstatt startargenom nya en
dag innan den gamla slut. arbetslöseDen blir aldrig utförsäkrad.tar

innebärDetta enligt nuvarande praxis kan dagpenningen sänkasinteatt
bara höjas för den under pågående ersättningsperiod kva-utan som en

lificerar försig ersättningsperiod.en ny
Vid granskning förarbetena till de förändringar riksdagenen av som

beslutade i juli 1996 och träder krafti den 1 januari 1997, gårom som
det utläsa fortsättningeninte hur i ska beräkna dagpenningensatt man
storlek under hela ersättningstiden, dvs. dagpenningen ska fast-om
ställas på vid beslut ersättningsperiod delperiod mednytt om en ny
utredningens terminologi eller dagpenning ska fortsätta attom samma
gälla.

Riksdagens beslut innebär lagen innehåller bestämmelseratt om
begränsning antalet ersättningsperioder. Till och med år 1996 kanav
den arbetslöse så länge han eller hon uppfyller arbetsvillkor erhållaett
ytterligare ersättningsperioden den s.k. rundgången. de reglernaI nya
med flera perioder kommer den försäkrade hela den första perio-att
den innan period börjar löpa, dvs. han eller hon blir utförsäk-ut, en ny
rad och får sedan period.en ny

Periodema längreinte i varandra tekniskt. Därför uppstårrentsaxar
frågan vilken dagpenning ska gälla för ersättningsperiodsom nummer
två. heltOm beräkning då ska ske, kommer dagpenningen fler-ien ny
talet fall bli lägre i den första ersättningsperioden lägreänatt p.g.a.

3 Se 1993/94209 sid. 89prop.
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arbetslöse dennadengällerinkomstnivå/normalinkomst. Detta t.ex. om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.kvalificerat siggång genom

har,beslutade reglernaredaninnebörd devilkenOavsett anser
norrnalin-ochnormalarbetstidenskälprincipiellautredningen attav

samtligaunderersättningsperioden, dvs.sänkas underbörkomsten inte
därförbörDagpenningeninkomstbortfallsersättning.meddelperioder

kapitelJämförbeviljas.delperiodligga fast när ovanen ny
motiveradskullearbetslöse intedenskälEtt är attannat varaannars

sindå riskerarhan eller honeftersommed låg lön,arbete attettatt ta
Motståndinträffar igen.arbetslöshet mot attsänkt,dagpenning om

skäl.kan uppstååtgärderarbetsmarknadspolitiskadelta i sammaav
önskvärda ochinteutredningenenligtinlåsningseffekterSådana är

arbetslinjen.motverkar

periodpågåendeunderdagpenningOmprövning av

arbete,utför reguljärtersättningsperiodenunderarbetslösedenOm
dagpen-erhålla högreskulle kunnahonellerinnebär hanatt ensom

bådehöjaskunnadagpenningenmeningutredningensenligtbörning,
delperiod.beviljandeviddelperiod ochpågåendeunder av en ny

pågåendeunderdagidagsförtjänstfastställd görsOmprövning av
normal-omprövningvidfall.ersättningsperiod i Dessa ärtre av

avtalsornrådeför detlöneförhandlingar mot-sedanarbetstiden, som
dendåavslutatsverksamhetsområdearbetslöshetskassans samtsvarar

grundersättningsperioden påunderhaft avbrottförsäkrade har ett av
medrehabiliteringyrkesinriktadellerarbetsmarknadsutbildningarbete,

sammanhängandevaritska haAvbrottettidigare.inkomsthögre änen
veckor.månader 21femomfattat minstoch ha

ALF-lagen,införda idagbestämmelser i inte utanOvanstående är
denmedochFrånutfärdat.AMSföreskrifterdeframgår somav

fastställdomprövningbestämmelserkommer1997ljanuari avom
skekunnadåkommerOmprövninglagen.införas i attdagsförtjänst att

haftförsäkrade hardå dennormalarbetstiden elleromprövningvid av
inkomstmed högrearbete änersättningsperiodenavbrott iett p.g.a.

må-under minstsammanhängandeha varitskaAvbrottettidigare. sex
arbete.reguljärtomfattatnader och ha

regeln påformuleralämpligtdetUtredningen har attärövervägt om
måna-på nioarbetsvillkoruppfyllthaarbetslöse skaden ettså sätt att

lämpligtmindredockske. Dettaska kunnaomprövning ärder för att
den knappastskulle innebärafallsåregeln i atttanke påmed att
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kommer komma till användning i praktiken. Samtidigtatt bör dock inte
tiden för kort. Den arbetslöse börsättas åtminstone under någon tid ha
haft så stark anknytning till arbetsmarknaden det befogatäratten pass

bevilja honom eller henne höjd dagpenning.att en
Utredningen ansluter sig till uppfattningen omprövning fast-att av

ställd dagsförtjänst bör ske vid omprövning norrnalarbetstiden samtav
då den arbetslöse har haft uppehåll i sin ersättningsperiod och där-ett

Ävenvid utfört arbete i månader. vid avtalsenliga lönehöjningarsex
bör dagpenningen justeras.

5.5 Ersättningsnivåer

Förslag

Ersättningen för inkomstbortfall deni arbetslöshetsförsäkringennya
bör 80 Ersättningsnivån bör densamma under helaprocent.vara vara
ersättningsperioden och räknas med generella löneökningar enligtupp
kollektivavtal.

lägsta dagpenningenDen grundbeloppet föreslås års nivåi 1998- -
kr295 dag, vilket kr månaden.6 500 i högstaDenmotsvararvara per

dagpenningen bör på kort sikt höjas tvåtill grundbelopp, dvs. kr.590
På längre sikt bör den högsta ersättningen grundbelopp2,5 i dag-vara
penning.

Både den lägsta och den högsta dagpenningen bör knytas till ett
inkornstindex avspeglar de förvärsvarbetandes ekonomiska stan-som
dardutveckling

Gällande rätt

Dagens system

Dagpenning arbetslöshetsförsäkringeni lämnas, framgåttsom ovan,
med 75 den försäkrades dagsförtjänst. dagpenningHögstaprocent ärav
för närvarande kr.564 Beloppet 75 månadslönmotsvarar procent av en
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på kr. lägsta dagpenning försäkrad kan erhålla för16 500 Den ärca en
dag.närvarande kr230 per

kontanta arbetsmarknadsstödet utgår med kr dag, vilketDet 230 per
lägstaden dagpenningnivån i arbetslöshetsförsäkringen.motsvarar

förändringarKommande

vårpropositionenlshar bl.a. den ekonomiska aviseratRegeringen i att
kompensationsnivån arbetslöshetsförsäkringen ska höjas till 80i

finansierasfr.o.m. den januari 1998. Höjningen skalprocent genom
arbetslöshetsersättningen. lämnade iregeländringar inom Regeringen

förslag sysselsättningspropositionendenna fråga inget i utan avser
säkerställd.höjningenåterkomma, finansieringennär ärav

sysselsättningspropositionen anslöt sigutskottsbehandlingenVid av
skauppfattning ersättningsnivånfinansutskottet till regeringens att
förutskottet det maximala beloppetSamtidigt förklaradehöjas. att

ersättningsnivån höjsborde höjas samband meddagpenning inte i att
procent.till 80

Inkomstbortfallsersättning

arbetslös-ersättningsnivåerna ide sänkningarUtredningen att avanser
och har gjortgenomfördes åren 1993 1996hetsförsälcringen attsom

för vadnedrebefinner i närhetenförsäkringen i dag sig gränsav en
inkomstbortfallsförsälcring.tillfredsställandebetraktaskan ensom som

förlorararbetslöshet den sittinkomsttrygghet vidgodEn gör att som
därförsöka arbete. finnshelhjärtat Detkan sigarbete ägna att nytt

ersättningsnivån.höjaskäl att
rimligbedömer ersättningUtredningen 80 ärprocentsatt en

försäkringen ska inkomst-mellan kravet påavvägning gottatt ettge
finnas tydligarbetslöshet och kravet på det skavidskydd att en

vid arbetslös-från arbete och ersättningenskillnad mellan inkomsten
hela perioden, dvs.bör densamma underhet. Ersättningsnivån vara

kapitelnedtrappning.stegvis Seutredningen avvisar ävenen
ersättningsperioden nedan avsnittbortre förInförandet gräns seav en -

M anmärkningen i fotnot avsnitt 4.3.Se
5 1995/96:l50.Prop.
6 1995/96: sid.Se 222 8.4.prop.
7 1995/96:FiU15.Betänkande
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tillräckligt för den arbetslöse aktivt ska5.6 incitamentutgör att-
försöka bryta arbetslösheten.

vidare inkomstbortfallsskyddet på likvär-Utredningen ettattanser
under helaför den förlorade arbetsinkomstendigt ska kompenserasätt

bör därför föreslagitsersättningsperioden. Dagpenningen som ovan
generella löneökningar enligt kollektivavtal.räknas medupp

dagpenning grundbeloppLägsta -

grundbeloppetsprincipiell diskussion angåendefördesI avsnitt 5.2 en
den frivilli-grundbeloppet bör så lågtgick pånivå. Den sättas attut att

ekonomiskt motiveradtill inkomstbortfallsskyddetanslutningen ärga
grundskyddetSamtidigt fårförvärvsarbetande. inteför flertalet deav

medalltid kompletterasdet praktiskt måsteså lågt tagetatt annanvara
försörjning.

vilketmånaden år 1998 ibedömer 6 500 kr iUtredningen äratt -
garantinivån det pensionssystemetden föreslagna inärheten ärnyaav -

betyderMed ersättningsnivå på 80lämpligt avvägd nivå. procentenen
lönenivåinkomstbortfallsersättningen ligger påfördetta golvetatt en

kr.lägsta dagpenning på 295månad.på drygt 000 lcr Detta8 ger enper
arbetsmark-inkomstindex för helaknytas tillGrundbeloppet bör ett

sådantekonomiska standard.yrkesaktivas Ettnaden avspeglar desom
Socialdepartementet.konstruktionindex under iär

dagpenningHögsta

uppfattning,enligt utredningensdagpenningen måste,högstaDen
skaframtidenarbetslöshetsförsäkringen iockså höjas även ge enom

de för-huvuddelenför förlorad inkomst åtrimlig kompensation av
värvsarbetande.

arbetslöshetsförsäkringen 75Sedan den januari 1996l ersätter
månaden. Utred-kr iförlorad inkomst till 16 500procent cauppav

uppskattningsvis 75delbetänkandekonstaterade i sittningen att
månadsinkomstheltidsarbetande år 1996 hardeprocent somenav

kr.överstiger 16 500

18 inkomstgrundad ålder-lagpensionssystemRefonneratSe Ds 1995:41 om-
Socialdepartementet.spension, m.m.
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En ersättning på 80 samtidigt högsta dagpenningprocent, som
ligger kvar på kr,564 innebär arbetslöshetsförsäkringen 80att ersätter

inkomstbortfallet till inkomst på 15 500 kr iprocent av upp en ca
månaden. betyderDet 85 de heltidsarbetandenärmareatt procent av
vid arbetslöshet skulle få mindre 80 ersättning.än procents

Utredningen redogjorde i delbetänkandet för vad det skulle kosta att
höja ersättningstaket till nivå i socialförsäkringssys-samma som
temet. En sådan höjning betydaskulle fjärdedelarnämnareatt tre av
de heltidsarbetande skulle ligga under ersättningstaket och få full kom-

frånpensation arbetslöshetsförsälcringen. Utredningen fann dock att
kostnaden för sådan höjning så betydande den bör anstå tillatten var

kapitel nedan redovisasI 11 vissa bedömningar denna kost-senare. av
nadsökning.

Utredningen föreslår högsta dagpenning kort sikt fastställspå tillatt
två grundbelopp. innebär forDet år dagpenning1998 på 590 kr ochen
därmed närrnande till den nivå gällde år Inkomsttaket1993.ett som
kommer ligga vid kr vid16 250 80 siktersättning. På böratt procents
taket höjas till motsvarande grundbelopp,2,5 dvs. månadsinkomsten
på 20 300 kr.

hindra inkomstbortfallsförsälqingenFör gradvis blir alltatt att mer
gmndersättning, bör enligt utredningens mening dessutom denav en

högsta dagpenningen regelmässigt höjas i takt med den ekonomiska
utvecklingen. arbetslöshetsförsäkringenOm trovärdigtpå skasättett

skydd inkomstbortfall, måste den högsta dagpenningenävenmotge
följa inkomstutvecklingen på motsvarande dagpenningen isätt som
övrigt. högsta dagpenningenDen densamma hela arbetslöshets-iär
försäkringen. Därför behövs för hela arbetsmarknadenett gemensamt
index. Utredningen föreslår inkomstindex för grund-att samma som

härzo.beloppet används

19 basbelopp7,5 vilket månadsinkomst22 600 kr i år 1996.motsvarar
20Se fotnot 17.
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Ersättningstid5.6

Förslag

arbetslöshetsförsäkringen börersättningsbara tidenför den iGränsen
föreslås påbyggatydlig. Ersättningsrättengöras

pådelperioder 200ersättningsperiod på dagar uppdelad i600 treen-
dagar

åtgärder räknas in i ersättnings-arbetsmarknadspolitiska intetid iatt-
perioden

år.fyrakalendertidsbegränsningen-
Återkvalüicering både regul-skedelperiod ska kunnatill genomen ny

Arbetsvillkoretåtgärder.arbetsmarknadspolitiskajärt arbete och genom
månader.tolvmånader ramtidhär inomär avensex

utgå delsska kunna krävsersättningsperiodheltFör att ett nyttatt nyen
må-tolvspärrtidmånader uppfylls, delsarbetsvillkor på nio att en

både arbetslöshetsersättninggått.har Härnader ersättningutan avses
nivå.motsvarandearbetsmarknadspolitiska ersättningaroch andra

och vidbåde utförsäkringgäller efternykvalzlficeringsvillkorDetta av-
ersättningsperiod.pågåendebrott i en

På sikt, ekonominföregås karensdagar.femdelperiod ska närVarje av
påföljande del-handminskas, första införså tillåter, karenstiden ibör

perioder.

Gällande rätt

Dagens system

ersättnings-dagar enunder längst 300Arbetslöshetsersättning utgår
arbetslöshetsperioder,fleraersättningsperiod kan innefattaperiod. En

förvärvsarbete. Förutsättning-perioderexempelvisavbrutits avsom av
följd.tolv månader ikortare Iarbetslöshetenavbrotten i är änär atten
allaersättningsperioden,den pågåendefall avbryts ävenannat er-om

förbrukats.sättningsdagar inte
arbetslöseunder vilken deninräknas inte tidersättningsperiodenI

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskadeltar i



SOU 1996: 150 Ersättningsregler 127

Om ersättningsperioden har gått till ända, arbetsvillkorett nyttmen
har upparbetats under perioden, har den försäkrade till ytterligarerätt

ersättningsperiod. Med förvärvsarbete jämställs i sistnämnda fallen
vissa andra aktiviteter. Dessa aktiviteter fullföljd arbetsmarknads-är
utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, fullgörande totalför-av
svarsplikt, vård barnav m.m.

Dagpenning får inte lämnas till försäkrad förrän han eller honen
under sammanhängande tid tolv månader har varit arbetslös femien av
dagar karensvillkor.

De nuvarande reglerna innebär den arbetslöse inte upparbetaratt om
arbetsvillkor, blir han eller hon utförsäkrad.ett nytt Fram till den julil

1995 stadgades i skilda förordningar den riskerade bli utför-att attsom
säkrad från ersättning enligt ALF-lagen kunde begära arbetsför-att
medlingen anvisade honom eller henne beredskapsarbete,ett ALU-en
plats eller arbetsmarknadsutbildning, det inte fanns särskildaen om
skäl det den s.k. utförsäkringsgarantin.mot

För förtydliga kontraktet mellan denatt arbetslöse och samhället
beslutade riksdagen dessa bestämmelser skulle bort. förarbe-att Avtas

till förändringen framgår syftettena arbetsförmedlingenatt attvar -
istället för den arbetssökande skulle vilken åtgärdsplaceringavgöra-

utförsäkringzl. Ändringenlämplig för den hotasmestsom var som av
innebär viss inskränkning deni enskildes bestämmanderätt,en men
avsikten har inte varit bort utförsäkringsgarantin.att ta

Den nämnda regleringen innebär arbetslösa riskeraratt attnu som
utförsäkras erhåller någon form arbetsmarlmadspolitisk åtgärd.av
Detta leder till, inte stadigvarande arbete erhålls, formom en av
rundgång", dvs. den arbetslöse perioder med arbetslöshetser-varvar
sättning med perioder i åtgärd eller kortare perioder förvärvsarbete.av
Denna rundgång kan pågå under mycket lång tid. Den enda begräns-
ning finns den arbetslöse inte kanär uppbära arbetslöshetser-attsom
sättning efter fyllda 65 år.

KAS utgår i högst 150 dagar en ersättningsperiod. Om ersättnings-
perioden gått till ända, arbetsvillkor har upparbetats underett nyttmen
perioden, har den arbetslöse till ersättningsperiod.rätt Denen ny ar-
betslöse kan på i arbetslöshetsförsäkringensätt kvalificerasamma som
sig till ersättningsperiod aktiviteter arbetsmarknads-en ny genom som

Ävenutbildning för stödtagare enligt KAS-lagen försöker arbets-m.m.
förmedlingen så långt möjligt ordna arbetsmarknadspolitiskaattsom

2 Se 1994/952218 39prop. s.
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innebär detutförsäkring. Dettaundvika attför därigenomåtgärder att
rundgång.formersättningsform finnsdennaiäven aven

januari 1997fr.0.m. den 1Förändringar

Ersättnings-bort.arbetslösagäller äldrevadsärskilda reglerna tagsDe
till reglerna i ALF-ochförlängsKAS-lagenperiodema i anpassas

lagen.
arbetslöshetsförsäkringenfråntill ersättningkvalificeraFör att

förvärvsar-hararbetslösedenkrävasdetkommerförsta gången attatt
månader.niobetat i minst

lämnasErsättninginförs.ersättningsrättentidenibegränsningEn av
till högstförlängastidenfall kankalendertid. tvåIårunder längst tre

harersättningstidenunderarbetslöseden ut-fallfyra år. Dessa närär
arbetslöshet-erhållithasamtidigtförvärvsarbetereguljärtfört attutan
arbetsmark-inteutbildninggenomgått äreller harsersättning som

nadsutbildning.
300-dagarsperioder ochtvådelas iersättningstidentotalaDen en

tillåterstår,ersättningsdagarantalomfattar detperiodsista somsom
till ända. Engåttkalendertid har ersätt-ersättningstiden idess mättatt

ersättningspe-föregåendedenfrån dettidigasträknasningsperiod att
då dendagarinräknasersättningsperiodemaända.till Irioden har gått

eller iåtgärderarbetsmarknadspolitiskadeltagit iförsäkrade annan
arbetslöshetsersätt-studiefinansieringmed motsvararutbildning som

karenstidföregåsersättningsperiod skaVarjeningen. sexomav en
dagar.

arbetslösedenkrävsersättningsperiod atterhållaFör att en ny
deninnebärarbetsvillkoret attarbetsvillkor. Detuppfyller ett nytt nya

ansökanföreomedelbartmånadertolvramtidinomarbetslöse, aven
utförthaskamånaderunder minstersättningsperiod, sexom en ny

fullföljtochitid deltagitmotsvarandeunderellerförvärvsarbete ar-
dagensiPååtgärder sättbetsmarknadspolitiska somsammam.m.

full-delstillgodoräknas,jämställd tidarbetemedfår visssystem
föräldrapenningförmån. Imedtidtotalförsvarsplikt, delsgörande av

månader.tvåhögstdock tillsammansbåda fallen
ersättningsperiod med KASförstaförsigkvalificeraFör att en

månaderunder minstförvärvsarbetathararbetslösedenkrävs sexatt
arbetslöshetens inträ-omedelbart föremånadertolvramtidunder aven

förvärvsarbetevilkenmånad underendast tilltillendastde. Hänsyn tas
ochersättningstidens ersätt-gällerVadtimmar.utförts minst 80har

återkva-förvillkoretutformningen attlängdningsperiodemas samt av
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lificera försig ersättningsperioder, dessa medöverensstämmernya
motsvarande regler i arbetslöshetsförsäkringen.

bortreEn övervägandengräns -

tid under vilken denDen arbetslöse erhåller arbetslöshetsersättning kan
bestämmas på flertal olika beroende på vilka syften önskarsätt,ett man
uppnå regleringen. viktig omständighet,En särskilt börgenom som
beaktas vid utformningen ersättningstiden, arbetslöshetsför-är attav
säkringen ska omställningsförsälcring. Arbetslöshetsförsäkring-vara en

har aldrig varit menad något tillfällig lösningänatt annaten vara en
vid ofrivillig arbetslöshet. har aldrigDen varit ämnad att vara per-en

försörjning eller inkomstutfyllnad.manent
dagensI har obegränsad rundgång utvecklats, vilketsystem en

strider försäkringens karaktär omställningsförsälcring. Dennamot av
rundgång kommer begränsas de regeländringar gälleratt genom som
from. den ljanuari 1997.

liggerDet i linje med försäkringens karaktär omställningsför-av
säkring för den ersättningsbara tiden tydlig. Så hargöra gränsenatt
försäkringen också alltid varit konstruerad, dvs. det funnitshar givetett
antal ersättningsdagar. kopplingenGenom till arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och på tid gällande utförsäkringsgaranti har ersätt-senare
ningstiden dock praktikeni blivit obegränsad.

förGränsen ersättningstiden bör enligt utredningens mening åter
tydlig. Detta innebär samtliga engagerade och berördagöras äratt som

vad händer med arbetslös får definitiv ochav som en person, en
entydig tidsgräns utifrån. bortreDen kanatt gränsenagera ses som en
signal vid given tidpunkt måste definitivt beslut fattas,att ett ettom en
vägval alla berörda den arbetslöse, arbetslöshetskassan,göras av -
arbetsförmedlingen och sannolikt också kommunen. måste samrådDe i

realistisk bedömning framtidsutsiktema för den arbetslöse.göra en av
arbetslöse kanDen antingen lämna arbetsmarknaden helt, gå över

till någon form skyddad arbetsmarknad eller på ordentligsatsaav en
omställning för få arbete. sistnämnda kan innebära,Detatt ett nytt att

längre kompetenshöjande utbildning väljs. kan också handlaDeten om
byte yrkes- och inkomsförväntningar och bostadsort. Sådanaav av

16-12525
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överväganden kan givetvis inte tillanstå den dag den arbetslöse är
tidpunkt.utförsäkrad bör ske i god tid före dennautan

Utredningen kommer det följandei föra kring olikaatt resonemang
frågeställningar har betydelse, dels vid utfommingen ersätt-som av
ningstiden, dels för tydligare betona försäkringens karaktärännuatt av
omställningstörsälcring. bortre detEn i många sammanhanggräns gör
lättare arbetslöshetsförsäkringen försäkringsmässig,göraatt t.ex.mer

öka det den enskilde får det gäller hantera sinaatt närta attansvar
förmåner försäkringen.i Specialregler för missbrukstävja olikaatt av
slag behövs det mindre bortre för ersättningstidengränsav, om en
finns.

Ersättningsrättens längd

Under hur lång sammanlagd tid arbetslös ska ha erhållarätt atten
arbetslöshetsersättning utifrånmåste mellanavvägningavgöras en

Åolika intressen. sidan bör den arbetslöse ha tillräckligt lång tid påena
försig söka arbete, bygga på sina yrkeskunskaperatt ett nytt genom

utbildning och/eller eventuellt flytta till med bättre arbets-ortannan
Åmarknad. andra sidan får den bortre för ersättningsrätt integränsen

ligga så långt bort i tiden den blir diffus och otydlig.att
bör under alla förhållanden finnasDet för inväntautrymme att en

konjunkturstyrd efterfråganuppgång i på arbetskraft. finnsDet även
hos näringslivet intresse specialiserad arbetskraft inte omedelbartattav
tvingas lämna bransch eller har tillfälliga problem.orten som

delbetänkandet bedömdeI utredningen lämplig avvägningatt en
leder till bortre bör ligga vid till fyra år med arbets-gränsatt treen
löshetsersättning eller motsvarande. denna tid exakt definierasHur
beror på vad läggs in i ersättningsperioden. Utredningen kommer isom
det följande stegvis hurprecisera ersättningstiden ska bestämmasatt

Översiktligtoch beskrivet kommer föreslåutredningenavgränsas. att

ersättningsperiod på 600 dagaren-
tid i arbetsmarknadsåtgärder inte räknas in i ersätmingsperiodenatt-

samt
kalendertidsbegränsning på fyra år.en-

22Se delbetänkandet kapitel avsnitt 7.2 för utförligare genomgången av
olika frågeställningar kring bortre parentes.en
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Utredningen använder delvis terminologi den fanns iänen annan som
sysselsättningspropositionen. Propositionens ersättningstid motsvaras
huvudsakligen utredningens begrepp ersättningsperiod. Propositio-av

ersättningsperiod begreppet delperiod. Utredningenmotsvarasnens av
bedömer de valda begreppen tydligare propositionens vadatt än anger
det handlar om.

Utredningens förslag nedan kan på förhand kortfat-presenterassom
beskrivas följandepå inte förvärvsarbetar allsDen undersätt.tat som

ersättningsperioden kvalificerar sig arbetsmarknadspolitis-utan genom
ka åtgärder kan längst ha kvar inkomstbortfallsersättning ietc., som

månader.dagar, vilket860 drygt år och 3motsvarar tre

full600 dagar med ersättning

ersättningsperiod avbryts efterEn visst antal år, innebärett attsom
antalet ersättningsdagar indirekt bestäms hur tid i arbetsmarknads-av
politiska åtgärder behandlas och hur ersättningsdagar denmångaav
arbetslöse beviljas gången, dvs. ersättningsperioden delas in iom
delperioder.

har fram till antal ställningstagandenUtredningen kommit iett
frågor innebär ersättningsperioden bör bestådessa nedan attse som- -

för fåersättningsdagar. innebär, den inte klarar600 Det attsom avav
efterarbete under denna tid, och kvarts år är ersätt-senast treatt ett

ningsperioden slut.
Utredningen börnivån på ersättningenangetts attanser som ovan

densamma under hela ersättningsperioden, dvs. fram till den bort-vara
ska sänkas. framgår kapitelDagpenningen inte Som 6gränsen.re av

förnedan utredningen lägre nivå motiverad i två fall,ärattanser en
nytillträdande och efter utförsäkring.

Delperioder

detarbetslös och uppbär arbetslöshetsersättningNär är ärpersonen
viktigt bygger naturliga kontrollpunkter. hari in Detatt systemetman

23 utgår ifråndagar. exempel den förut-200+130+200+130+200860 Detta
långade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna praktiken likasättningen i äratt

återkvaliñceringsvillkoret, dvs. månader. Med utredningens förslagsom sex
nedan tillkommer karensdagar.3x5
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konstaterats arbetslösa blir aktivare och sig föratt anstränger attmer
bryta arbetslösheten slutet ersättningsperioden. Dettamot är ettav

för dela denmotiv sammanlagda ersättningstiden i delperioder.att upp
delperioderDessa bör dock inte för korta. arbetslöseDenvara

måste ha tillräckligt med tid för söka arbete tillsammansoch medatt
arbetsförmedlingen eventuellt hinna planera för andra alternativ, innan
delperioden fårslut. Delperioden heller inte för lång, eftersomtar vara
detta kan leda till förpassivisering. Incitamenten såväl den arbetslöse

arbetsförmedlingen aktiva skulle bliattsom vara svagare.
ersättningsperiod för lång.Utredningen på 300 dagar ärattanser en

innebär fall obruten tid arbetslöshet påDetta i öppensämsta en caav
14 månader. Utredningen 200 ersättningsdagar, vilketatt motsva-anser

nio månader, lämplig längd på delperiodema.ärrar ca en
förslag det få maximaltMed utredningens går ersättning iatt tre

delperioder. delperiod slut, behövs besluthar tagitNär nyttetten av
får beskedarbetslöshetskassan, innebär den arbetslöse attatt omsom

kvalificerat för delperiod. Arbetsför-han eller hon har sig en ny
underlag för detta bl.a. grundat denmedlingen ska bidra med beslut,

handlingsplanen.individuella

utanför ersättningsperiodenArbetsmarknadsåtgärder

arbetslös-principiell betydelse för utformningenfrågaEn är avsom av
arbetslöse ska förbruka ersättningsdagar,hetsförsäkringen denär om

aktiviteterarbetsmarknadspolitiska åtgärderhan eller hon deltar inär -
ersättningsdagarnuvarande ieller inte. det ingaI systemet tas an--

fallet fr.o.m. den januari 1997.språk. kommer så lDäremot att vara
räknas ersättningsperioden,tid åtgärder, aktivitetstid, in iOm i är

för-den arbetslösefrån början hur många ersättningsdagardet tydligt
åtgärder kan bli lägre, delta-fogar delta iMotivationen näröver. att

ersättningsbara tiden.förlänger dengande sådana aktiviteter intei
förvärvsarbeteförvärvsarbete. beror på inteSamtidigt Detta attgynnas

avräknas från ersättningsperioden.
har den arbets-tid åtgärder ligger utanför ersättningsperioden,Om i

kanlöse delta i dem för ersättningsdagar. Dettamotiv att att varaspara
Risk finns bortre blir mindrebåde och negativt.positivt gränsatt en

upprepade arbetsmarknadspoli-verkningsfull beslutstidpunkt,som om
kan skjuta framåt i tiden. Ersättnings-tiska åtgärder successivt gränsen

24 delbetänkandet kapitelSe



SOU 1996: 150 Ersättningsregler 133

perioden dågår inte överblicka på entydigt sistnämndaDetatt ett sätt.
kan dock motverkas inför bortre föratt gräns ersätt-genom man en
ningsrätten, innebär den begränsas kalendertid.iävenattsom

Vid ställningstagande till tid i åtgärder ska inräknas i ersätt-om
ningsperioden eller inte, längden på delperioderna viktig faktor.är en

aktivitetstidOm räknas och delperiodernain korta, kan följden bliär
arbetsförmedlingen relativt snabbt efter det den förra periodenatt att

har tagit slut måste tilldela den arbetslöse åtgärd. Till dettaen ny
kommer individens behov arbetsmarknadspolitiska åtgärder böratt av
bedömas åtskilt från hur många ersättningsdagar försäkringeni den
arbetslöse har kvar.

Med hänsyn till vad anförts och då utredningen förordarsom ovan
delperioderna ska omfatta 200 dagar, bör tid arbetsmarknadspoli-iatt

tiska åtgärder inte räknas in i ersättningsperioden/delperiodema. Se
avsnitt 4.2.även ovan

Återkvalificeringsvillkor

uppdelningen delperioderFör på ska meningsfull, måste detatt vara
krävas varje delperiod föregås arbete eller formnågonatt av annan av
kvalificeringsgrundande aktivitet. finnas återkvalifice-Det måste ett
ringsvillkor. fall bortfallerI motivet aktivitetshöjande syfteiannat att

Ävendela ersättningsperioden i delperioder. den arbetslös-iupp nya
hetsförsäkringen ska det enligt utredningens möjligtmening attvara
återkvalificera både reguljärt arbete deltasig och iattgenom genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.

Återkvalificeringsvillkoren kan ha olika utfomining. alternativEtt
utforma villkoren huvudsaki på i dag. Dettaär sättatt samma som

innebär den arbetslöse måste uppfylla givet arbetsvillkor föratt ett att
återkvalificera sig. alternativ koppla återkvalifice-Ett ärannat att
ringsvillkoret till de individuella handlingsplaner finnas.ska Vill-som
koret skulle detta fall utformati så den följer den indi-attvara som
viduellt anpassade handlingsplanen, ändå lyckas få arbete,intemen
erhåller delperiod.en ny

Fördelen med det förstnämnda alternativet, innebär denattsom
arbetslöse uppfyllaska visst arbetsvillkor för erhålla del-ett att en ny
period, det enkel, entydig och rättssäker regel. Innebördenär äratt en

helt klar. Uppfyller visst villkor erhåller ersättning. Denär ettman man
arbetslöse med säkerhet vad han eller hon förmåste göravet att
kvalificera för delperiod,sig vilket stärker hans eller hennesen ny
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rättsskydd. Därtill kommer både arbetsförmedlingen och arbets-att
löshetskassan har tydligt regelstöd, de ska bedömaett när om en person
har till ersättning. Handläggningen blir enkel ochrätt snabb. Nackdelen

försäkringen blir mindre flexibel. Vidare det risk förär vissaatt är att
åtgärder den arbetslöse kan upplevas mindre meningsfulla ochav som
föranledda enbart återkvalificeringsskäl.av

Fördelen med sistnämnda alternativ handlingsplanen kanär att
Åtgärdertill den arbetslöse. behöver inte in primärt försättasanpassas

honom eller henne delperiod. Nackdelen medatt garantera en ny en
mindre reglerad övergång kan godtyckligt.sig Detär att systemet te
kräver arbetsformedlaren och den arbetslöse helt vadatt är ense om

bör ingå i handlingsplanen och hur den ska uppfyllas. Vidaresom
saknas naturliga kontrollpunkter. finns risk för den arbetslösesDet att
situation följsinte tillräckligt ofta arbetsförmedlingen.upp av

Vid mellan dessa alternativavvägning utredningen för-atten anser
delarna med det förstnämnda dvs. givet arbetsvillkor likaöverväger, ett

Ävenför alla. detta falli skulle emellertid kunna formuleraman
återkvaliñceringsvillkoret så fullföljandet individuella hand-att av
lingsplaner får betydelse.stor

framgickSom kommer det krävas den försäkrade, föratt attovan
han eller hon överhuvudtaget ska erhålla arbetslöshetsersättning,att

måste ha uppfyllt arbetsvillkor, innebär förvärvsarbete underett som
längre period. Syftet med långt arbetsvillkor den arbetslöseärett atten

för bli ersättningsberättigad ska ha haft stark anknytning tillatt en
arbetsmarknaden. däremot inte enligt utredningens meningDet är

ha återkvaliñceringsvillkor lika omfattande.motiverat äratt som
Till detta kommer längden på arbetsmarknadspolitiska aktiv-att

efter återkvaliñcering tilliteter ofta den tid krävs föranpassas som en
delperiod. samtidigt mycket talar för arbetsmark-Det är attny som

nadspolitiska åtgärder olika slag bör de dag.kortare iän ärav vara
Arbetsvillkoret för återkvalificering därför ganskabör kort. Motvara
detta ska ställas kort arbetsvillkor innebär relativt begränsadeatt ett att
arbetsinsatser återkvalificerar till delperiod. Vid sammanvägden ny en
bedömning utredningen återkvaliñceringsvillkoret bör be-attanser

till månaders förvärvsarbete eller motsvarande tid istämmas sex
åtgärder.
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Ramtiden i återkvaliñceringsvillkoret

den arbetslöseFör ska kunna upparbeta till delperiodatt rätt en ny
flera korta anställningar, bör ramtiden överstiga återkvalifice-genom

ringsvillkoret. ramtid bör relativtDenna och bestämmasgenerösvara
till tolv månader.

denI nuvarande regleringen det ekonomiska stödet vid arbets-av
löshet finns s.k. avräkningsregel beskriven delbetänkan-iären som
detzs. regelDenna innebär bl.a. det för den fördelaktigtenskilde äratt

uppfylla arbetsvillkoret så möjligt under ersättningsperio-att sent som
den, eftersom han eller hon inom mycket kort tidsperiodannars en
måste uppfylla arbetsvillkor. Detta innebär arbetslös kanett nytt att en
bli delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder liggertvungen att som
mycket varandra tiden.inära

Enligt de regeländringar införs den krävs1 januari 1997 denattsom
arbetslöse uppfyller det s.k. arbetsvillkoret inom ramtid tolvnya en av
månader före ansökan fåersättningsperiod. regel kanDennaom en ny
till följd arbete och arbetsmarknadsåtgärder genomförts iatt som
början ersättningsperioden kan gå förlorade kvaliñceringshänseen-iav
de. Ersättningsperioden kan utspridd betydligt längreövervara en
tid tolv månader. skapar inlåsningseffekter och kan ledaDetta tillän att
arbetsförmedlingen undviker in nödvändiga åtgärder så tidigtsättaatt

möjligt.som
sistnämnda effekterna strider enligt utredningen de syftenDe mot

Åtgär-vill uppnå bl.a. de individuella handlingsplanema.man genom
der bör in vid lämplig tidpunkt, vilket i fall kanvissa isättas vara
början delperiod. undvika dessa effekter föreslår utred-För attav en

den framtida försäkringenningen i helst under del-näratt man som en
period ska kunna uppfylla det återkvalificeringsvillkor berättigarsom
till delperiod.en ny

Villkoret dockska uppfyllas inom ramtid tolv månader. Deten av
innebär återkvaliñceringsvillkoret kan fullgjort längre tillbakaatt vara

inom tolv månader omedelbart före ansökan delperiod,än om menny
tiden i arbete eller åtgärder ska återkvaliñcera liggamåsteatt som

ganska samlat i tiden, dvs. inom tolv månader.

25sid. ff.95
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bortreDen konstruktiongränsens

Kalendertidsbegränsning

Utredningen den totala ersättningsperioden börinte överstigaattanser
fyra år. den arbetslöse tillräckligt tid förDetta lång sökaatt nyttger
arbete, bygga på sina yrkeskunskaper och eventuellt flytta till en annan

med bättre arbetsmarknad. Målet dengivetvis arbetslöseort är atten
ska stadigvarande arbete långt slut.innan ersättningsperiodens

den regel den bortre infalla efterGenom skasäger gränsenattsom
fast antal ersättningsdagar, denblir bortre helt entydigtgränsenett

bestämd. år bryter ersättningsperioden helt.Ett ersättning Om inteutan
den arbetslöse lyckas få arbete, krävs det ändå betydande aktiviteten
från förhans eller hennes sida utförsäkring inte ska ske. Varjeatt
delperiod föregås månaders eller deltagandemåste minst arbeteav sex
i arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Även fastställer den arbetslöse endast kan få visstatt ettom man
antal ersättningsdagar, kan ersättningsperioden komma bli utspriddatt

flera beror hur långa arbetsmarknadspolitiska åtgärderår. Detta påöver
han eller hon erhåller eller på arbetslösheten med kortareom varvas
perioder arbete kortare år. Troligen kommer de arbetsmark-än ettav

återkvaliñce-nadspolitiska åtgärderna bli lika långa den tidatt som
ringsvillkoret kräver.

räcker med begränsning antalet ersättningsda-Egentligen det en av
syftet medför nå det grundläggande bortre Genomgräns.att attgar, en

emellertiddessutom införa kalendertidsbegränsning motverkas påen
finns arbetslöshetsför-enkelt del andra problem isätt ävenett en som

säsongarbets-säkringen. gäller främst problem förknippade medDetta
löshet Utredningen återkommer kapitel tilloch deltidsarbetslöshet. i 6
dessa frågor.

erhållerkalendertidsbegränsning förhindrar den arbetslöseEn att
dennautsträckt mycket lång tidsperiod.ersättning Föröver atten

begränsning samtidigt ska motverka de arbetslösa kortareinte taratt
marginal antaletarbeten, bör kalendertiden innehålla viss utöveren

ersättningsdagar. Utredningen föreslår kalendertiden bestäms tillatt
fyra vilket marginal.år, rimlig sådanger en
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Villkor för ersättningsperiodny

den bortre för tid med harAtt ersättning bör integränsen passerats,
innebära den arbetslöse aldrig ska kunna erhålla arbets-att mer
löshetsersättning. Givetvis bör han eller hon uppfylla nyttatt ettgenom
arbetsvillkor kunna kvalificera för ersättningsperiodsig 600en ny om
ersättningsdagar. bortre innebär därmedDen egentligen baragränsen

arbetsvillkor införs för kvalificering heltnågot tillsträngareatt ett en
ÖOO-dagarsperiod fyraårsperiod. motverkainom För att attny en

rundgång bör detta villkor nykvalzficeringsvillkoretuppstår, vara- -
återkvaliñceringsvillkoret.strängare än

förflyta,Utredningen har viss tid ersättning börövervägt utanom en
ersättningsperiod ska kunna Utredningeninnan utgå. att enen ny anser

sådan späntid behövs för innebörden bortre skainte i gränsatt en
urholkas. respektive må-alternativ har varit tolv 24De övervägtssom
nader.

Ålängre spärrtid den bortre tydligare. andra sidanEn gör gränsen
innebär arbetsvillkor månader högt krav anknytning tillpå nio påett ett
den Utredningen därför det efterreguljära arbetsmarknaden. attanser
utförsäkring bör räcka tolv månader förmed ersättning,utan att nyen
ersättningsperiod ska kunna beviljas.

fall befinner ersättningsperiodI det sig inne i upp-en person som en
fyller månaders reguljärt arbete, uppstårarbetsvillkor med nioett nytt

arbetslösheten kan brytafrågan han eller hon i och med den nyaom
beviljas helt ersättnings-den pågående ersättningsperioden och en ny

Äventid. här finns alternativa synsätt.
arbetsvillkoret helt identiskt med det första,alternativEtt är göraatt

dvs. förvärvsarbete under ramtid tolv månader.nio månaders Etten av
arbets-alternativ innebär den arbetslöse dels ska uppfylla ettannat att

villkor månaders förvärvsarbete under ramtid tolv måna-på nio aven
underder, dels ska han eller hon ha erhållit arbetslöshetsersättninginte

tolv månader.spärrtid, angiven tillvissen ovan
med det förstnämnda alternativet till arbetsvillkorNackdelen är att

skullearbetslös helst under pågående ersättningsperiodnären som en
ersättningsda-kunna kvalificera till ersättningsperiod påsig 600en ny

möjlighet till rundgång skapas. krävsoch fyra kalenderår. DetEngar
olikatolvmånadersspärr för helt bryta kopplingen mellan ersätt-atten

ningsperioder.
förvidare hur ska bestämma storlekFrågan ersättningensär enman

arbetsvillkoret månader ochersättningsperiod, nio ingenärny om
spärrtid finns. dagpenningen grundas på den inkomst denOm som

anknyt-arbetslöse hade före den första ersättningsperioden, kommer
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ningen till arbetsmarknaden kunna ligga mycket långt tillbaka iatt
tiden.

Om istället inför regel föreskriver dagpenningensattman en som
storlek efterföljandei ersättningsperiod ska beräknas på den inkomst
och arbetstid förelegat, det arbetsvillkoret uppfylldes,när senastesom
riskerar spekulation. framgår följandeDetta exempel.man av

år.har arbetat tio lön månaden.Exempel A i A:s 500 kr i blir16är A
erhållerarbetslös och dagpenning kr/dag. Efter ha564 varitatten

arbetslös i 150 ersättningsdagar arbetar heltid månader.i nio DärefterA
blir åter arbetslös. Arbetet så bra betaltA inte och detta skullevar om
ligga till grund för beräkning dagpenningen, skulle dagpenningA:sav
bli kr dag.430 per

Om har regel innebär istället påA för fortsättaatt attman en som
påbörjadesin ersättningsperiod i detta fall erhåller ersättnings-en ny

period 600 ersättningsdagar och samtidigt dagpenningen sänks,attom
kan det fördelaktigt för välja iställetA arbete äratt att ta ettvara som
kortare arbetsvillkorets månader. åtta månader,nio Om han arbetarän

påfortsätter han den ursprungliga ersättningsperioden och har samma
dagpenning då. detta fall innebär det berättigad tillI A äratt ytter-som
ligare ersättningsdagar med dagpenning, under450 564 kr i förutsätt-

erhållaning han eller hon klarar arbetsvillkoret för delperio-att att nya
der.

En konsekvens detta bestämma dagpenningensätt äratt attannan av
deltidsarbetslösa uppbär utfyllnadsersättning skulle drabbassom
mycket hårt. klarar i de flesta fall arbetsvillkorDenna ett nyttgrupp
redan efter månadersnio arbetslöshet. får till följd de redanDetta att
efter månader skulle få sänkt eftersom derasnio ersättningsnivå,en
normalarbetstid skulle grunda sig på deltidsarbete.ett

alternativet med spärrtid undviks dessa problem.Om väljs, Deten
krävs då den arbetslöse har erhållit försäkringsersättninginte någonatt
under sammanhängande tid tolv månader före det atten av en ny
ersättningsperiod beviljas. bestämmelse medDenna överensstämmer
dagens regelsystem, innebär den underattsom som en samman-
hängande tid tolv månader har försäkrings-inte uppburit någonav
ersättning, måste uppfylla arbetsvillkor för erhållaett nytt att

dvs. pågående ersättningsperiodersättning, bryts. Därmed bryts också
kopplingen till tidigare periods dagpenning.

bedömningVid dessa olika alternativ förordar utredningen deten av
sistnämnda alternativet, dvs. spärrtid på tolv månader utanen
ersättning. olika kvalificeringsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringenDe

då med varandra och blir enhetligt.överensstämmer systemetmer mer
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Vidare det viktigt dagpenningen kopplas tillär i tiden näralig-att ett
gande arbete. Inslaget försäkringsmässighet och reglernaär större ärav
entydiga.

Kravet på tolv månader kanersättning i fallvissa innebärautan ett
glapp på maximalt månader ersättning. Utredningen intetre utan anser

detta oacceptabelt med tanke på försörjningär i ytterligare fyraatt att
år kan erhållas, period beviljas efter nio månaders arbete.när en ny

Särskilda regler överhoppningsbar tidom

Ett problem med valda konstruktion emellertid det finnsär attovan
situationer då arbetslös kan uppfylla såväl arbetsvillkoret vill-en som
koret fårinte ha uppburit ersättning under sammanlagd tidatt man en

tolv månader, det handlar näraliggande arbete. Detutan attav om som
här åsyftas situationer den arbetslöse får tillgodoräkna sigär när över-
hoppningsbar tid.

Utredningen förslår sådan tid under vilken den enskilde erhålleratt
ersättning motsvarande arbetslöshetsersättning, exempelvis ALU,
starta-eget-bidrag och utbildningsbidrag i just detta fall ska räknasetc,
på den arbetslöse uppbär arbetslöshetsersättning,sättsamma som om
dvs. sådan tid får inte ha förekommit under spärrtiden på tolv månader
före ansökan ytterligare ersättningsperiod på dagar.600om en

Andra aktiviteter reguljär utbildning, föräldraledighet skasom m.m.
inte detta hänseendei jämställas med arbetslöshetsersättning. dessaI
fall kan avräkningsregel tillämpas. den arbetslöse kvalifice-Om haren

försig ersättningsperiod den pågående skatagit slut,rat utan atten ny
han eller hon i dessa fall ha erhålla sin tidigare dag-nivå pårätt att

underpenningen så många dagar, den arbetslöse hade kunnatsom upp-
bära ersättning på den nivå gällde under den tidigare ersättnings-som
perioden.

Karenstid

Bestämmelser karens har funnits sedan den första kassaförordning-om
trädde i kraft år för karensdagarna1935. Motiven har flera.varit Etten
motiven har den arbetslöse,varit under den eftertidenatt närmasteav

det anställningen har upphört, har ha tillgångar till förfogan-att ansetts
de för sitt och familjens uppehälle. Ett motiv har variteget annat att
arbetsförmedlingen har behövt tid för den arbetslöses situa-prövaatt
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tion och lämpliga åtgärder. Karensen har därvid syftat tillöverväga att
bort de korta arbetslöshetsfallen därigenom harinte belas-sortera som

arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. efter tidsFörsttat en
arbetslöshet har den arbetslöse i allmänhet behöva hjälp.ansetts

samband med dagens reglering infördes föreslogI år 1974, denatt
utredning föregick regleringen KSA-utredningen karensvill-attsom
koren skulle slopas. skäl för sitt förslag utredningenSom attangav
redan dagars fullständiganågra inkomstbortfall kunde innebära en
avsevärd ekonomisk påfrestningför den helt beroendesom var av
arbetsinkomst för försörjningsin

förslagregeringens förklarade departementschefen slopan-I att ett
de karenstiden skulle medföra arbetslöshets-belastning påstorav en
kassomas administration.ekonomi och Med hänsyn till detta föreslogs

karenstid fem dagar skulle införas. Riksdagen beslutade iatt en om
enlighet förslag.med regeringens

Under slutet 1980-talet aktualiserades frågan på och år 1989nyttav
slopades karensbestämmelsema. skäl för detta lcraf-Som att ettangavs

ekonomiskt avbräck början arbetslösheten kunde långvarigatigt i av
ekonomiska snabbt kundekonsekvenser, både för den relativtsom

tidzs.arbete och för den fick längreväntaett nytt som en
arbetslösheten ökade starkt början 1990-talet, återinfördesiNär av

karensbestämmelser utsträck-år Förändringen motiverades i1993. stor
Arbetsmarknadsfonden och statsñ-ning underskottet i det svåraav

skäl för förändringen detnansiella läget. Vidare attangavs som samma
införts andra socialförsäkringar.år hade karensdagar i

samband behandlingen sysselsättningspropositionen imedI av
Finansutskottet förändringarriksdagen föreslog vissai juli 1996, att

Ändringsförslagenförslaget. innebarskulle det framlagdaigöras en
försvagning besparingseffekten förslag.den samlade i regeringensav

därför antalet karensdagar ALF-lagen ochFinansutskottet föreslog iatt
fem fr.o.m.KAS-lagen skulle utökas från till den januari 1997.1sex

innebärRiksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag. Det att
slårmaximalt karensdagar kan ha fallit innan den bortre18 gränsenut,

till.
framgår ovanstående redogörelse det huvudsakliga skäletSom ärav

till karensdagar minska arbetslöshetsförsäkringens kostnader. Ut-att

KSA-utredningen sou 1971:42 179.s.
27 sid.Prop. 1973:56 193.
28Prop. 1987/88:114.
29 delbetänkandet kapitel avsnitt 6.7.Se
3° Betänkande 1995/96: FiU 15.
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försäkringen skaskäl denredningen föreslår att nyaav samma
denkarensbestämmelser. Med hänsyn tillmotsvarandeinnehålla att

färre antalföreslås innehållaarbetslöshetsförsäkringenframtida ett
antalet karens-utredningendelperiod,ersättningsdagar attanserper

till riksdagsbeslutet. Enförhållandedelperiod bör reduceras idagar per
femkarenstiddelperiod föregåsvarjelämplig avvägning är att en avav

ersättningsperiod på 600karensdagar underinnebärdagar. 15Detta en
de bestäm-maximalt dagar enligtjämfört med 18ersättningsdagar

på sikt,Utredningeninförs den januari 1997.melser 1 attansersom
särskiltkarenstiden kortas,tillåter, börförsäkringen såekonomin inär

delperioder.vid påföljande

Sanktionsregler5.7

Förslag

hårda kan med-reglerföreslås bli mildrade. DagensSanktionsreglema
avstängningsamhället. Tiderna förföreffekterföra negativa även

föreslås bli kortare.

åtgärd ellerarbetsmarknadspolitiskarbetslös anvisatsdet fallI enen
erbjudandetavböjahon ska haföreslås han ellerutbildning, rätt attatt

arbetsfönned-skafrån till ersättning. Däremoträttstängasutan att av
hon intearbetslöse, han ellerdenklart förlingen i detta läge göra att

åtgärder.gäller sådanamöjligheter vadmed ytterligarekan räkna

föreslåsvill arbete,arbetslöse inteuppenbart dendet attNär taår att
till dessfrån till ersättninghan eller hon ska etträtt attavstängas

månader har uppfyllts.påarbetsvillkor sex
frånmedlemförfarande uteslutasvikligtvidMöjligheterna att en

medkvarstå. Frånkännandereglemaarbetslöshetskassan bör ersätts av-
arbetsvillkor,uppfyllabehövs förså lång tidunderstängning att ettsom

månader.dvs. nio

bibehålls.återkravsreglemaföreslås de nuvarandeVidare att
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Gällande rätt

Allmänt

ALF-lagen ochI KAS-lagen finns det flertal olika sanktionsmöjlig-ett
heter kan träffa dem missbrukar arbetslöshetsersättningen.som som
Sanktionerna skiljer beroende vilket fallsig på missbruk deav som

reglera. de fall missbruket huvudsak kan karakteriserasI iattavses
bristande denarbetsvilja, kan arbetslöse drabbas avstängning.som av

innebärAvstängning ersättningsperioden skjuts framåt, dvs. näratt
avstängningstiden har den arbetslöse lika ersättningsda-mångaär över

kvar, han eller hon hade innan avstängningen verkställdes.gar som
fallI det missbruket beror på svikligt förfarande, dvs. han elleratt

hon har "fuskat till arbetslöshetsersättning, kan den arbetslösesig
antingen uteslutas arbetslöshetskassan eller bli frånkänd sin tillrättur
ersättning. den arbetslöse utesluts arbetslöshetskassan, måsteOm ur
han eller hon uppfylla medlemsvillkor ersättning fråninnanett nytt
arbetslöshetsförsäkringen kan frånkännandefallet för-utgå på Inytt.
brukas antal ersättningsdagar. Till skillnad från avstängningsfalletett
innebär frånkännandereglema således den arbetslöse förloraratt ett
antal ersättningsdagar.

gällande reglerna ALF-lagen och KAS-lageniDe avstäng-nu om
frånkännande respektive indragning tillning, ersättning rättenav av

stöd har nyligen ändrats. Förändringarna hade till syfte det för-göraatt
arbetslöshetsförsäkringensäkringsmässiga inslaget i tydligare. Man

ville förändringarna stärka kontraktet mellan den enskilde ochgenom
samhället. Vidare ville besparingar.uppnå vissaman

Sanktioner arbetsviljavid bristande avstängning-

för föreligger fyra första grundenGrund avstängning i fall. Den är att
den arbetslöse har lämnat sin anställning giltig anledning. Denutan
andra grunden den arbetslöse har skilts från arbetet på grundär att av
otillbörligt uppförande. tredje och fjärde grunden situationerDen avser
då den arbetslöse tackat tillhar nej erbjudet lämpligt arbete eller

uppträdande uppenbarligensitt vållat anställningen inteattgenom
kommit till stånd. Avstängningsreglerna gäller i fråga arbets-även om
marlmadspolitiska åtgärder berättigar till utbildningsbidrag.som

regelförändringar infördes den innebarDe januari 1996l attsom
det infördes olika avstängningstider för olika avstängningsgrundande
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fallbeteenden. där den enskilde hade lämnat sin anställning frivil-De
behandlades annorlunda fall. Avstängningstidema för-ligt övrigaän

längdes.
Vad gäller de första grunderna konstaterades, dettvå att var en

sedan länge gällande princip, den frivilligt avstår från deatt som
möjligheter till arbete finns arbetsmarknaden, omedelbartpå intesom

tillkomma åtnjutande arbetslöshetsersättning alternativkan i av som
samhället ställer till förfogande förarbetsinkomst. De resurser somen

fullt förkomma till med arbetslösheten måste utnyttjas atträtta utatt
ofrivilligt har fått lämna arbeten ellerhjälpa alla de arbetslösa sinasom

arbetsmarknaden.kommainte chans in påattsom ges en
gäller den lämnat arbeteden januari 1996Fr.o.m. 1 sittatt utansom

frånnormalfallet ska till ersättning i 45giltig anledning i avstängas rätt
aktuellkortare avstängningstid kan blidagar dvs. två månader. Enca

lämnade skulle ha kortare tid.det arbete den arbetslöse varat enom
skasluta arbete på begärangiltig anledning sittFör attatt egen

fått sin lönfinnas, starka skäl föreligga, intemåste t.ex. att utpersonen
olämpligt hälsoskäl. Olämp-arbetsgivaren eller arbetet varitatt avav

hjälp läkar-fall styrkas, i regel medligheten måste i sistnämnda ettav
ochsig iharrättspraxis inteintyg. I sägerattaccepterats en person upp

framgåbesöker läkare. måste i principsamband med uppsägningen Det
läkare sig.arbetslöseläkarintyget den sägauppmanats attatt uppavav

dessförinnan vidtagits,andra åtgärderregel krävs ocksåI att som
förVidare den harsjukskrivning, omplacering utsattsetc. anses som

och mobbning, ha giltigttrakasserierkränkande särbehandling, t.ex.
skäl lämna arbetet.att

uppförande,på grund otillbörligtskilts från arbetetDen avsom
uttryckligen haarbete ellerlämpligt erbjudet avvisatavvisat utan att

uppenbarligen vållatuppförandesådant arbete ändå sitt attgenom
normalfalletstånd, i i 60kommit tillanställning ersätt-inte avstängs

kortaremånader. Skulle arbetet haningsdagar dvs. varatnästan tre en
totalaersättningsdagar.avstängningstiden respektive 40 Dentid 20är

respektive 168får normalfallet överstiga 112avstängningstiden i inte
fem och halvfyra månader respektivekalenderdagar dvs. knappt en

inteavstängningstiden läggasmånad. Kan inte attut, personenp.g.a.
dagar, så sker inte avstängning.söker eller 168ersättning inom 112

lämpligt arbe-försäkrade villuppenbart dendetOm inteär att anta
ellererbjudandenupprepade gånger ha avvisatantingen attte genom

3 1995/96:25 126.Prop. s.
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lämnat arbete,sitt ska han eller hon avstängd till dess han ellerattvara
hon har utfört förvärvsarbete under dagar.80

Reglerna ochavstängning avstängningstider tillämpas också iom
fråga arbetsmarknadspolitiska åtgärder berättigar till utbild-om som
ningsbidrag och frågai till arbetslivsutveckling.anvisningarom

deInnan nuvarande reglerna trädde kraft gälldei avstängningsti-att
den uppgick till 20 ersättningsdagar i normalfallet och till fem eller tio
ersättningsdagar arbetet eller åtgärden skulle ha kortare tid.varatom

totala avstängningstiden fickDen inte överstiga 56 kalenderdagar deti
fall avstängdes i ersättningsdagar. Vidare20att ut-personen angavs
tryckligen den frivilligt lämnat sitt arbete skulle frånavstängasatt som

till arbetslöshetsersättning eller Ordet frivilligt bortKAS.rätt togs
fr.o.m. den januari1 1996.

Riksdagens beslut den juli innebar12 1996 endast vissa redaktionel-
la förändringar avstängningsreglema.av

frånkännandeSanktioner vid svikligt förfarande m.m.-

Enligt ALF-lagen får arbetslöshetskassa utesluta medlemen en som
medvetet eller vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledandeav grov
uppgifter förhållanden har betydelse för till medlemskaprättenom som
eller ersättning. innebär den uteslutne inte kan få ersättningDetta att
igen, förrän han eller hon har uppfyllt medlemsvillkor.ett nytt

Arbetslöshetskassan har möjlighet fall hari de medlemmenatt,
lämnat sådana oriktiga eller vilseledande uppgifter påverkarsom er-
sättningsrätten, bestämma alternativ påföljd. kassanFinner atten
medlemmen kassan stället frånkänna honominte bör uteslutas, ska i
eller henne till ersättning. Frånkännandet ska gälla under minst 130rätt
ersättningsdagar, dvs. månader. har frånkäntsDen ersätt-ca sex som
ningsrätt måste uppfylla arbetsvillkor berättigar tillett nytt ensom
första ersättningsperiod för erhålla ersättning.att

ersättningsberättigad behövsFör enligt KAS-lagen ingetatt vara
medlemskap. finns således motsvarighet denna lag tillDet ingen i ute-
slutningsreglema i -lagen. kan arbetslös har blivitALF Däremot somen
utesluten arbetslöshetskassa på grund angivna skäl inteen ovanur av
heller erhålla från finnsKAS under tid år uteslutningen. iDetettaven
KAS-lagen motsvarighet till frånkärmanderegeln ALF-lagen.ien

har erhållit arbetslöshetsersättning felaktiga grunderDen påsom
kan föremål förha gjort sig skyldig till bl.a. bedrägeri och därför bli
straffrättsliga åtgärder. innebär erhållit arbets-Detta den haratt som
löshetsersättning på felaktiga grunder dels kan frånkännas tillrätt
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in-till KASeller få sinarbetslöshetsförsäkringenfrån rättersättning
påföljd.straffrättsligerhållaochför brottdels dömasdragen, en

oriktiguppbär KASförsäkrade eller dendenOm upp-genomsom
uppgifts-åvilandefullgöra honomunderlåtenhetgift eller attgenom

ersättningorsakateller påanmälningsskyldighet, attsätteller annat
någon påeller harbelopp,med för högt annatellerobehörigenutgått

och harersättninguppburitbeloppför högteller medobehörigensätt
återbeta-mycketförbetalatsdetdetta, skaeller hon insett uthan som

las.
återbetalningsskyldighe-kansärskild anledning,föreliggerdetOm

bedömtssärskild anledningharpraxiseñerges.delvis Ihelt ellerten
arbets-exempelvismyndigheter,andraförsäkradeden somavvara om

kännedomhaftdessauppgifter ellererhållit felaktigaförmedlingen, om
ingripa.förhållandena attutan

överväganden

avstängningarbetsviljabristandevidSanktioner -

bakomliggerdelar deprincip synsättiUtredningen, av-somsom
medifrågasättaskälfinnsdetstängningsreglema, attatt om mananser

med dem.syftetuppnårutforrrmingnuvarande
starkamycketdet krävsinnebäravstängningsgrunden attförstaDen

denskäl kanSådana attarbete.sitt t.ex.lämnaför kunnaskäl varaatt
arbetetellerarbetsgivaren ärlönfått sin attharförsäkrade inte ut av

situationstyrkas. Envilket måstehälsoskäl,för honomolämpligt av
denlagstiftningentillförarbetena är atttidigare ibehandlatsharsom

kränkande. propositionenI sägs attbehandlatsharanställd enen
förhål-föreliggaskaanledning är, attgiltigförförutsättning att anses
försökkonstruktivaochliknandeellermed läkarintyg attstyrktslandet

arbetsmarknadsut-Vidproblemen.medtillkommaförgjorts rättaatt
januari 1996,den 1förändringenföregickbehandlingskottets an-som

utskottet följande.förde

illatagitverkligendentala förkunnaskulleläkarintyg utsatteatt"Ett
möjligtallsdet attsådant intyg ärdockNormalt tordevid sig. ett om-

33 1973:56 184.Se s.prop.
33 111.1995/96:Auy 2Se s.
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införskaffa inte kunna styrka den drabbadesän upplevelse ochmer-
Ävenbesvär. sådant kan frarnkomma kontakter medt.ex.som genom

den fackliga organisationen eller med anpassningsgrupp bör kunnaen
ingå i underlaget för bedömningen. Normalt borde det också krävas att
konstruktiva försök har gjorts på arbetsplatsen för komma tillatt rätta
med problemen. Det kan dock tänkas fall då den drabbade inte bör
lastas för sådana försök inte kommit till stånd. Vidare kanatt det frågai

mycket små arbetsplatser så den enda utredning står tillattom vara som
buds består motstridiga frånuppgifter de berörda arbetstagaren ochav -
arbetsgivaren. Detta bör inte utesluta arbetstagaren ändå kanatt anses
ha haft giltig anledning lämna arbetet. Utskottet vill med det anfördaatt
framhålla det inte bör någon absolut förutsättningatt förhål-attvara
landet styrkts med läkarintyg eller liknande och försök gjortsatt att
komma till med problemen. Förhållandenarätta skiftar alltför mycket
för det skall möjligt i förväg slå fast vadatt kanatt utgöravara som
giltig anledning och vad skall krävas för visa detta. Hänsynattsom
måste till omständigheterna i det enskilda fallet.tas

Som framgår utskottets yttrande, finns det situationer där denav
enskilde kan vilja lämna arbetsplats, då krävs det relativten men en
omfattande utredning för denne skainte förlora sin till arbets-att rätt
löshetsersättning. Utredningen förmodar det vanligt arbets-äratt att en

för mobbning eller någontagare, kränkande hand-utsattssom annan
ling, inte vill bli för sådan granskning. Särskilt obehagligt kanutsatt en
det bli för arbetstagare arbetat i mindre företag eller bosatta påärsom
mindre Arbetstagaren väljer då troligen frånorter. avstå ersättning-att

under period. längreEn avstängningstid innebär arbetstagarenatten en
kan få ekonomiska problem.

Ett problem med längre avstängningstider de kanannat ledaär att
till arbetstagare alltmer undviker försökaatt byta arbete. Dettaatt mot-
verkar rörligheten på arbetsmarknaden och kan betyda låseratt man
människor föri dem olämpliga arbetssituationer. följd dettaEn blirav

effektiviteten på arbetsmarknadenatt minskar.
Utredningen den nuvarande avstängningstiden på 45 dagarattanser

vid uppsägning bör sänkas. Normalavstängningstiden bör återgåegen
till 20 ersättningsdagar inom längst 56 kalenderdagar. arbetetOm som
den anställde frånsig skulle ha högst fem dagar, börsagt varatupp av-
stängningstiden fem dagar och den totala avstängningstiden 14vara
kalenderdagar. Om arbetet skulle ha fem högst tiovarat änmer men
dagar, bör avstängningstiden dagartio under tid 28 kalen-vara en av
derdagar.
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tilltackatfall har nejavstängningsgrundema i de någonAngående
kommitvållat anställningen intearbete, ellererbjudet lämpligt attett

kan ifråga-reglers effektivitetgällandeutredningentill stånd, attanser
sättas.

innebarkraft den januari 1996trädde i lförändringDen ensom
markeringavstängningstiden. Förändringenkraftig skärpning var enav

uppträdandenavvisanden ellersådanaallvarligt påsågatt somav man
sådan utformningskulleReglernaarbetslösheten. attförlänger ges en

korn i arbete.möjligt återarbetslöse såden snart som
inteutredningenför riktigt,och sigi ärDetta är menresonemang

risk förfinnsresultat uppnås. Detavseddaövertygad attatt ar-enom
underlåterhårt,straffet såbetsförmedlingarna attäratt rap-passp.g.a.

avstängningdrabbasarbetslösemisstänkta fall. motsva-Denportera av
månader.kalendertidrande nästan treaven

kortarefall bliravstängningstiden i dettaföreslårUtredningen att
112tid längstundertill dagarnormalfallet bestäms 40och i aven

kalenderdagar.
skiltshararbetstagarede falliutredningenDäremot att enanser

hauppförande, börotillbörligtgrund ettfrån arbete påsitt manav
personligasitt uppträ-arbetstagare,Ensynsätt.strängare som genom

tid.längre Av-avstängd underarbete, börförlorar sittdande envara
kalenderdagar168tid längstunderdagarstängningstiden på 60 aven

här kvarstå.bör
arbetslösegrund denpåavstängningfrågangällerdet attNär avom

elleråtgärdarbetsmarknadspolitiskerbjudandehar avvisat ett enom en
ellerarbetslöshetsersättningen utanstudiefinansiering motsvararsom

utred-hareller utbildning,åtgärdsådanavbrutitgiltig anledning en
regler.från dagensavvikeruppfattningningen somen

ska tvingainteinställningprincipiellaUtredningens är att man
uppenbarRisken dåstudera.till detmotiverad ärnågon inte attärsom

principkan imeningsfulla. Sammablirstudierna inte argumentatt
invändningåtgärder.arbetsmarknadspolitiska En motförgällaäven
till åtgärder intenejarbetslöseden sägerdetta är att somresonemang

arbetslöshetsproblem.till lösa sittmedverkar att
försäkringenienskilde individensdenUtredningen att ansvaranser

erbjudanden handearbetslös inteVäljerbör accepteraattstort. envara
utbild-ellerarbetsmarknadspolitiska åtgärdervad gällereller hon får

arbetsförmedlingenbördetta läge görarespekteras.bör detta Iningar,
med ytterligareräknahon inte kanhan ellerarbetslöse,klart för den att

arbetslöseinnebär denåtgärder. Dettagäller sådanamöjligheter vad att
uppfyllahon kanhan eller inteutförsäkrad, eftersom ettriskerar bliatt
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återkvalificeringsvillkor. arbetslöseDen riskerar således endast fåatt
ersättning under 200 dagar. enskildeDen får för sinta ansvar egen ar-
betslöshetssituation.

Om den arbetslöse däremot erbjudande åtgärd,accepterat ett om en
ska han eller hon kunna från utgåendeavstängas bidrag, åtgärdenom
eller utbildningen avbryts giltig anledning.utan

Den sanktionen dvs.strängaste avstängning från till ersättningrätt
tills dess arbete motsvarande arbetsvillkor utförts,att det fallett avser
då det uppenbart arbetslösär inte vill arbete.att Före den 1taen
januari 1996 den försäkrade avstängd till dess arbete utförts i 20attvar

propositionendagar. I anförde regeringen det fanns anledningatt att
kraftfullt ingripa fuskade sig till ersättning.mot Ipersoner som sam-
band med utskottsbehandlingen anförde arbetsmarknadsutskottet i sitt
yttrande bör mycket allvarligt på sådana fallatt dåman se som en
försäkrad visat uppenbar arbetsovilja. På motsvarande vidsätt som
fusk ska det enligt utskottet gå försäkrad tills dess hanatt avstänga en
eller hon har utfört sådant arbete berättigar till första ersätt-som en
ningsperiod.

Utredningen nio månader, detta skulle innebära,att äranser som en
alltför lång avstängningsperiod. Avstängning från till ersättning irätt
dessa fall bör ske till dess den arbetslöse utfört så mycket reguljärtatt
arbete berättigar till återkvalificering till andra delperiod, dvs.som en

månader med reguljärt arbete. Regeln innebär tydlig markeringsex en
den arbetslöse måste försig åter fåatt fast förank-anstränga attav en

ring på arbetsmarknaden och betonar därmed försäkringens roll som
omställningsförsäkring.

Sanktioner vid svikligt frånkännandeförfarande m.m.-

Frånkännandereglerna i ALF-lagen respektive KAS-lagen har den 1
januari 1996 genomgått genomgripande förändringar. Tidigare var
frånkännanderegeln i ALF-lagen utformad på så arbetslöshets-sätt att
kassan kunde frånkänna medlem hans eller hennes till ersättningrätten
för tid högst år. Regeln inte obligatorisk, kassan kun-ett utanen av var
de efter bedömning besluta den fuskande medlemmen skulleegen om
frånkännas ersättning eller inte. Indragningsregeln i KAS-lagen inne-
bar länsarbetsnämnden fick dra ellerin ned detatt kontantasätta ar-
betsmarknadsstödet. Någon tidsgräns inte. krävdesDet inteangavs

3 Prop. 1995/96:25.
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uppfyllaskullestödtagarenrespektivemedlemmen ettheller att ar-
arbetslöshetsersättning.erhållakunnaför återbetsvillkor att
lagstiftaren kraftfulltpå sättförändringarnamed ettSyftet attvar

Bakgrundtill ersättning.sigfuskardeingripaville mot sompersoner
Riksrevisionsverketfrånbl.a.ställningstagandetill detta rapportenvar

välfårdssystem36. fram-dennaAvsystembrister i rapportochfuskom
detuppskattade 6-10Riksrevisionsverket procentbl.a. attgick att av

tillgårarbetslöshetsersättningiutbetalade beloppet sompersoner
arbetslöshets-ocksåRiksrevisionsverket attsvartjobbar. antog

förtillutbetaladesutsträckningvissersättningen i sompersoner
studeratÄven harAMSheltidsarbete.utförde ordinarietidsamma

bl.a. funnitocharbetslöshetsersättningåterkravfrånkännande och av
obb.svartjfusketvanligastedet äratt

ingripakraftfulltangeläget motdetUtredningen attärattanser
fall finnsdet i vissaersättning. Trotstillfuskar sig attpersoner som

detutredningen ärstraffrättsligt, utom-attingripamöjligheter att anser
be-inteersättninglegitimitet,helaförviktigt attordentligt systemets

detDärför bördet.berättigade till ävenintetilltalas ärut sompersoner
Utredningensanktionsmöjligheter.finnasförsäkringframtidai an-en

haförfarande börvid svikligtsanktionsreglemadock annanenattser
nuvarande.deutfomming än

iarbetslöshetskassaförmöjligheterna attUtredningen att enanser
vilseledandeellerfelaktigamedlemuteslutafallvissa p.g.a.somen

börarbetslöshetsersättningellermedlemskaperhållituppgifter har
bestämmelsemedkompletteras attdockRegeln börfinnas kvar. omen

formarbetslöshetsersättning ierhållakunnaskauteslutne inteden av
uteslutningen.frånårtidigastförrängrundbelopp ett

börfrånkännandereglernuvarandevidareUtredningen attanser
arbetslöshets-frånersättningfrånkännasförställetförändras. I att

bliarbetslösebör denindraget,få KASrespektiveförsäkringen att
arbetslösehandlande har densittGenomersättningsrätt.avstängd från

arbetslöshetsersättningförreglernaförtroendedetbrutit mot som
falli delängredärförbörAvstängningstiden änpå.bygger somvara

dettaavstängningsregeln ikonstruktionlämpligbehandlats En avovan.
avstängningsregelmed denenlighetutformas ifall den somär att

arbete.lämpligtvilluppenbart intearbetslösde fall tagäller i en
behandlade fallen måstedock deUtredningen somatt ansesnuanser

förfarandesvikligttillskyldigsighar gjortallvarligare. En somperson

35 1995/96:25.Prop.
3° 1995:32.RRV
37 Fbe 1996:1.1996:1. SeFuu även
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bör avstängd till dess han eller hon har utförtatt så mycketvara
reguljärt arbete berättigar till första delperiod.som en

Återbetalningsreglema föreslås bibehållas.

Arbetsförmedlingens roll

För dessa sanktionsregler ska fungera,att krävs det arbetsförmed-att
lingen kan hantera dem. Personalen på arbetsförmedlingarna bör i sin
utbildning få lära sig hur utformar dylika beslut. Rutinerna påman
detta område bör förbättras avseende den informationt.ex. skasom ges
till den arbetslöse i olika sammanhang. Det får inte föreliggat.ex.
oklarhet lämpligt arbete erbjudits ellerett inte.om

samtligaI fall där det kan bli aktuellt med avstängning eller frân-
kännande det viktigt arbetsförmedlingenär på tidigtatt stadiumett tar
kontakt med berörd arbetslöshetskassa.
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frågorSärskilda6

Inledningl

arbetslös-frågor inomantal särskildabehandlaskapiteldettaI ett
särskildabehovethandlarförsta avsnittenhetsförsäkringen. De avom

arbets-drabbasarbetsmarknadennytillträdande påförlösningar avsom
arbetsmarknaden.lämnanärhetenför dem iliksomlöshet, är attavsom

långtids-för äldreutförsäkrats liksomför demSärskilda lösningar som
diskuteras.arbetslösa

specifikaantalgenerella, delsdelsbehandlasandra block ettI ett
arbetslöshetsför-arbetstidsbegreppet imedharfrågor göraattsom

varierandetillförsäkringensvårigheternaochsäkringen att anpassa
exempelsäsongarbete tvåochDeltidsarbete ärarbetstidsmönster.
uppstår iproblemutifrån deanalyserasarbetstidsmönster ar-somsom

betslöshetsförsälüingen.
arbetslös-samordningfråganavslutande avsnittenDe tar avomupp

andra inkomster.olika slagmedhetsersättningen av
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6.2 Arbetslöshetsersättning för nytillträdande
på arbetsmarknaden

Förslag

För nytillträdande på arbetsmarknaden föreslås till ersättningrättatt en
vid arbetslöshet benämnd nytillträdandeersättning införs. Ersättningen

till den uppfyller något följande villkor:ges som av

arbetsvillkoret innebär den arbetslöse inom ramtidattsom en av-
månadertolv omedelbart fore arbetslöshetens inträde ska ha för-

värvsarbetat i minst fyra månader. För månad ska räknasatt en
krävs arbete i minst timmar.75 Förvärvsarbetet ska ha varit av

i det vanliga arbetsvillkoret, dvs. reguljärt arbete.artsamma som
utbildningsvillkoret det villkor finns dagensimotsvararsom som-
KAS-lag.
det särskilda villkoret innebär den arbetslöse ska uppfylla deattsom-
krav regeringen fastställer från tid till Ett exempelsom arman.
sådana krav invandrare har erhållitär att permanentsom uppe-
hållstillstånd ska ha fullföljt vissa studier i det svenska språket.

Vidare ska den arbetslöse uppfylla de grundvillkor ärsom gemensam-
för alla erhåller arbetslöshetsersättning.ma som

kanErsättning lämnas tidigast den arbetslöse fyller år.20när

Nytillträdandeersättning lämnas under period 200 ersättnings-en om
dagar. nivåErsättningens grundbeloppet. Nytillträdandeersättningär
utgår endast gång under yrkesverksamt liv, inte omständighe-etten om

sådana den arbetslöse, han ellerär hon tidigare harterna att trots att er-
hållit arbetslöshetsersättning, får betrakta nytillträ-attanses vara som
dande.

Gällande rätt

I det nuvarande erhåller nytillträdande på arbetsmarknadensystemet
vid ofrivillig arbetslöshet kontant arbetsmarlcnadsstöd KAS. dettaFör
krävs den arbetslöse ska ha uppfyllt arbetsvillkoratt vissaett samt
grundvillkor. Vidare kan den arbetslöse kvalificera försig ersättning

uppfylla utbildningsvillkor. Utbildningsvillkoret innebäratt ettgenom
sökanden berättigad till ersättning, hanatt är eller hon i minst 90om

kalenderdagar under ramtid tio månader i anslutning till avslutaden av
heltidsutbildning berättigat till studiesocialt stöd, stått till arbets-som
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marknadens förfogande eller förvärvsarbetat. arbetsmarknads-Kontant
dockstöd lämnas tidigast den juli det år den arbetslöse fyller år,1 20

till den arbetslöse fyller år.längst 65
fr.0.m. den hänvisas tillBeträffande förändringar l januari 1997

gällande kapitelvad anförts beskrivningama ii rättsom av

Nytillträdandeersättning

erhållafjärdedel berättigadearbetslösa drygt intedagensAv är atten
kontant arbets-från arbetslöshetsförsäkringen ellersig ersättningvare

marknadsstödl. arbetslösahuvudsakliga skälet dessa inteDet är att
arbetslöshetsförsäkringen ochfinnskvalifikationsregler iklarar de som

del dennaarbetsmarknadsstödet.det kontanta En stor grupp somav
personerz. dessa harberor främst påsaknar ersättning Detta attär yngre

regelsystem. Omfinns respektivede arbetsvillkor isvårt klaraatt som
kapitelföreslagit iutredningenarbetsvillkoret skärps på det sätt som

vidstödbli till kontantfler arbetslösakommer rättännu att utan
arbetslöshet. nedan kapitel ll.Se

börspecielladet finnsUtredningen att gessomgrupperanser
viktigastemånaders arbetsvillkor. Denfrån på nioundantag kravet

dem bör arbets-arbetsmarknaden.nytillträdande på Fördeärgruppen
erhålls grundvalpåkortare. ersättningvillkoret Den ettavsomvara

omfattning. Ersättningenbegränsadarbetsvillkor börkortare vara av
arbetslösevilken denövergångsperiod, underunderska endast utgå en

har försörj-han eller honsamtidigtmöjlighet söka arbete,att somges
arbetslösagäller för dedendock lägre nivå ärpåning, än somsomen

blirNytillträdandeersättningenarbetsmarknaden.förankrade påfast
nytillträd-dearbetslivet. Utredningenbrygga in idärmed attanseren

dvs.delen försäkringen,obligatoriska ifå denande ska kunna
tillföljer anslutningdelperiod.under Däravgrundbeloppet, atten

förkrävsarbetslöshetskassa intemedlemskap iförsäkringen via atten
ska utgå.nytillträdandeersättning

nytillträdandeför allaovillkorligska inteErsättningsrätten vara
förkravska ställas vissaarbetsförmedlingen. Detanmälda påärsom

börkravnytillträdandeersättning. Dessaska erhållaarbetslösatt en
denuppfyllererhålla dvs. antingendagens krav för KAS,attmotsvara

Utred-utbildningsvillkor.arbetsvillkor ellerarbetslöse kortare ettett
vad detbör något kortaredock arbetsvillkoretningen änatt varaanser

Delbetänkandet, tabell 4.13.
2Delbetänkandet, tabell och 4.16.4.15
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dag.i månaderFyra rimlig tid.är Ramtiden bör tolvär måna-en vara
Ävender. i detta fall ska det möjligt lägga brutna månader,att utvara

avsnitt. 5.3.se
Utbildningsvillkoret i dagens KAS bör i sin helhet föras tillöver

den försäkringen och inom nytillträdandeersättningen.nya rymmas
likhet med reglerna förI börKAS nytillträdandeersättningenäven

ha nedre åldersgräns för ersättningsrätt. Nytillträdandeersättningen
ska, till skillnad från KAS, börja utgå fort fylltså den arbetslöse 20 år.

Detta innebär ungdomar på 20 år efter fyra månaders förvärvs-att
arbete kan få månatlig arbetslöshetsersättning på 6 kronor500 i nioen
månader, vilket kan förefalla alltför Utredningen hargeneröst. över-

lägre belopp och kortare ersättningsperiod för de allra Motvägt yngsta.
detta talar främst försäkringen bör så enhetlig möjligt.att vara som

viktigt arbetsförmedlingenDet särskilt följer arbets-är att upp unga
lösa och motiverar till omställning, utbildning eller flytt.via Utred-
ningen det bättre för arbetslösa erhålla arbets-äratt attanser unga en
marknadspolitisk ersättning få socialbidrag.än att

de fårFör nytillträdandeersättning basispå utbildningsvill-som av
föreslagit3koret kan jämförelse studiestödsutredningennämnas attsom

studiestödet ska 000 kronor i månaden.7att vara

Särskilt villkor

möjliggöra för andra nytillträdandeFör vissa påäratt grupper som
arbetsmarknaden erhålla arbetslöshetsersättning, finnasbör det ävenatt

möjlighet kvalificera sig till försäkringen uppfyllaatt atten genom
andra villkor reguljärt arbete. Exempel flyk-på sådanän ären grupp
tinginvandrare. Invandrare kan, de i många fall har yrkes-trots att en
bakgmnd, ha förstasvårt arbete på den svenska arbets-att ett
marlmaden. möjlighet låta dessa nytillträdande kvalificeraEn sigär att
till ersättning exempelvis grundläggande svenskundervisning.genom
Avsikten ska de uppfylla detta villkor blir anställ-att attvara genom
ningsbara" och därigenom har möjlighet faktiskt erhållaatt etten
arbete.

kvalificerat sig till detta ska kunnaDen ersättning på intesättsom
ansluta sig till inkomstbortfallsdelen försäkringen medlem-i genom
skap arbetslöshetskassa.i Förankringen på arbetsmarknaden härären
alltför svag.

3 sou 1996:90.
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Genom underlätta för denna få del det ekonomiskaatt attgrupp av
stödet vid arbetslöshet, undviker de hamnar i bidrags-att annatman
beroende. Samtidigt förebygger den tendens har funnits iman som
kommunerna skapa konstlade anställningar och därigenom inatt
flyktinginvandrama i arbetslöshetsförsäkringen. Nytillträdandeersätt-

kan istället förningen bli bas kompletterande kommunala stödinsat-en
och därmed för aktiv arbetsmarknadspolitisk samverkan mellanser en
och kommun.stat

kvaliñceringsmöjlighet bör kunna förändras från tillDenna tid
Genom regeln flexibel kan ersättningsfonnengöraattannan. anpassas

till växlande förhållanden arbetsmarknaden. kanpå Olika grupper
omfattas vid tillfällen.olika Vilka slags arbetslösa ska komma isom
åtnjutande denna del försäkringen bör från fall till fall bestäm-av av

regeringen.mas av

Begränsningar

Eftersom ersättningsfonnen gäller nytillträdande, bör den i princip
registerhåll-endast kunna utnyttjas gång i livet. ställer krav påDettaen

ning4. kontrollen hos arbets-Utredningen den administrativaattanser
löshetskassoma ska behöva gå längre tillbaka tio år, så längeinte än

registersamköming möjlig. kapitel bör därtillinte Se Detär även
ellerkrävas den arbetslöse med sanningsförsäkran hanatt uppger om

eller nytillträdandeersättninghon har erhållit arbetslöshetsersättning
tidigare.

Nytillträdandeersättning ska endast kunna lämnas till dem intesom
överhuvudtaget. Därmedtidigare uppburit arbetslöshetsersättning

ferier, dvs. de kanexkluderas de uppburit ersättning under intesom
denerhålla nytillträdandeersättning. Med dagens regler kan som

utbildning och söker arbetslöshetsersättning undergenomgår som
uppehåll utbildningen ha till under ferier,i ersättningrätt uppe-om

förutsättning dock studie-hållet överstiger kalenderdagar.45 En är att
stöd inte utgår för tid.samma

borta länge från arbetsmarknaden ochheller de har varitInte som
sedan återkommer arbetslösa omfattas. Sådana regler kan lditiser-som

för alltför med hänsyn till kansnävaatt attas vara man anses vara ny-
flera olika skeden livet.tillträdande på arbetsmarknaden under i Detta

kan belysas med följande exempel.

4 något medlemsregister arbetslöshetskassorna.Idag finns inte förgemensamt
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högskoleutbildning blivit arbetslös ochhar efter genomfördExempel A
år.erhållit nytillträdandeersättning. arbetar därefter under tioA Av

femårsperiod.arbetsmarknaden underfarniljeskäl lämnar När AA en
vill börja arbeta upptäcker det krävs heltdärefter igen, A att ut-en ny

få arbete. därefter klarbildning för det ska möjligt När A ärattatt vara
erhål-arbetslös. bara kanmed utbildning blir han eller hon Omsin man
fårgång yrkesverksamma liv,nytillträdandeersättning under sitt Aen

fall skullenågon arbetslöshetsersättning. Adenna situation inte Ii annat
utbildningsvillkoret.ha kunnat kvalificera sig via

dådet kan finnas situationer,exemplet visarbeskrivnaDet att ennu
jämställa med nytillträ-arbetslivetmed erfarenhet från är attperson
lång period frånvaroefterdande. gäller dettaFrämst en avvuxna som

studiestödsberättigad utbild-på längrefrån arbetsmarknaden satsar en
ning.

nytillträdandeersätt-utgångspunktprincipiellaUtredningens är att
lyfttill de tidigare intelivet och baraska gång ining bara somenges

prioriteradelägen därarbetslöshetsersättning. vissaI vuxenstu-grupper
efter individuelldet dockförsäkringsskydd, börderande saknar pröv-

förutsättstill.denna ersättning gång Detmöjligt beviljaning att envara
och/ellernytillträdandeersättninghar gått sedandärvid många åratt

bedömning-utgångspunkt förutgått.arbetslöshetsersättning Envanlig
nytillträdandeersättninginnanska hahur lång tid passeratsomen av

föreslårutredningenden tidskulle kunnakan utgå igen attsomvara
kontroll ska omfatta, dvs. tio år.arbetslöshetskassornas

harefter detförsäkringsersättningerhålla ytterligareFör attatt man
grundbeloppsnivå,pånytillträdandeersättningperioden medutnyttjat

kvaliñcerings-ordinariehar uppfylltden arbetslöseska krävas ettatt
ramtid tolvundermånaderförvärvsarbete i minst niovillkor, dvs. aven

nytillträdan-period medunder pågåendeförsäkrademånader. denOm
inkomstbort-period medtill förstakvalificerar sigdeersättning en

eventuellaske. kan inteavräkning Däremotfallsersättning, ska inte
nytillträdandeersättningmedersättningsdagaroutnyttjade sparas om en

dettadagar bortfaller iersättningsperiod börjar löpa. Dessaordinarie
eller honnytillträdande längre, eftersom hanfall. arbetslöse inteDen är

ersättningsperiod. Tiden itill ordinariekvalificera sighar klarat att en
för bortrekalendertidenska inräknas inytillträdandeersättning inte en

gräns.
för arbetslö-gälla för nytillträdandevillkorövrigt skaI somsamma

arbetslöshetsersättning.erhållersa som
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Efterskydd6.3

Förslag

Arbetslösa den bortre blivit föreslås fåutförsäkradegränsensom p.g.a.
till efierskydd under viss tid. Efterskyddet ska ingå den obliga-irätt en

toriska delen försäkringen.av

Efterskyddet utgår till utförsäkrade fortfarande aktivt arbets-ärsom
sökande och i övrigt uppfyller gnmdvillkoren. En indi-även noggrann
viduell prövning den arbetslöse aktivt stårarbetssökande ochärattav
till arbetsmarknadens förfogande ska arbetsförmedlingengöras av som
underlag arbetslöshetskassans beslut.för

gnmdbelopp och utgår underErsättningen delpeiiod 200är ett en om
utgå år frånersättningsdagar. Ersättning kan endast inom längst ett ut-

försäkringsdagen.

Motiv

de viktigaste utgångspunkterna för utredningens arbete harEn varitav
varatydligt arbetslöshetsförsäkringen endast ska tillfäl-göraatt att en

lig lösning vid ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen ska den arbets-ge
löse möjlighet begränsad tid till de ändradeunder sigatten en anpassa
förhållandena. införa slutpunkt försäkringenSyftet med i äratt atten

arbetslösealla inblandade arbetsförmedling, arbetsgivare och den-
för arbetslöshetensjälv ska till det brytasiganstränga yttersta att-

innan ersättningstiden slut.är
det finnas arbetslösatill kommer ersättnings-Detta närtrots att som

tiden slut har lyckats återfå fäste på arbetsmarknaden. avsnittinte Iär
hade befunnitframgår under 50 000 sig i11.3 öppenatt strax personer

arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder dagari 860änmer
1995/96. berorvid årsskiftet långtidsarbetslösa påDen stora gruppen

den arbetsmarknaden mellan Tabellmycket åren 1992 och 1994.svaga
det finns människor båda könen, olika delar lan-11.13 visar iatt av av

det och i alla åldrar bland de långtidsarbetslösa.
individuella skillnader finns mellan olika arbetslösaDe stora som

riskerar utförsäkras, skilda lösningar vid eftermotiveraratt att tarsom
ersättningsperiodens slut. arbetslösa bör, arbetsmark-För näryngre
nadspolitiskt och arbetslöshetsersättningstöd utgår, inriktningen vara

vinna fäste på arbetsmarknaden, byta yrke,att nytt t.ex. attgenom
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det felutbildning. dessabostadsort eller För över-är attgruppergenom
försörjning vid utförsäkring. ställetInågon fonnväga permanentav

kraftfulltarbetslöshetsförsäkringen motivslutpunkt förkan ettgeen
hamna utanför arbetsmarkna-riskerar förtill de arbetslösa, att gottsom

arbetslöshet.bryta sinintensivare ansträngningarden, attgöraatt
Äldre kan behöva någonutförsäkrasarbetslösa riskerar attsom

dettill ålderspensionering,kan löpa framform ersättning omsomav
6.4.till de äldre i avsnittUtredningen återkommerskulle behövas.

Utformning

arbete undernågotlyckatsfall den arbetslöse intedeI nytt er-
utförsälcrad, kan denblireller hon därigenomoch hansättningstiden

liv. Genomdrastiskt förändring i sittinför mycketförsäkrade stå en
rejält inkomst-enskildeflertalet fall dendrabbas iutförsäkringen ettav

bortfall.
blirutförsäkrasför denförändringarnamotverkaFör attatt som

arbetslösinförs iefterskyddutredningenföreslåralltför drastiska, att ett
utförsäk-blivittill deefterskydd skahetsförsäkringen. Detta ges som

fallit Dennaför ersättningsrättden bortrerade ut.gränsenattp.g.a.
ingå i denbegränsad tid ochunderska endast utgåersättningsmöjlighet

försäkringen.delenobligatoriska av
efterskyddet beståbörnytillträdandeersättningenmedlikhetI av en

lågrelativtersättningsnivångrundbelopp.med Genom ärdelperiod att
arbetslösedenklart förbegränsad detersättningstiden attoch görsär

eko-Efterskyddetförändring.ihennes situationhans eller är ger ennu
kommunala insatsermedkompletteraskan behövanomisk grund som

social karaktär.merav
uppfyllaenskildeska denefterskyddsersättningerhålla ettFör att

meningsfulltknappastdetdenna situationkvalificeringsvillkor. attI är
återkvaliñceringsvillkoret,kvalificeringsvillkorha motsvararett som

in-jämställda aktiviteter. Endärmedarbete ellermåttdvs. visstett av
arbets-arbetslöshetskassan viastället ske, därbör idividuell prövning

aktivt arbets-verkligenarbetslösedenkontrollerar ärförmedlingen att
uppfyller deförfogande, dvs.arbetsmarknadensoch tillsökande står

finns för ersättningsrätten.gmndvillkor som
försäkring-delenobligatoriskaingår i denefterskyddetEftersom av

givetvisskaarbetslöshetskassa. Mannågonmedlemskap ikrävs inteen
utförsälcradhar blivitefterskyddsersättning,erhållakunnainte manom

nytillträdandeersättning.efter ha erhållitatt
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Ersättningstiden bör begränsad, varför det lämpligt låtaär attvara
efterskyddet utgå under delperiod, dvs. 200 ersättningsdagar. För atten
den sammanlagda ersättningstiden den ordinarie arbets-summan av-
löshetsförsäkringen och efterskyddet inte ska bli alltför lång, bör-
efterskyddsersättningen utgå under högst frånår den förstaett ersätt-
ningsdagen. Efterskyddet föreslås få ettårig kalendertidsgräns, ien som
de fall den fyraåriga kalendertidsgränsen fallit kan förlänga denut,
totala ersättningstiden ytterligare kalenderår.ett

Enbart heltidsarbetslösa bör omfattas efterskyddet. Deltidsarbets-av
lösa ska inte kunna erhålla denna ersättningsform. Om deltids-
arbetslösa får efterskydd förlängs deras ersättning ytterligare år,ett
vilket strider de grundläggande principerna för deltidsersättningenmot
se nedan avsnitt 6.6.

Ersättningsperioden ska inledas med karenstid motsvararen som
den gäller inom arbetslöshetsförsäkringen i övrigt.som

Äldre6.4 långtidsarbetsarbetslösa

Förslag

särskildEn arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller motsvarande för äldre
långtidsarbetslösa utförsäkrats -förlängt efterskydd föreslås blisom -
införd. förlängdaDet efterskyddet bör utformas det efterskyddsom

ingår i arbetslöshetsförsäkringen.som

perioderNya kan efter individuell prövning, arbetslöshets-görssom av
kassan underlag från arbetsförmedlingen, beviljas fram till pen-
sioneringstidpunkten.

förlängdaDet efterskyddet ska i viss utsträckning kunna kombineras
med arbete, dock högst tio timmar vecka, ersättningsrättenutan attper
påverkas.

Gällande rätt

Dagens system

Inom för arbetslöshetsersättning finns reglervissasystemen speci-som
ellt gäller äldre Aldre brukar i detta sammanhang definieraspersoner.
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gäller delsreglerålder.uppnått års Dede 55 avsessomsomsom
vidavräkningdels bestämmelserlängd,ersättningsperiodemas om

storlek.arbetslöshetsersättningenspåverkarpension som
denerhålla ersättningför kunnagrundvillkoren är attEtt attav

ska kunnaeller honinnebär hanarbetsför. Dettasökande ska attvara
lämpligthennehonom ellerförarbetsresultat inormalt ettettprestera

kan utföraålderexempelvis hög integrundpåarbete. Den avsom
dettaarbetslöshet.vid Iersättningerhållaheller intearbete kan sam-

anställningsskyddslagen skaenligtdetmanhang kan nämnas att en
anställningsskydds-tillförarbetenagrundad.sakligt Iuppsägning vara

sakligåldertilltagande inteska utgöraprincipanfördes ilagen t.ex.att
åtgärda problemenbör kunnaarbetsgivarenuppsägning,grund för utan

omplacering. Menellerarbetsmiljönförändringmed hjälp omavav
inteväsentlig arbetstagarensåarbetsförmågan attnedsättningen ärav

ske.uppsägningbetydelse, kanarbeteutföra någotkan av
fylltintedenhar bl.a.arbetslöshetskassamedlem ibliRätt att som

försäkradedenden daguppsägningupphörMedlemskapetår.64 utan
ersättningsdagartill 450harfyllt 55 år rättfyller 65 år. En somperson

normalt dagar.för 300ställeti
fyllt år innanden 55innebär ersätt-KAS-lagenReglerna i att som

förstället 150,dagar ierhåller 300 ärändatillningsperioden gått som
han ellererhållerålder,årsuppnått 60arbetslösedennormala. Omdet

arbetslösedenmånaden innanupphörtill KASdagar.hon 450 Rätten
förtidspensionhelålderspension,uppbära heleller börjarårfyller 65

sjukbidrag.helteller
beräknasarbetslöshetvidekonomiska stödetdetiDagpenningen

förloratförsäkradeden samtdet arbeteutgångspunkt frånmed som
Avräkningsreglernagällande pension.avräkningsreglersärskildamed

försäkradesdenmed 65lämnasdagpenning procentinnebär att av
folk-formiålderspensiontillerkäntshonellerhandagsförtj änst, avom

pålämnaspensionellertilläggspensionallmänpension, somannan
med l/26Oneddagpenningenförvärvsarbete. Dessutom sättsgrund av
betalas denkronorunderstiger tioersättningenochårspensionen omav

erhåller KAS.den arbetslöseförPensionsavdrag äveninte görsut. som
honellerkan hanpension, såförtidaförsäkrade gjortdenOm uttag av

medförmånadsskifte.kommande Dettafrånmed verkanåterkalla det
medförförtidadet65-årspensionen uttagetden minskningatt somav

frånpensionsavdragdärförska inteupphörpensionenblir lägre. När
dagpenningen göras.

tillförvärvsarbete,anknytningharintepensionerAndra exem-som
grundförsäkrade påtill denutgårpensionochänkepensionpelvis som

dagpenningen.minskningnågonmedför inteförsäkring,frivillig avav
oberoendeutbetalasomställningspension,gällerDetsamma av omsom
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den försäkrade kan berättigad till arbetslöshetsersättning eller ej,vara
och särskild efterlevandepension inom den allmänna försäkringen, där
dock försäkringskassan avdrag från eventuellt beloppgör från arbets-
löshetsförsäkringen.

Enligt lagen allmän försäkring har försäkrad till folk-rättom en
pension formi förtidspension bl.a. i det fall då hans eller hennesav
arbetsförmåga på grund sjukdom eller nedsättning denav annan av
fysiska eller psykiska prestationsförmågan nedsatt med minst 1/4är
och nedsättningen kan varaktig. Om nedsättningenanses vara av ar-
betsfönnågan inte varaktig, kan bestå avsevärd tidantasanses men
lämnas sjukbidrag i stället för förtidspension. Sjukbidraget begränsatär
till viss tid. Hel, 3/4 halv eller 1/4 förtidspension kan Försäk-utges.
ringskassan utfärdar bevis på attden försäkrade erhåller förtidspension,
och kassan kan besluta rehabiliteringäven eller utbildningom som

ska genomgå för kunna erhålla lämpligt arbete.att ettpersonen
denOm försäkrade omfattas arbetslöshetsförsäkringen har hanav

eller hon inte erhålla arbetslöshetsersättningrätt han eller honatt om
uppbär hel förtidspension eller sjukbidrag. Detsamma gäller för KAS.
Om har 3/4 förtidspension eller sjukbidrag har han eller honpersonen

till arbetslöshetsersättningrätt endast arbetsvillkoret uppfyllts efterom
pensioneringstillfället.

Den uppbär halv eller 1/4 förtidspension eller sjukbidrag harsom
till arbetslöshetsersättningrätt arbetsvillkoret inte uppfylltsäven om

efter pensioneringstillfället. Arbetsutbudet normalarbetstid. Förutgör
den medlem förvärvsarbetatinte efter pensioneringstillfallet skasom
dagsförtjänsten vid halv förtidspension eller sjukbidrag baseras på hälf-

den lön han eller hon hade före pensioneringenten och vid 1/4 för-av
tidspension eller sjukbidrag 3/4på på den lön han eller hon hade före
pensioneringen.

beslutsjuni fattadesI 1995 den arbetsgivare anställerattom som en
60 år och långtidsarbetslös ochär över erhåller arbets-person som som

löshetsersättning, kan få lönebidrag med till halva lönesumman.upp
Bidraget ska i första hand gälla lokalt bundna sökande med kortare
utbildning. Detta tillfälligär åtgärd för budgetårenavsett att vara en
1995/96 97.-

Förändringar fr.o.m. den 1 januari 1997

denFr.o.m. januari1 1997 kommer den särreglering medför attsom
äldre arbetslösa erhåller längre ersättningsperioder bort. Ersätt-att tas

5 SFS 1995:724

6 164252
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samtligadagar förtill 300längd kommer uppgåningsperiodemas att
ocharbetslöshetsförsäkringenfrånberättigade till ersättningärsom

KAS.

Äldre arbetsliveti

ställningDe äldres

arbetskrafts-högtrelativthar Sverigeperspektivinternationellt ettI ett
kvinnor.gäller dettasynnerhetåldersgrupperna. Iäldredeltagande i de

årdeltagande från 80minskat sittår har procentåldern 60-64iMän cza
har dekvinnorochnittiotalet. Bådepåunder 60 mäntill1970 procent

arbetskraftsdeltagandeöminskat sittårensenaste
AMS7 äldre, bl.a.arbetslöshetsproblem deblirEnligt nästa stora

befolkningen.antalet äldre iökningenkraftigadenberoende på av
med50-64 åråldrarnaibefolkningenökaroch 19971996Under åren

uppgåökningenberäknastill år 2000och fram000drygt 90 personer
successivt iökaförutseskanArbetslösheten000till 210 personer.

gruppen.
arbetsmarknadensituation påäldrespåverkar defaktorerNågra som

geografiskbidragsregler,ochskatte-hälsa,utbildning,arbetsmiljö,är
lagavgångsskyldighet ianställningsskydd,rörlighet,yrkesmässigoch

lågkon-Undersamhället.attityderoch iavtal, pensionssystemoch en
påtryckningarföräldreovanligt utsättsdet intejunktur attär omt.ex.

arbetslivet.för inomplatslämnaatt yngre
påifunnitsfinns och haruppfattningarolikasinsemellanTvå synen

självadesynpunktenförvärvslivet. Den ärdeltagande ide äldres ena
olikadetta harförvärvslivet. Förlämnaförtidpunktväljaska kunna att

påverkaskanvalfrihet, hälsanindividen ska haanförts såsomskäl att
arbetskraftenäldredenoch äri arbetetkvarstårpositivt att enom man

fåtthadock främstverkarskälDessaför arbetsgivaren. upp-resurs
behovetsådankonjunkturen varittider då attdemärksamhet i av

innebärbetraktelsesättetandra atthar varit Detarbetskraft stort. en
pension-denmedförvilketske, ärbör attrenodling systemen somav

arbetslöshetsförsäk-exempelvisomfattasska kunnaerad längreinte av
ringen.

6 1995-04-07.arbetsmarknadsdepartementetfrånPM
7 1996:4Ura
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regler funnitsNär gjort det möjligt erbjuda äldre i arbets-attsom
kraften ekonomiska förutsättningar sluta arbeta tidigare, exempelvisatt

avgå med pension och kunna kombinera detta med arbetslöshetser-att
sättning, har uppmärksammade missbruk förekommit. vissa branscherI
har möjligheterna utnyttjats systematiskt. Med tanke på det lagtsatt
vikt vid äldre förvärvsarbetande ska kunna välja själva,att när pen-
sionering ska ske och ska behövainte känna sig tvingade lämnaatt
plats har detta olycklig utveckling.ansettsyngre, vara en

stramas åtReglerna förtidspensionom

juliDen 1 1972 infördes möjlighet för äldre arbetslösa uppfylldesom
vissa villkor erhålla förtidspension på arbetsmarknadsmässigaatt rent
skäl. innebarDetta det inte fanns något krav på någon medicinsktatt
betingad nedsättning arbetsförmågan. Fr.o.m. den oktober1 1991av
har den möjligheten bort. Fortfarandetagits gäller dock vid denatt
medicinska bedömningen arbetsförmågan hos den fyllt 60 år,av som

hänsyn främst till den försäkrades fönnåga och möjlighet skaffatas att
inkomstsig sådant arbete han eller hon utförttidigare ellergenom som

tillgängligt lämpligt arbete. ställs kravDet inte påannat attgenom
dessa ska genomgå rehabilitering eller omskolning. Regering-personer

8föreslog i proposition de nuvarande särreglema skaatten en av-
beslutadeqskaffas fr.o.m. den 1 januari 1997 och riksdagen i maj 1995

i enlighet därmed.
Regeringen gjorde detta sammanhangi den bedömningen det äratt

vikt uppkomna kostnader på grund sjukdom eller arbets-stor attav av
löshet i möjliga utsträckning hanteras socialförsäkringeninomstörsta
respektive arbetsmarknadspolitiken.inom underlättar,Denna strävan
enligt politiska mellanregeringen, prioriteringar olika politikområden
och bidrar till stärka tilltron tillatt systemen.

propositionloseptember harI 1996 regeringen i lagt förslagen
angående kriterier för till formersättning i sjukpenning ochrätt av
folkpension. föreslås för arbetslösa börDär arbetsförmågan be-att
dömas i förhållande till arbetsmarknaden i helhet, dvs.sin några
begränsningar till följd exempelvis tidigare yrkeserfarenhet ellerav
yrkesutbildning bör inte förekomma. Underlag för propositionen var
Sjuk- och arbetsskadekommitténs delbetänkande Försäkringsskydd

8 1994/95:147.Prop.
9 1994/95:SfUBet. 10, rskr. 1994/95343.
° Prop. 1996/97:28
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beräkningdelbetänkande till ersättning ochvid sjukdom Ett rättenom- sjukpenningtidinkomstunderlag underav

GD-gruppens skrivelse

väsentliga1990-talet har1980-talet och i börjanUnder slutet avav
rehabiliteringsområdet beslutats.ochförändringar arbetsmiljö-inom

Arbetarskyddsstyr-Arbetslivsfonden,myndigheternasamverkandeDe
och Socialstyr-RiksförsäkringsverketArbetsmarknadsstyrelsen,elsen,

undertecknadespromemoria,redovisade hösten 1995 ielsen avsomen
angående åtgärderoch förslagbedömningarden s.k. sinaGD-gruppen,

rehabiliteringsarbetet.arbetsmiljö- ochför utvecklaatt
påpekadesinlämnats till regeringenskrivelsedenna gräns-I attsom

sysselsättnings-och kommunernasmyndigheternasmellandragningen
arbetslöshetochflytande. sjukskrivningflera har varitsedan åransvar

Ersättningsnivåerna inom dekommunicerande kärl.blivit någothar av
avsaknad tydligastyrandehar ofta blivit iförsäkringssystemenolika av

rätteli-enskilde arbetslösedessa denvilketför bedöma ikriterier att av
verksam-praktiskaåterkommande svårighet i denhemma.hör Engen

betrak-hand skai förstagällt bedömningenheten har när en personav
arbetsmarknadspolitis-aktuell förarbetslös ochrespektivesjuktas som

och kostnaderför åtgärderfrågaåtgärder. Oklarheter ika ansvarom
betydande gråzon.har skapat en

äldrereglemaslopandetkonstateradeGD-gruppen även att avse-av
antalet arbets-ökninginnebärakommerende förtidspensioner att aven

Med deutbildningsnivå.med dåligoch oftalokalt bundnalösa äldre,
kommerdagslägetarbetsmarknaden igäller påförutsättningar som
arbeten.beredas reguljärautsträckning kunnadessa i ringaattpersoner

tillutförsäkring och hänvisningarbetslöshet,Riskerna för permanent
blir därmedförsörjningsocialbidrag stora.som

belastararbetslösa under några åräldrekan bliKonsekvenserna att
arbete. Sam-kunna återgå ireella möjligheterha attutan attsystemet

förlängningenohälsa imedicinskde drabbastidigt riskerar att somav
därför för-föreslogtill förtidspension. GD-gruppenkan kvalificera att

förutsättningarskäl underarbetsmarknadsmässiga vissatidspension av
arbetslösa.till äldreskulle kunna ges

gäller arbets-föreslogs också detrehabiliteringsinsatser närLängre
försäkringskassansdagens regler begränsassjukskrivna. Medlösa

långtidssjuk-mångatill år. Menrehabiliteringsinsatser i princip ett

"soU1995;149.
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skrivna kan behöva längre tid för brister iatt exempelvisreparera
grundutbildning eller språkkunskaper.

Motiv

direktivenI utredningen ska reglernaatt i arbetslös-prövaanges om
hetsförsälcringen kan stödja äldre arbetstagare motstå påtryckningaratt

lämna arbetesitt till förmån föratt Utredningen ska hän-även tayngre.
till förändringarna i reglerna förtidspension.syn om

De äldre kvar i arbetskraften harär anställningsskydds-som genom
lagen starkt anställningsskydd. Oftaett det så de bara kanär att sägas

de själva går med på detta. Genom olika fördelaktiga erbju-upp om
danden från arbetsgivarnas sida till äldre slutar i förtid, kan iblandsom
turordningsreglerna med de fackliga organisationernas goda minne
frångås.

Inflödet arbetslösa från de äldre åldersgruppema såledesärav
mindre från andra åldersgrupper,än äldre blir arbetslösa, såmen om
blir de det ofta långvarigt. förklarasDetta delvis det svårareärattav
för äldre få arbete, det beror också tillatt del på de äldreattmen en

har gått med på bli uppsagda antagligen inställda påatt inteärsom att
förvärvsarbeta mer.

Genom de riksdagen beslutade förändringarna i arbetslöshetsför-av
säkringen, vilka träder i kraft den januari1 försvinner1997, de sär-
regler för äldre finns. Detta innebär denna kommeratt attsom nu grupp
få ersättningstid övriga riksdagsbeslutetI ingårsamma som grupper. en

arbetsmarknadspolitisk åtgärd för äldre, innebär särskildaattny som
arbeten ska förinrättas arbetslösa år och55 harär över varitsom som
inskrivna på arbetsförmedlingen i två år. skaDessa möjlighet att
offentliga tillfälliga arbeten med ersättning motsvarande arbetslös-en
hetsersättningen plus visst tillägg.ett

Dessa särskilda arbeten ska finnas under åren 1997 och och1998
kvalificera för ersättningsperiod på 300 dagar. Däremot kva-en ny
lificerar de inte för någon ersättningstid. bryterDe hellerinte denny
treåriga kalendertiden. Den januari1 1997 försvinner de särregleräven
för 60 år funnitsöver vad gäller till förtidspension.rättenpersoner som

Utredningen det behövs förstärkt äldreskydd i försäk-att ettanser
ringen. Det inte rimligt människor, allmänhetär i har långtatt ettsom
yrkesverksamt liv bakom sig, ska hänvisade till socialbidrag förvara
sin försörjning, de inte har leva Till detta kommer deannat attom av.
välbekanta svårigheterna för äldre åter komma in på arbetsmarkna-att
den. Promemorian från de fem generaldirektörema angående förtids-
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arbetsmarknads-grunderarbetsmarknadsmässigapåpension en-
behovetvittnesbördlångtidsarbetslösaför äldrepension enavomger-

sådan lösning.
arbetslöshetsförsäkringen intepåpekadet viktigtSamtidigt attattär

äldre legiti-arbetsmarknadenfrånutslagningenutformas såbör att av
samhälletochblir högersättningendetta finnsRisk för omommeras.
attraktivtbliäldre får inteförArbetslöshet ettkostnaden.bär hela
äldre ochavvecklarförvaltningarochföretagBåde dealternativ. som

betalamed ochförtid böriavgåäldre självade accepterar att varasom
ochsocialabådetill dettaarbetslöshet. Motiven ärdennakostnaden för

ekonomiska.
formnågonföreslåuppdragutredningensiingår inte attDet av

förordarsådant alternativ,avsaknad ut-arbetsmarknadspension. I ettav
äldre.införs förefterskyddmotsvarandereglersärskildaredningen att

arbetslöshetsförsäkringenfrånutförsäkratsarbetslösäldreEn som
efterskyddsersättningen,förbrukatochden bortre ävengränsenp.g.a.

framlängstefterskydd,medperiodermöjlighetbör ha att somnya
pensionering.till sin

Utformning

åtgärdarbetsmarknadspolitiskEn

del iintemeningutredningensenligtefterskyddetförlängda ärDet en
arbets-betraktasskaarbetslöshetsförsäkringen utan ensomsnarare

vadmedenlighetdock, ibörErsättningenåtgärd.marknadspolitisk
arbetslöshetskassorna.administrerasföreslår,övrigtiutredningen av

förlängda efter-detregleramöjligtalternativ attbörDet ett varasom
betraktaskandet inteförordning,särskildskyddet via som enomen

åtgärd.arbetsmarknadspolitisk
efterskyddet kanförlängdadet ut-emellertidUtredningen attanser

talardettastöd.eller Föråtgärdarbetsmarknadspolitiskformas som en
varjeInförförfogande.arbetsmarknadenstillståskaarbetslösedenatt

arbetsförrned-bedömningsärskild görasersättningsperiod ska avenny
ocharbetssökandeaktivtarbetslöseden ärkonstateraförlingen, att om

villkorenli övrigt.uppfyllerförfogandearbetsmarknadenstill samtstår
enskildes förut-denutifråndärvidskabedömning görasindividuellEn

yrkes-aktuelladenoch ipåarbetsmarknadsläget ortensättningar,
skaarbete,fåmöjligheternaFörbättrastidpunkter. attvid olikagruppen

jobb skatillfälligaoch t.ex.arbetsförmedlingen. Kortabeaktasdetta av
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inte kunna avvisas arbetslös med förlängt efterskydd. Om denav en
arbetslöse inte uppfyller kraven för till förlängt efterskydd ska hansrätt
eller hennes till förlängt efterskydd upphöra.rätt Varje ersättnings-
period bör föregås karenstid.av en

Åldersgräns

Vilka ska då betraktas äldre och komma åtnjutandei dennasom av
förlängda ersättning Efterskyddet bygger på förutsättningen denatt
arbetslöse har blivit utförsäkrad. Detta innebär han eller hon föreatt
utförsäkringen under minst fyratill år har uppburit arbetslöshetser-tre
sättning varvad med förvärsinkomster eller olika slag aktivitetsstöd.av
Om i dag skulle betrakta 55-åringar äldre försäkringensiman som som

skullemening, den förlängda efterskyddsersättningen innebära att ar-
betslösa 52 år skulle kunna erhålla framersättning till dessär attsom
de erhåller ålderspension. Utredningen sådan åldersgränsattanser en

för låg och föreslår därför det ska krävas den arbetslöseär haratt att
fyllt för58 år, han eller hon ska kunna komma i åtnjutande denatt av
förlängda till efterskydd.rätten

Kompletterande inkomster

Efterskyddet innebär äldre arbetslösa falli många kommer fåatt att en
rejäl sänkning sin inkomst. Denna inkomst kommer sannolikt attav
gälla under längre period och kan bl.a. medföra den framtidaatten
pensionen påverkas negativt. därförDet angeläget försöka ordnaär att
kompletterande inkomster.

tänkbart arbetsmarknadensDet liksom redan skerär påatt parter,
många håll, avtalsvägen skulle beredda skapa kompletterandeattvara
fönnåner eller garantier för arbetslösa med lång tid bakom sig ien ar-
betslivet, viss grundfinansiering från håll. kanDettaannatom en ges
ske dels centralt trygghetsavtal,via dels lokalt på arbetsplatserna i sär-
skilda överenskommelser inför neddragningar personal. sådanEnav
lösning skulle underlätta för arbetsgivarna nödvändigagöraatt om-
struktureringar, samtidigt arbetstagare skulle få ökade möj-som yngre
ligheter ha kvar sina anställningar.att

Även via förlängt efterskydd subventioner delstatenom en av
ersättningen till äldre förtid,avgår i kommer sådan lösning attsom en
innebära rejäla kostnader för arbetsgivarna. Avtalen kommer därför
troligen omfatta endast de arbetstagare har arbetat längreatt som en
period i aktuella företag och verksamhetsområden.
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sådana avtal detomfattasäldre arbetslösa inte ärFör ange-avsom
från detkomplettera ersättningenfinnsandra möjligheterläget attatt

alternativslag.efterskyddet med inkomster Ettförlängda annat somav
förvärvsarbeta i vissarbetslösa fårförordar dessautredningen är att

avvägningpåverkas. lämpligersättningen Enomfattning ärattutan
vecka, dvs.arbetegodta högst tio timmarsutredningenenligt att enper

arbetarefterskyddmed förlängt änfri kvot införs. Om merpersonen
den tidförst fr.o.m.ske, dåavräkningvecka, börtio timmar menper

missbrukför motverka iSärskilda reglertio timmar.överstiger attsom
utfärdas AMS.bemyndigandeefter regeringensdetta fall bör av

och skapakunna gå inskulle berörd kommunfallsistnämndaI ar-
arbetenfriaden kvoten. Dessainomför äldrebetstillfällen rymssom

verksamhet.medkonkurrerarsådana intebör så falli annansomvara
kollektivavtalsförhandling-föremål förblibör kunnaErsättningsnivån

ar.

iarbetstidsbegreppetpåPrincipiell6.5 syn
försäkringen

olikabl.a.utveckling,arbetsmarknadensanalyserades typerkapitel 3I
åttatimmarsdagen,traditionelladenavviker frånarbetsformer somav

Även arbetstidsmönsterandrahelårsarbete.och40-timmarsveckan om
denofta påstås idrastisktökathar såanställningsformer inteoch som

problem inomhar länge utgjort,de, ochdebatten, såallmänna utgör
arbetslöshetsförsäkringen.

anställningsfor-traditionellabygger påkonstruktionFörsäkringens
dehanteraförhar byggts inSpecialreglerarbetstider.och att av-mer

tydligasärskilt iblirförsäkringenMålkonfliktema ivikande formerna.
fung-reglersvårt konstruerasärfall.dessa Detsamband med är att som

upprepadeoch dedeltidsarbetslösaförreglernasärskildaväl. Deerar
Egenfö-svårighet.uttryck för dennadessa reglerförändringarna i är ett

exempel.arbetslöshetsförsäkringenställning i är ett annatretagarnas
försäkringen.släpptes in iföretagareårtionden innanmångaDet tog

regelverket.svårhanterlig ifortfarandeDenna ärgrupp
arbetstidgivendet finns ersätt-påFörsäkringen bygger att somen

deninkomstnivåsidan denpå, vidbaserasska kunnaningen somav
ifrån.arbetslöshar blivithan eller honarbetehaft i detarbetslöse har

kontrolle-ochska kunnamängden arbetebetyder mätas,Det att anges
det arbetsgivaretid. daguttryckt i Idvs.entydigt ärpå sätt,ett somras

12 uppdragstagare.ochförsäkringsfrågor företagarebehandlaskapitel rör7I som
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via s.k. arbetsgivarintyg går god föri arbetsmängden har haftatt en
viss omfattning.

Som arbetstidsmått används försäkringeni både timmar, dagar,
veckor och månader. Trots detta det svårt på rättvisandeär att ett sätt
behandla arbetstidsmönster avviker från de beskrivna tradi-som ovan
tionella, arbetstider varierar, särskilt variationernat.ex. när spän-som

längre perioder. Deltidsarbetets definitionöver baseras på veckaner
basenhet, och den officiellai statistiken sådantär arbetesom som om-

fattar mindre 35 timmar vecka.än per
Försäkringen har detta Arbetslöshetsersättning vidsynsätt.anammat

deltidsarbetslöshet bygger därför på veckomått. Oberoende hurett av
arbetstiden förlagd vecka, så räknasär arbetstidenöver så atten om,
olika arbetstidsmönster blir jämförbara och enhetligt behandlade. Det
finns särskild omräkningstabell utfärdad regeringen för detta än-en av
damål.

Men motsvarande finns inte utvecklat för arbetesynsätt som
varierar längre tidsperioder. Visserligen finns detöver vissa tillämp-
ningsregler deltidsarbete i fast tjänstgörings-att ettsom anger om
schema fördelat längre tid vecka, så ska omräkningär över än en per
månad detta täcker baraMen alla de möjligagöras. variationeren av av
arbetstidens förläggning kan finnas.som

Utredningen deltidsarbete bara specialfall de för-att är ettanser av
kortade respektive oregelbundna arbetstidsmönster kan före-som
komma på arbetsmarknaden. Säsongarbete med dettaär t.ex. synsätt

sak deltidsarbete, på årsbasis stället föri vecko-mättsamma som men
basis.

Ambitionen bör ha så lång basperiod möjligtattvara en som som
grund för arbetstidsmätningen, så rättvisa och enhetlighet uppnås.att

idealaDet naturligtvis kunna arbetstiden på årsbasis.mätaattvore
skattesystemet har höga rättvisekrav på byggersig på årsom som
kortaste basperiod för beräkningar. Men i arbetslöshetsförsäkringen är
det inte möjligt vid avvikelser från traditionella arbetstidsmönsteratt
ha så lång period förbas omräkning den arbetstiden som av som grun-
dar till ersättning. går inteDet överblicka lång tidrätt så framåt.att

ambitionenOm i alla lägen ha så långt tidsperspektivär att ett som
möjligt för omräkning varierande arbetstider, betyder det månadattav
bör den normala ornräkningsenheten. Omräkningstabellen för del-vara
tidsarbete på veckobasis kan givetvis fortsatta användas, böratt men
kompletteras med ytterligare tillämpningsföreskrifter angående andra
arbetstidsvariationer.

detta kapitelI behandlas två fall arbetstidsmönster avvikerav som
från mallen och har föremålvarit för problem och övervägandensom
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respek-deltidsarbetearbetstidsmönstertvåförsäkringen. Dessainom är
säsongarbete.tive

deltidsarbetslöshetvidErsättning6.6

Förslag

ingå arbets-föreslås i dendeltidsarbetslösa inteNågon särregel för nya
dearbeta förArbetsförmedlingen bör aktivtlöshetsförsäkringen. att

Arbets-arbetsutbudet.erhålla arbete enligtdeltidsarbetslösa ska kunna
utbudet bör prövas.

föreslås.uthyrningsföretagavseendegällande praxisändring iIngen

Gällande rätt

antingentill denkan utgå äreller KASArbetslöshetsersättning som
förutsätt-uppfyller krav. Envissaarbetslös och i övrigtdelvishelt eller

deltid ochden arbetarutgå tillska kunnaersättningförning att som
arbetehafttidigare hareller honhanarbetslös, ettdelvisendast är attär
arbetaåterönskanfortfarande harochomfattning attmed större omen

minst 17alltiddockArbetsutbudet måsteutsträckning.dennai vara
vecka.genomsnitttimmar i per

och baraheltidsarbetehafthartidigareden arbetslöseOm ett senare
yjøllnads-hon hahan ellerkandeltidsarbete, så rättfå attkan ett

erbjudna arbe-och detdet tidigaretid mellanskillnaden imarkera, om
fastställsErsättningenantal timmar. atttill visstuppgår ett genomtet

ocharbetadearbetslöse tidigareden tid denmellanjämförelse görsen
fastställdregeringenenligtomfattar,arbetettid detden om-en avnya

räkningstabell.
vanligtpådeltidsarbetslös bestäms sätttill denErsättningen ärsom

normalarbetstid.ochnormalinkomstberäkning görsatt avengenom
det för-iarbetstiden antingengenomsnittligadenNormalarbetstiden är

för-allt deteller iuppfyllts,arbetsvillkoretinnebärvärvsarbete attsom
ramtiden.utförts undervärvsarbete som

får ersättning iarbetslös,ochdeltidsarbetesökerenbart ärDen som
han ellergällerarbetstiden. Dettatill den sökta ävenförhållande om

deltid,arbetattidigarearbetslösheltid. Enarbetathon tidigare som
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söker heltidsarbete, får ersättning motsvarande sitt tidigaremen som nu
deltidsarbete, dvs. för det verkliga inkomstbortfallet.

Den l september 1995 ändrades lagstiftningen så den regel-att som
bundet utför deltidsarbete, då han eller hon i övrigt arbetslös och vidär
ersättningsperiodens slut fortsätter tillsvidareanställning på deltid,en

längreinte har till fortsatt ersättning, så längerätt tillsvidarean-som
ställningen pågår. Begränsningen ersättningsrätten gäller vidävenav

tillsvidareanställning på deltid påbörjas inom månadertreen ny som
från det den tidigare tillsvidareanställningen på deltid upphörde.att
Reglerna fick full genomslagskraft den l januari 1996.

på grundDen begränsningsregeln slutat tillsvidarean-som av en
ställning på deltid på begäran ha haft giltig anledning attegen anses
sluta sitt arbete. Avstängning från till skaersättning inte ske. Deträtt

inte heller lämpligt arbete, den arbetslöse inomett treanses som om
månader från det anställningen upphörde, erbjuds tillsvidare-att en ny
anställning på deltid.

Enligt vad klargjorts i praxis arbetslösheten ha inträffat isom anses
påbörjades.anslutning till den första ersättningsperioden Dettaatt

innebär normalarbetstiden beräknas utifrån det arbete den för-att som
säkrade hade innan den första ersättningsperioden påbörjades. Om den
försäkrade under den tid han eller hon erhåller ersättning lyckas skaffa

deltidsarbete,sig och därmed uppfyller arbetsvillkor, sänksett ett nytt
nonnalarbetstiden.inte

Länsarbetsnämnden ska under den tid vid deltids-ersättningsom
arbete lämnas i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fackliga
organisationer, aktivt verka för den deltidsarbetslöse fåratt en sam-
manlagd arbetstid dennes önskemål. inte dettaKanmotsvararsom
åstadkommas, ska den försäkrade möjligt i stället erbjudasom en
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Arbetslöshetskassan ska månadsjätte särskild prövninggöravar en
till ersättning. Fortsatt ersättning medges endast fall.irätten Dettreav

första fallet den försäkrade fyllt år. det55 andra fallet kanIär om er-
sättning fortsätta utgå, den försäkrade har fått inteatt ännuom men
tillträtt arbete med arbetstid dennes önskemål. Iett motsvararen som
det fallet fårsista endastersättning den arbetslöse inte harutges om
kunnat erbjudas arbete enligt sitt arbetsutbud eller lämpligett en ar-
betsmarknadspolitisk åtgärd. På motsvarande särskildsätt görs pröv-
ning länsarbetsnämnden sjätte månad för den uppbär KAS.av var som

ellerRegeringen, den myndighet regeringen bestämmersom
AMS, får föreskriva begränsningar i ersättningsrätten för denom som
uppbär arbetslöshetsersättning eller KAS och regelbundet utförsom

13Se kapitel 5.4.ovan
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arbetslös, förut-eller hon övrigtveckor då han ideltidsarbete under är
skäl.finns särskildadetattsatt

för deltids-begränsa ersättningsrättenFörsök har tidvis gjorts att
påverkaSyftet har dels varitfyllnadsmarkerar.arbetslösa attsom

utökadarbetar deltid erbjudsdearbetsmarknadens så attparter, som
gälldeMellan och 1984åren 1974dels uppnå besparingar.arbetstid, att

utförderegelbundetinnebar den50-dagarsregeln,den s.k. att somsom
arbetslös erhöll 50hon övrigtdå han eller ideltidsarbete under tid var

liknande regelgälldeoch 1993Mellan åren 1987ersättningsdagar. en
ersättningsdagar.deltidsarbetslöse 150medgav densom

efterska tillämpasdeltidsarbetslösareglernaoklart hurDet är om
propositionen möjlighetenframfördesjanuari 1997. I attden 1 att

för demskulle gällatill fyra årersättningstidenmaximalaförlänga den
demdock förförvärvsarbete tid, intevissutförde reguljärt somsom

framgår lagtextenintearbetslöshetsersättning. Detuppbarsamtidigt av
skulleintearbetslöshetsersättninguppbärdeltidsarbetandeatt som

till fyra år.ersättningstidenkunna förlänga

försäkringenproblem ideltidsarbetslöshetVarför ettär

problemati-helautredningenskaEnligt direktiven översyngöra aven
Utgångspunkt skadeltidsarbete.ocharbetslöshetsersättningmedken

deltids-utbudetska stimuleraintearbetslöshetsersättningenatt avvara
arbete.

arbetslöshet varitskillnad från övrigtillDeltidsarbetslösheten har
Under 1980-kapiteltiden. Seoch konstanthögförhållandevis över

något,med deltidsarbeteandelen kvinnor trots attminskadetalet men
arbetskraft inom mångapåbrist1980-taletslutetdet under storvarav

dedeltidsarbetslöshet. Attbetydandedet samtidigtområden, fanns en
fickarbetskraft inteefterfrågan påden starkadeltidsarbetslösa trots

deltidsarbetslöshetenarbetsutbud visar,medenlighet sittarbete i att
heltidsarbetslöshet.medjämförthar särdragvissa

deltidsarbetegrund ibestår har sindeltidsarbetslösheten attAtt
verksamheterarbetsmarknaden. Mångabehov pågenuinamotsvarar

tiden.arbetskraftenomfattningen på övervarierahar behov attav
önskemålhand kvinnor, harförstahittills i attanställda,Många om

problemsåledes inteDeltidsarbetet i sigheltid.mindre är ettarbeta än
redovisadeskapitelförsäkringen. 5I rätthört hemma i attprimärtsom

8.14.1995/962222,Prop. s.
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för deltidsarbetande förlorat sitt deltidsarbete ersättning in-attsom
fördes år och med ALF-lagen.1974 i

formellt efterfrågar heltidsarbete kan få detNär intepersoner som
och stället arbetar deltid och får deltidsersättning,i uppstår emellertid
risk för problem försäkringen. kan nämligeni Då både arbetsgivare och
arbetstagare använda arbetslöshetsersättningen inkomstutfyllnad.som
Försäkringen betalar den arbetstid arbetsgivaren vill erbjudaintesom
och den anställde kanske skulleinte den verkligenta emotsom om er-
bjöds. kallas utfyllnadsersättning fyllnadsmarkering.Ersättningen eller
språkbruket pekar det ibland främstpå handlar utfyllnadatt om en av
lönen och första hand arbetslöshetsersättning, dvs. omställ-inte i en
ningsersättning.

erhåller arbetslöshetsersättning samtidigt dePersoner som som
arbetar deltid kan få under lång tid, det blir aktuelltersättning utan att
med någon ersättningsperiod. åskådliggörs i följandeDetta exem-ny
pel.

har deltidstjänst heltids-Exempel A 80motsvarar procenten som av en
enlighet med de omräkningsregler finns i försäkringen,tjänst. I som

erhåller han eller hon arbetslöshetsersättning motsvarande dag peren
årvecka. innebär under förbrukar ersättningsdagar.Detta A 50att ett ca

år.Ersättningsperioden dagar kommer därför omfatta300 att ca sex

fanns möjlighet tilldet gällde fram till januari 19961I system ensom
gäller ochberodde på den praxis alltjämtevig rundgång. Detta som

normalarbetstid den arbetslöse hade, haninnebär den näratt somsom
första ersättningsperioden, ligger till grund föreller hon påbörjade den

efterföljandeersättningsgmndande inkomsten deberäkna den iävenatt
ersättningsperioder.

fall från hel-uppsägningstid i vissa ska läggas vid övergångAtt ut
praktiken. kapiteltill deltid har inte beaktats i Se ovan

fungerar nyligen införda särreglerHur

genomfördes hösten och trädde i kraftförändring 1995Den somsom
syftade till stävja de deltidsarbetslösa erhöllden 1 januari 1996 att att

ville förmå arbetsgivarnaevig försäkringsersättning. Samtidigt manen
helttillskapa heltidstjänster. gällande ordningen ligger iDenatt nu

grundläggande för försäkringen.linje med principer
redogjordes för grundvillkoren försäkringen, bl.a.avsnitt 5.3 iI vem

ska arbetslös. konstaterades enligtDet där praxis ärattsom anses som
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eller honmed tillsvidareanställning, innebär hanattsomen person en
heller erhållerunder perioder kan beredas arbete och då intevissa inte

arbetslös. inågon lön eller ersättning, inte Det attanses personenannan
anställnings-tillvidareanställning harfråga sin accepteratgenom

detta.Tillsvidareanställning på deltid exempel på Ut-formen. är ett
förändring nyligen gjordes prin-redningen därför den äratt somanser

cipiellt riktig.
absolut förbud för deltidsarbetslösareglerna innebär inteDe ettnya

skäl förklaratsarbetslöshetsersättning.erhålla Det äratt av som ovan
har tillsvidare-vid ersättningsperiodens utgångendast de personer som

Deltidsarbetslösaerhålla fortsatt ersättning.kantjänster, inte utansom
ersättningsperioder. Förbudetfortsätta fåfast kan såledestjänst att nya

deltidsarbetandeheller absolut.vad tillsvidaretjänster inte Enäravser
efter månader ellerblir tillsvidareanställdfast tjänst, treutan som

ersättnings-hon har påbörjat andraefter det han elleratt ensenare,
periodenuppbära arbetslöshetsersättningperiod, får fortsätta ut.att

på samband medtillsvidareanställning deltid. Bhar IBExempel atten
erhåller därefterersättningsdagen sig.B Bska den 300:e säger upp

denna tidunder månader. Underdeltidsanställningtidsbegränsad treen
får ersättningsperiod.dvs.får arbetslöshetsersättning, BfortsattB en ny

fall detpå deltid. detta finnsfår tillsvidareanställning IDärefter B nyen
erhålla utfyllnadsersättningska kunna fortsättahinder for Binget attatt

ersättningsperioden.denresterande delenunder den av nya

påverka del-september har kommitden 1995regeländringen lHur att
förekommitför tidigt hardet Dettidsarbetslösheten säga.ännuär att

anledning regelföränd-sida medfrån arbetstagarnasuppsägningar av
AMS har sammanlagt 2 554frånEnligtringen. rapport personeren

den 30 juni 1996fr.o.m. den l januarislutat anställningarsina t.o.m.
till ersättningUnder tid hardeltidsbegränsningen. rättensammap.g.a.

jämförelse kanför Somupphört 2 207 nämnas att gruppenpersoner.
000.16till omkring 120kan uppskattasdeltidsarbetslösa med ersättning

period räckerfå fullt genomslaghar hunnit EnReglerna inte ännu.
exemplet meddeltidsarbetslöshet, visats ividmycket länge som ovan

A.
arbetsplatsernalokalt påtecken tyder påfinnsDet även mansom

tillförändra tillsvidaretjänstermellan kommer överens attparterna om

15 och m.m..arbetslöshetsersättning KASBeslut i ärendenFbe 1996:1 om
16 antalet deltids-framgår det totalatabell 3.6tabell och avsnitt 3.2. AvSe 3.6 att

framgårhalvåret 901996. avsnitt 3.2arbetslösa det första Av141 000 att cavar
ersättningsberättigade.kandessa antasprocent varaav
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för därigenom undvika de anställda gårtidsbegränsade tjänster, att att
arbetslöshetsersättning.miste tillrättenom

reglerna kommerövertygad de beslutadeUtredningen inteär attom
arbetsgi-Riskenfå den effekt lagstiftaren har är attavsett.att snarare

träffa uppgörelser, kringgår be-och arbetstagare kommer att somvare
arbetsgivareVentilema regelverket innebär också,stämmelsema. i att
och tillbakaanställningsforrnen framoch arbetstagare ändraattgenom

ersättningen/inkomstutfyllnaden.reglerna och behållakan kringgå
kraft dende regler träder i 1 januarikommerDäremot somnya

bortre förinnehåller bestämmelseroch bl.a.1997 gränsenomsom
deltidsarbetslösa kommerinnebära inteersättningsrätten, attattatt

tid. detunder i praktiken evig Ierhålla arbetslöshetsersättning ovan
hinnaarbetstagaren inteexemplet med kommerangivna A attens

denersättningsperioden/delperioden, innanförstaförbruka den av
till.kalendertidsregeln slårbeslutaderiksdagen

deltidsarbetslöshetAktiva insatser mot

problemdeeffektivaste angripadenUtredningen vägen attattanser
tillämpa de reglerpå allvardeltidsarbetslöshetfinns med är attsom

denarbetslöshetsförsäkringenfinnssedan tidigare i attt.ex. omsom
förfogande.arbetsmarknadens Itillersättning ska ståuppbärsom

måste arbetaarbetsförmedlingenhandlar detförsta hand ävenattom
sällan sker.har erfarit såarbetslösa. Utredningenmed denna attgrupp

heltids-påresursskäl koncentrerat sigharArbetsförmedlarna av
eftersomenda förklaringen,dock denarbetslösa. kan inteDetta envara
perioderunderfunnitsdeltidsarbetslösa harbetydande även avgrupp

arbetslöshet.låg total
arbetsförmedlingensfrånexempel på aktiva insatserfinnsDet att
volymen ersättningoch därmeddeltidsarbetslöshetenminskasida kan

arbetsförmedlingen istuderat bl.a. hurUtredningen harbetalas ut.som
inriktadförsöksverksamhet påbedrivitflertal harSkara under årett en

förmedlingen iförsöketUpprinnelsen tilldeltidsarbetslösa. attvar
deltidsarbetslösaantaletuppmärksammade,1980-taletslutet att somav

arbets-förhållandevisarbetslöshetsersättninguppbar trots attstort,var
mycketmarknaden vid det tillfället gynnsam.var

deltidsarbetslösa,cirklar förstartade speciellaArbetsfönnedlingen
informerades de deltids-tiden. Vidförlagda till den arbetslösa mötena

Arbetsför-de hade.och rättighetervilka skyldigheterarbetslösa om
deltidsarbetslösas arbets-med dekontaktermedlingen försökte genom

erbjödskapa heltidstjänster. Därutöverandra arbetsgivaregivare och
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de deltidsarbetslösa de sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgär-man
derna.

Under försöket upptäckte flertal arbetsgivare inteatt ettman var
medvetna deras anställda deltidsarbetslösa och uppbarattom var
ersättning för detta. Arbetsgivama hade därför kunnat beaktainte deras
önskemål utökad tid, möjlighet till detta funnits. Vidarenärom
upptäcktes deltidsarbetslösa i utsträckning andra arbetslösastörreatt än

eftertraktade arbetsmarknaden, eftersompå de hade yrkeserfaren-var
het referenser fallaoch tillbaka på. gick alltså heltidsjobb.Detatt att

framkomDärutöver del arbetslösa fick klart för vilkasignäratt en
krav ställdes dem förpå erhålla exempelvisersättning,att attsom

heltidsarbeten dessa vikariat och delta iacceptera trots att attvar
utbildning, sänkte de självmant arbetsutbud.sitt

Genom dessa insatser lyckades arbetsförmedlingen Skara halverai
deltidsarbetslösheten. harFörsöket vid denna arbetsförmedling penna-

deltidsarbeteMan anvisar endast till de enbart söker del-nentats. som
tidsarbete. Arbetsgivama informeras detta, dvs. arbetsförmed-attom
lingen kommer heltidssökande till deltidsarbeten.inte anvisa Enatt

effekt därförverksamheten arbetslösa, endast sökerär attannan av som
deltidsarbeten anspråk på kompletterande deltidsersättning, harutan
kommit till arbetsförmedlingen, vilket de inte gjorde innan. Man tror

detta beror på denna tidigare ansåg de hade någoninteatt att attgrupp
hjälp få arbetsförmedlingen.att av

beskrivnaDet exemplet visar, det finns komma tillatt sätt attovan
med åtminstone del deltidsarbetslösheten. Enligt vad utred-rätta en av

ningen erfarit detta arbeta med deltidsarbetslösa fortfarandeär sätt att
sällsynt på arbetsförmedlingarna. Arbetssättet väl medöverensstämmer
de finns lagstiftningen. ALF-lagenintentioner och KAS-lagenIsom

länsarbetsnämnden under den tid deltidsarbets-ersättning vidattanges
löshet lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fackliga

förorganisationer, aktivt ska verka den ersättningsberättigade fåratt en
sammanlagd arbetstid dennes önskemål. dettaKan intemotsvararsom
åstadkommas, ska den försäkrade möjligt stället erbjudasiom en
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vidare ska arbetslöshetskassan
eller länsarbetsnämnden sjätte månad särskild prövninggöravar en av

till arbetslöshetsersättning respektive ökad användningKAS. Enrätten
individuella handlingsplaner för deltidsarbetslösa ledabör tillävenav

bättre resultat.
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Särregler kan borttas

vid deltids-Utredningen konstaterar nuvarande regler för ersättningatt
arbetslöshet principiellt korrekta, svåra förklara och göraär attmen

för regelverken ska manipuleraslegitima hos de berörda. Risken äratt
därför särskilt luckor inbjuder härtill finns i regleringen.stor, som som

kommer därför sikt bli små.Effekterna de skärpta reglerna påattav
riksdagens beslut kalendertidsbegränsningSamtidigt innebär om en

kunnaersättningstiden, de deltidsarbetslösa inte kommer att ut-attav
därför den särregle-försäkringen länge. Utredningennyttja så attanser

deltidsarbetslösa infördes den januari 1996 kanvad gäller lring som
arbetslöshetsförsäkringdeltidsarbetslösa kan i denbort. Detas somnya

andraföreslår behandlas påutredningen sätt grupper avsamma som
arbetsvillkoretinnebär efter utförsåkring måstearbetslösa. Det att

ramtid tolv månader under vilkenmånader uppfyllas under pånio en
ersättning utgått.ingen

behövasdet framtiden kanUtredningen dock iävenatt enanser
föreslåreller den myndighet regeringenmöjlighet för regeringen att

kandeltidsanställda. sådan situationför Enbegränsa ersättningsrätten
syfteträffar avtaloch arbetstagareuppstå arbetsgivare är attvarsom

de factoarbetslöshetsersättningenanställning på deltid, däruppnå en
löneutfyllnad.fungerar slagssom en

Uthyrningsföretag

förkontaktad företrädarearbete blivitUtredningen har under sitt av
uthymingsföretag.verksamma inomoch arbetsgivarebåde arbetstagare

från den febru-meddelande AMS 27Uppvaktningen föranleddes ettav
199617. meddelandet,redogör för innehållet iutredningenari Innan ges

verksamhet.uthyrningsföretagensbeskrivningöversiktlig aven
rättsförhållande mellanarbetskraftMed uthyrning ett enavsesav

arbetsgivarenarbetsgivare innebär,beställare och motattsomen
förfogande för utföratill beställarensställer arbetstagareersättning att

verksamhet.beställarensarbete hör tillsom
olika branscher.verksamma fleraUthyrningsföretag inomär

kontorsserviceområdet.verkarföretagen inomVanligt är t.ex. att
ekonomiarbete,IT-området,Likartade förhållanden finns inomäven

kundföre-Uthymingsföretaget debiterarserviceverksamhetviss etc.

17 5/Nr 1996.
18 betän-arbetsmarknadspolitiska kommitténsexpertbilaga till SOU 1996:34I

arbetsfonnedling.och icke-offentligpersonaluthymingkande fmns studieen av
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inhyraren täcker denersättning anställdes lön, skatt, socialataget som
avgifter de kostnader företaget har för administration. Densamt som
anställde får lön från uthymingsföretaget.sin

Genom denna konstruktion kan inhyrama på snabbt och smidigtett
lösa tillfälliga eller hastigt uppkomna behov arbetskraft.sätt extraav

Behoven kan exempelvis bero sjukdom,på eller ledig-semester annan
het, oväntade arbetstoppar eller vakanseromorganisation, och special-
projekt med begränsad varaktighet. Arbetstagaren kan tacka nej till
erbjudet uppdrag.

branschöverenskommelse träffades HandelnsEn år 1988 ochav
Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation HAO Centrala Gruppen
och Handelstjänstemannaförbundet HTF. innebarDenna i lagatt en
förekommande dispositiv tidsbegränsningsregel förhandlats bort. Kol-
lektivavtalet gäller för kontorsserviceföretagvissa tjänstemän vid och
skrivbyråer och kallas för ambulerandeavtalet. Enligt avtalet anställs

förtjänstemännen minst 20 timmar helgfri vecka beräknat iper ge-
fyraveckorsperiod.nomsnitt anställde ska i möjligaste månDenper

erbjudas arbete till heltid. Kollektivavtalet tillåter dock indivi-attupp
duella från regeln den anställde ska erbjudas arbetegörs attavsteg

vecka. Utredningen har upplysts det förminst 20 timmar attomper
närvarande pågår förhandlingar mellan de olika kollektivavtalsslutande

de har kunnat avtal.inteännuparterna, att ett nyttmen enas om
nämnda meddelandet från föranlettDet AMS AMSattovan var av

hade uppmärksammat del arbetslöshetskassor hade olika tillämp-att en
ning avseende till arbetslöshetsersättning för arbetstagarerätten som

uthymingsföretag. del bl.a. Handelstjänste-anställda i kassor,Envar
arbetslöshetskassa, ansåg de anställda uthymingsföre-imännens att

skulle erhålla arbetslöshetsersättning under mellanliggandetagen
under vilka de kunnat erhålla uppdrag. Andraperioder inte något

kassor dessa ersättningsberättigade.ansåg inte att personer var
anställdameddelandet förklarade AMS inte ansåg iI att attman

ersättningsberättigade. för detta ställ-uthymingsföretag Som skälvar
har arbetstagaren tillsvidareanställdningstagande AMS ärangett att

förfogande.och hela tiden står till arbetsgivarens gäller vidDetta även
deltidsarbetslöshet, dvs. avtal finns vissäven garanterarom ensom

tid, vecka, ersättning förminsta 20 timmar så AMSt.ex. attper anser
deltidsarbetslöshet ska utgå.inte

Företrädare för berörda arbetsgivare och arbetstagare har vid kon-
takt med utredningen framfört de detta felaktigt.synsättatt anser vara

arbetslöshetsersättning,Arbetstagarna borde få eftersom de vissa peri-
faktiskt arbete.oder inte har någotrent

Utredningen kan konstatera den uppfattning tillAMSatt som gav
känna med den finns dettarättspraxis inomöverensstämmer som
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Försäkringsöver-flertal avgöranden iområde. framgårSom ettav
återkommandefunnit viddomstolen har domstolen att person somen

personaluthyrningsföretag tills-skatillfällen anlitats ett anses varaav
omfattning,företaget fråga i denvidareanställd vid i motsom svarar

anställningsavtalet detgäller hur iarbetsutbud. Detta oavsettpersonens
domar från börjanutformat. Flertalet dessaenskilda fallet ärär avav

arbetslöshetser-har betalatarbetslöshetskassor1990-talet. De utsom
gällandedetta praxis.har således gjortsättning mot

utredning bl.a. skanyligen tillsattRegeringen har överseen som
uthyrningsföretag. Utred-arbetsförmedlingfrågor kring privat samt

anförttidigarebakgrund och vad utredningendennaningen motanser
användas löneut-ska kunnaarbetslöshetsförsäkringen inteatt somom
regelförändringbör någondagsläget intefyllnad, det i göras gente-att

uthyrningsföretag.vad gällerrådande praxismot
därmed i reali-uthymingsföretagenUtredningen medvetenär attom

fyll-verksamheter utnyttjarandrabehandlas attänsträngareteten som
gäller viddeltidsarbetslöshet.tillåten vid Detsammanadsmarkering är

mellanlig-vikariat medomfattande bruketmed detjämförelse aven
vård- ochbl.a. förekommer inomarbetslöshetsperioder,gande som

omsorgsarbete.
till dylikytterligarefeldetUtredningen uppmuntraattatt voreanser

emellertid viktigtarbetslöshetsersättningen. Detanvändning är attav
konkurrensvillkor och integodaframtidenuthymingsföretagen i attges

verksamheter subven-konkurrerandeuthymingsföretagenmedvissa
arbetslöshetsförsäkringen.tioneras av

9 Dir 1996:58
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6.7 Säsongarbete och arbetslöshetsersättning

Förslag

Vid kontinuerligt säsongarbete ska arbetslöshetsersättninginte utgå
under säsongsuppehållen. årsSenare domstolspraxis denna punkt
bör följas. saknarDet betydelse säsongarbetet kollektivavtals-ärom
reglerat eller ej.

Dessa principer bör tillämpas både vid säsongarbete hos samma
arbetsgivare eller hos olika arbetsgivare inom branscher och verksam-
heter har säsongsvariationer eller motsvarande arbetstidsmönster.som

börAMS använda sig möjligheten meddela särskilda föreskrifterattav
för ersättningsrätt vid säsongarbetslöshet.

Gällande rätt

Enligt ALF-lagen och KAS-lagen får ersättning endast till denutges
arbetslös och uppfylleri övrigt Villkoren för till ersättning.är rättsom

Tillsvidareanställda arbete beroende säsongvariationerär ärvars av
berättigadeinte till arbetslöshetsersättning. försäkringshänseendeI är

den generella inställningen till de arbetar olika mycketpersoner som
under olika delar den,året frågai själva har valtattav personerna
denna anställningsform. kan handla deltidDet under delex. om en av
året och heltid under eller heltid tider omväxlandevissaresten, om
med hel arbetslöshet andra perioder. finns dessa fallDet i ingen
arbetslös tid enligt gmndvillkoren lagarnai ekonomisktersätta,att om
stöd vid arbetslöshet. Arbetslöshetsersättningen ska fungerainte som

utfyllnad. liksomDessa de väljer arbeta deltidatten personer, som
eller korttidsvecka, ofrivilligtinte arbetslösa.är

Även det framgår tillsvidareanställninginte föreligger,attom men
ellergaranti erbjudande fortsatt arbete arbets-påatt etten om samma

plats under påföljande finns, så likställs detta med tillsvidare-säsong
anställning försäkringensi Ofta harmening. i dessa fall den sökande
tidigare haft säsonganställning hos arbetsgivare. Ersättnings-en samme

har inte heller här föreligga. sökandeDen harätt ansetts accepte-anses
erbjudandet fortsatt anställd.rat att vara

detOm däremot kan konstateras det inte fråga tillsvida-att är om en
reanställning, eller det föreliggerinte utfästelse fortsattatt en om an-
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visstids-efterberättigad till ersättningställning, kan arbetstagaren vara
anställningens slut.

tid uppställtsharantal länsrätterfrånavgöranden ettI ett senare
kontinuerliguttalatDomstolama harkontinuitet.kriterium på att

arbetslöshetsersättning. Ihinder försäsonganställning utgör att utge
underarbetsgivarearbete hosdomar harnågra attaccepterats samma

ochsäsongarbetekontinuerligtinte kanenbart två säsonger varaanses
säsonguppehållet.kan utgå underdärförarbetslöshetsersättningatt

säsongarbetekontinuerligtgodtagitdomstolarnaharprincipI att
definition kontinuer-uttömmandetill ersättning. Enskainte rätt avge

domarna kande nämndafastslagits.dock inte Avsäsongarbete harligt
innebäradefinition skulle kunnasådandrasdock slutsatsen attatt en

kontinuerligt.tvåbedrivits isäsongarbete ärän säsongermersom
arbetslös-tidigare inomhurskiljer sigavgörandenDessa mot man

dåoklart,Rättslägetsäsongsreglema.tillämpathar ärhetskassorna
skett.harlänsrätt intehögrei instansprövning än

Återkommande arbetentidsbegränsade

till åtgärderförslagdirektiven lämnaenligtskaUtredningen som
deinslag inomblir ståendearbetslöshetsersättning intemedför ettatt

inteeller påbedrivs året ärverksamhet inte sättdär annatbranscher om
utredningenundersökningkapitel redovisas3kontinuerlig. I somen

säsongarbetslöshet.förekomstenkartläggaförlåtit göra att av
säsongarbets-totala omfattningendenUndersökningen visar att av

arbetsmarknadendelarden inom vissasålöshet inte attär stor, avmen
frekvent.är

arbetslöshets-förenligt meddet inteUtredningen ärattanser
säsonganställninginnehararbetstagarekaraktärförsäkringens att en

erhålleruppehållenoch underfrån årarbetsgivare århos ar-samma
domstolarallmännariktlinjerbetslöshetsersättning. De angetts avsom

innebärbör tillämpas. Dettasäsongarbetekontinuerligt attangående
skaåteranställning, såuttalad utfästelsedet finnsinteäven omenom

fråndiskvalificerasäsongarbetekontinuerligt ersätt-dvs.ett upprepat
ningsrätt.

kollektiv-ingåttsdet nyligenuppmärksammatUtredningen har att
tillsvidarezo. sådanasäsonganställs Iarbetskraftinnebäravtal attsom

underutgåkanarbetslöshetsersättning inteuppenbartfall detär att

20 permittering.underSe avsnitt 5.3
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säsonguppehåll i arbetet. anställda kanDe inte stå till arbets-anses
marknadens förfogande. detta talarFör också de det aktuella falletiatt
enligt avtalet har uppsägningstid på två veckor under säsonguppe-en
hållet.

klarhets konstaterarFör skull utredningen förekomsten kol-att av
lektivavtal tillåter säsongarbete 0.dyl. bör medförainte säsong-attsom
arbete därmed automatiskt ska till arbetslöshetsersättning.rättge
Prövning ersättning ska utgå bör enbart utifrånske arbetslös-av om
hetsförsälqingens regler, oberoende vilka kollektivavtal finnsav som
angående anställningsvillkor etc.

formerOvan angivna för säsongarbetslöshet har handlat anställ-om
da återkommer till arbetsgivare. finns ocksåDet typersom samma av
säsongarbete där arbetstagarna arbetar inom verksamhetsamma men
hos olika arbetsgivare olika och år. handlar branscherDetsäsonger om
där verksamhet under begränsadpågår tid året och där arbetsta-en av

arbetslösa under period varje år. Exempel på sådanaärgarna samma
branscher turistnäringen och skogs- och jordbruksnäringen. Arbets-är
löshetsersättning utgår idag i allmänhet sådana fall.i

Utredningen det dessa falli handlar säsongarbets-ävenattanser om
löshet. Vid kontinuerligt säsongarbete bör enligt redovisade läns-ovan
rättsavgöranden inte arbetslöshetsersättning utgå.

och arbetslöshetskassorna harAMS begränsa tillrätt rättenatt er-
arbetslöshetskassas verksamhetsområde omfattarsättning, yrke,om en

vilket arbetslöshet förekommer fallinom varje år, eller det i annatom
föreligger särskilda omständigheter. Motsvarande bestämmelse finns

i lagen kontant arbetsmarknadsstöd. arbetslöshetskassorVissaäven om
har tidigare sådana begränsningar.gjort närvarande finns dock ingaFör
begränsningar. Utredningen det lämpligt AMS såsomatt attanser vore
tillsynsmyndighet aktivt utnyttjade den möjlighet finns med-attsom
dela särskilda föreskrifter avseende säsongarbete.

Särregler har nackdelar

Att åstadkomma regelverk skulle reglera alla de olikaett som
förekommande fallen säsongsbetonad arbetslöshet och andra typerav

återkommande tidsbegränsade arbeten intill utsiktslöst. Omär nästav
skulle lyckas med detta, finns det emellertid risk för attman en

regleringen blir alltför vidsträckt och reglerna kommer motverkaatt att
hosmotivationen arbetslösa kortare arbeten i stället föratt ta att vara

arbetslösa.



Särskilda frågor 183SOU 1996:150

Flerakan förhindras påtendenserdessa sätt.Frågan annatär om
föreslårutredningenarbetslöshetsförsäkringdeninslag i somnya

skärpningenföreslagnadentill detta. Genomeffektivtbidrar på sättett
dagidel detroligen ärarbetsvillkoret kommer grupper somavenav

förkvalificera sigkunnasäsongarbetslösa intebetrakta attatt som
kalender-Vidare begränsararbetslöshetsförsäkringen.frånersättning

perioderåterkommandetidunder längre itidsregeln möjligheterna att
arbetslöshetsersättning.erhålla

och liknan-säsongverksamhetsubventioneramöjligheternaOm att
bran-vissakraftigt, kommerminskasarbetslöshetsersättningmedde

regionalpolitiskahårt.drabbas Dedelar Sverigeochscher vissa attav
kultur-inomKonsekvensernaförvärras.glesbygd kanproblemen i

storazl. arbetslöshets-utanfördockliggerGrundproblemensektom blir
denna.lösas inomböroch inteförsäkringen

Avgångsvederlag6.8 m.m.

Förslag

avgångsvederlag fö-avseendegällande ordningförändringIngen mot
arbetslöshetsersättning,frånavräknasAvgångsvederlag bör intereslås.

betraktasavgångsvederlaginnebäravräkningden attutöver somsom
berättigad till.arbetslöseuppsägningstid den ärdenlön under

medsamordnasfortsättningenheller ibörArbetslöshetsersättning inte
ska kunnaföräldrapenningmeddagardvs.föräldrapenning, sparas

arbetslöshet.vidäven

samordnas med semesterersättning ut-Arbetslöshetsersättning bör som
tid-vid valfriarbetslöse skaupphörande. Denanställningsgår vid en

läggatidsmässigtdelperiodenden förstaunder attpunkt tvungenvara
tiden kanUnder denerhållit.eller honhansemesterersättningdenut

utgå.arbetslöshetsersättninginte
isemesterersättningenläggaväljerarbetslösedenOm utatt ome-

medupphörde, kan tidenanställningentillanslutningdelbar att semes-
beräkningunderlaget föroch iarbetsvillkoretinräknas iterersättning av

dagsfortjänst.

21 kapitelSe
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Gällande rätt

Vissa villkor måste uppfyllda för ska betraktasattvara en person som
arbetslös, han eller hon inte uppbär lön för uppsägnings-t.ex. attsom
tid. dagensI finns inte någon samordningsregel mellansystem av-
gångsvederlag och arbetslöshetsersättning. Försäkringsöverdomstolen
har i flertal domar slagit fast avgångsvederlag, anledningett att oavsett
till anställningen har upphört, ska jämställas med lön föratt uppsäg-
ningstid till den del vederlaget den uppsägningslönmotsvarar som ar-
betstagaren berättigad till enligt anställningsskyddslagen. När dennaär
uppsägningstid har löpt betraktas arbetstagaren arbetslös enligtut, som
lagen arbetslöshetsförsäkring.om

Den maximala uppsägningstiden i anställningsskyddslagen är sex
månader. innebär denDetta erhåller avgångsvederlagatt ettsom som
exempelvis tolv månadslöner, ändå betraktas arbetslösmotsvarar som
och ersättningsberättigad efter månader. vissa fall före-Isenast sex
kommer det kallar avgångsvederlag för skadestånd. Iatt parterna
praxis har fastslagits vederlaget ändå ska betraktas kompensa-att som

fortion uppsägningslön.
Från skattesynpunkt likställs fr.o.m. år avgångsvederlag1991 med

lön. beskattas fulltDet intäkt tjänst och arbetsgivaren betalarut som av
sociala avgifter helapå ersättningen. förut anställde fårDen tillgodo-
räkna sig hela beloppet fönnånsgrundande enligt lagen allmänsom om
försäkring.

denna förändring harTrots i kraft, Försäkringsöver-ansågatt trätt
avgörandendomstolen i det fannsinte anledning änd-ett att attsenare

den praxis innebär enbart uppsägningstid motsvarandeattra som an-
ställningsskyddslagen ska läggas överskjutandeDet beloppet fårut.
arbetstagaren behålla, samtidigt han eller hon har möjlighet attsom
erhålla arbetslöshetsersättning.

gjorde framställanAMS till regeringen avgångsvederla-atten om
i utsträckning borde avräknas från arbetslöshetsersättningen.störregen

propositionföreslogRegeringen i tid då den arbetslöse fåratt av-
gångsvederlag ska jämställas med tid under vilken arbetslös utförten
förvärvsarbete i fråga tillgodoräkningsbar tid för uppfyllandeom av

22FÖD mål 2009/91:4. det överklagadeI beslutet hävdade arbetslöshetskassan,nr
med hänvisningar till de förändringar skett skattehänseende,i i första hand attsom
den tid den erhållitförsäkrade hade lön månaderfor 17 skulle tidsom anses som
då han inte ersättningsberättigad. andra hand anförde kassan denI försäk-attvar
rade inte skulle arbetslös och ersättningsberättigad under månader,tolvanses som
vilket den tid uppsägningstid enligt kollektivavtal löpte.var som
23 1992/93:150 bilagaProp.
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olikaavstyrkte emellertidArbetsmarknadsutskottetarbetsvillkoret. av
till lagstiftningdet ledde inteskäl förslaget och

arbetslöshetskassanuppsägningstiden utgårVid beräkning an-av
arbetsgivarenför skrivelsen frånavtalet, dagenfrån dagen förtingen

då arbets-Tidpunktenuppsägning.för arbetstagarenseller dagen egen
dockkan denrelevant. Iblandanställning intelämnar sin ärtagaren

Även deavgångsvederlag. iöverenskommelsensammanfalla med om
tillämpningsbar, läggshelhet inteanställningsskyddslagen i sinfall är

fråga skulleiden tiduppsägningstid motsvararut som personensom
dettaExempel påanställningsskyddslagen. ärhaft till enligträtt om en

företagsledande ställning intekraft sindirektör, iverkställande avsom
läggs ändåavgångsvederlag. Dåerhålleromfattas LAS, ett en pre-av

vilken han eller hon inteunderuppsägningstidsumtiv ut, anses som
försäkringens mening.arbetslös i

ersättningaroch andraAvtal

trygghets-kollektivavtal, s.k.flertalarbetsmarknadenfinns påDet ett
utgår iavgångsersättningarreglerinnehålleravtal, bl.a. somomsom

bl.a.sådana ersättningartillMotivet ärmed uppsägningar. attsamband
uppsagdaha intressekanoch arbetstagarearbetsgivare attbåde ett av

verksamhetsområdet.ellerbranschenomedelbart lämnarintepersoner
delbetänkandetu kollektiv-för sådanaredogörelseutförligfinnsI en

mellanskillna-uppsagde fördenkompenserasdessa avtalavtal. Genom
bestämdoch vissarbetslöshetsersättningen procentsatsmellanden en

sådanerhållaförvanligaste kravendetidigare lönen. Ett attden avav
kollektivavtals-ha arbetat inomarbetslöse skadenersättning är, att
uppnått visshon harhan ellertidlängreområdet under samt att enen

ålder.
vanligt före-det dessutomarbetsmarknadendelarvissa ärInom av

arbetstaga-utbetalas tillandra ersättningarolika slagkommande att av
grunduppsagda påeller blivitsigharsjälvmant sagt avuppre som

lokalaallmänhet påbygger i partsöver-ersättningararbetsbrist. Dessa
övertalighetssitua-iofta tilloch utgårenskommelser enpersoner som

uppsagda.skulle blinonnalt inteturordningsreglernagrundtion på av
arbets-minskningibland inslag iöverenskommelserSådana är aven

strukturomvandlingsskäl. Detlångsiktigakraften motiveras avsom
företaget.akut kris ifrågaalltidbehöver inte om envara

24 ff.Kapitel sid. 102
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Samordning eller

kritikEn viss har nämnda avtal och då särskilt vadrests mot ovan
gäller avgångsvederlagen. kritikDenna går på vederlagen innebärut att

överkompensation och arbetstagaren faktiskt under längreatt renten en
tid kan uppbära ersättningar, vida denöverstiger lön han eller honsom
hade innan arbetslösheten inträdde.

Även de anförda skälen till samordning måsteom ovan anses som
goda, finns det flertal omständigheter pekar nämndaett mot attsom
ersättningar inte ska samordnas. det första detFör går inte uteslutaatt

regel total obligatorisk samordning skulle försvåra önsk-att en om en
värd omstrukturering näringsliv och förvaltning. handlarDet egent-av
ligen ska bära kostnaderna för strukturomvandlingen.om vem som

det andra går detFör inte utesluta avgångsvederlag i vissa fallatt att
grundar sig på ideell skada. sådana fallAtt i samordna avgångs-en
vederlag med arbetslöshetsersättning enligt utredningens meningär
inte möjligt.

För det tredje går det uteslutainte vissa arbetstagargmpper påatt att
grund den låga kompensationsnivån arbetslöshetsförsäkringeni ärav
intresserade träffa uppgörelser med arbetsgivaren demattav som ger
högre kompensation vid arbetslöshet. Jämför utredningens förslag om
förlängt efterskydd för äldre arbetslösa. En samordning riskerar att
försvåra denna kompletterande ersättningar.typ av

Till detta kommer i situation där arbetslös får sitt avgångs-att en en
vederlag avräknat från arbetslöshetsersättningen, det inte möjligtär att
kräva han eller hon ska aktivt arbetssökande underatt motsvaran-vara
de tid. sistnämnda motverkar arbetslinjen.Det längre tidJu gårsom
från det den arbetslöse sist i arbete, desto allmänhetiatt sämre ärvar
förutsättningarna för omställning till arbete.nytt

total samordning skulle praktiken fungeraEn i förlängdsom en
uppsägningstid. Utredningen arbetsgivarens underattanser ansvar
uppsägningstiden förstärkasbör och höga krav bör ställas påatt att
arbetsgivaren på olika med eller stöd trygghetsavtal, sörjersätt, utan av
för den uppsagde väl rustad för fåstår arbete. Omatt att ett nytt man
dessutom vill utöka arbetsgivarens ekonomiska bör iansvar, man
första förlängahand uppsägningstiden, inte samordna eventuella ersätt-
ningar avgångsvederlag och komplement till förlängt efterskydd.som

frågeställningarDessa ligger dock utanför utredningens ram.
Utredningen vid sammanvägning dessa omständighe-attanser en av
talar övervägande skäl för nuvarande ordning bibehålls.ter att
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Ersättning vid föräldraledighet och semester

Bakgrund

sysselsättningspropositionenzs finansieringenRegeringen i attangav av
den aviserade höjningen kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäk-av

till fr.0.m.ringen 80 den 1 januari 1998, bl.a. skulle skeprocent genom
arbetslöshetsersättningen samordnades med semesterersättning ochatt

föräldrapenning. Enligt gällande sker sådan samordninginterätt
Utredningen har och hur samordning ska kunna ske iövervägt om

fall. Utgångspunktendessa har varit nonnalt förekommande ersätt-att
ningar primärt utgår anställning, bör kunna samordnassom p. g.a. av en
med arbetslöshetsersättning.

Föräldrapenning

tillFöräldrapenningförmån visserligen relaterad storleksmässigtär ar-
detta. belopp, det s.k.bete, utgår inte visst garanti-Ettmen p.g.a.

beloppet, kan erhållas den aldrig haft anknytning till för-även av som
värvslivet. Föräldrar disponerar utsträckning själva dagari viss över
med föräldrapenning. anslutning till barnets födsel det vanligtI är att

föräldrapenning Föräldra-föräldrarna sammanlagt under år.etttar ut
penningfönnån kan utgå under sju dagar vecka. gårDet även att taper

föräldrapenning innebärfärre dagar med vecka, vilketsjuän attut per
Föräldrapenning med anledning barnets födseltiden kan utsträckas. av

finns möjlig-kan tills dess barnet åtta år. vissaDessutomärattsparas
tillfällig föräldrapenning vid barnets sjukdom.heter erhållaatt

det mindre lämpligt avräkna arbetslös-Utredningen äratt attanser
föräldrapenning. skulle innebärahetsersättning Detta ersätt-mot att

ningsreglema tvingade förälder lagstadgad till föräldra-rättutatt taen
arbetslöshetsersättning kunde utgå. samordnings-penning, innan Om

regler infördes ovälkomna valsituationer kunnaskulle uppstå.

FörälderVid viss tidpunkt förlorar förälder sitt arbete. 2Exempel 1en
anställning. Föräldrarna har månader.har kvar barn äretten som sex

vid den aktuella tidpunkten fortfarande antal dagar medfinnsDet ett
blivit arbets-föräldrapenning kvar Eftersom den förälderatt ta ut. som

arbetslös-lös vill föräldrapenningen ska samordnas medinte att
hetsersättningen, detta fall förälder föräldrapenning.tvingas i 2 att ta ut

25 1995/962222.Prop.
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Utredningen det bl.a. jämställdhetsskäl olämpligtäratt attanser av
samordna arbetslöshetsersättning med föräldrapenning. Dessutom är
det ogörligt tvinga föräldrarna visst antal dagari princip att att utta ett

föräldrapenningfönnån, arbetslöshetsersättning kan erhållas,med innan
skälbl.a. med tanke dessa dagar kan tredjepå Ett är attatt omsparas.

till föräldrapenningsker, skulle de berättigadesamordning så ärsom
den bortredrabbas mycket hårt parentesen.av

semesterersättning

formdetta ersättningdet gäller semesterersättningNär är av somen
utförtoch grundar på arbetekan härledas till arbetsgivaren sigsom

finns semesterlagen. semesterersättningde bestämmelser ienligt som
anställdekortare tid och den intekan anställningenutgå varat enom

också utgåsemesterledighet. Semesterersättning kanhar tillrätt om
eller hon har erhållit denupphör, innan hanarbetstagarens anställning

har in.semesterlön änatssom
bestämmelser arbetssökande integällandeEnligt somanses en

Utredningenhon uppbär lön underarbetslös, han eller ärsemester.om
bör likställas medsemesterersättningden uppfattningen att semes-av

skäl till dettaarbetslöshetsförsäkringens mening. Ettterlön i är att
semesterlön.liknande grunder Ettutgår påsemesterersättning som

utredningen föreslåsavräkningsregler finns, ochskäl ärannat att av
avgångsvederlag.det gällerfortsätta gälla, när

samordna.uppfattning två Detfinns enligt utredningensDet sätt att
intetill semesterersättningden haralternativet rättär att ansessomena

innebärförbrukats.semesterersättning Dettaarbetslös, innan attsom
arbetslös-dagar meduppskattning hur mångamåste göra avman en

Efter den tidsemesterersättningenhetsersättning motsvarar. somsom
arbetssökandehänför till, kan densigsemesterersättningen anses som

sådanarbetslöshetsförsäkringens mening. Enersättningsberättigad i
antal ersättningsdagarkommer påverka detsamordningsregel inte att

första delperiodenberättigad till, eftersom denarbetslöseden ärsom
den arbetslöse förbrukat sinaförst och medbörjar löpa i semesterer-att

och efter karens.sättningsdagar
räkna semesterersättningenandra alternativetDet är motatt av

Utred-minska antalet ersättningsdagar.dvs.arbetslöshetsersättningen,
genomföra.omöjligtalternativ Denningen detta är attatt somanser

med anmälafall helt enkelt avvakta sigslutat arbete skulle i såsitt att
arbetsförmedlingen till dessarbetssökande hos semesterersätt-attsom

förbrukats.ningen
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Utredningen förordar samordning sker enligt det första altema-att
tivet. inte nödvändigtDet tiden medär semesterersättningatt tas ut,

deninnan arbetslöse blir berättigad till första ersättningsdag. Av-en
räkning bör kunnasemesterersättning ske denvid tid denav som
arbetslöse själv önskar dock under den första delperioden.ta semester,

tid behöverDenna han eller hon inte stå till arbetsmarknadens
förfogande, eftersom arbetslöshetsersättning inte utgår.

väljerDen semesterersättning i direkt anslutning tillatt ta ut attsom
anställningen upphörde, bör få tillgodoräkna tiden med semesterer-
sättning arbetsvillkoret.i Ersättningen ska i så fall också kunna använ-
das underlag för beräkning dagsförtjänsten.som av

Utredningen vill för tydlighetens skull påpeka endast denatt som
väljer lägga tid med semesterersättning i direkt anslutning tillatt ut att
anställningen upphört får tillgodoräkna dennasig tid i arbetsvillkoret
och vid beräkning dagsförtjänsten. Den under delperio-av som senare
den dagar med och därmed inte arbetslös, ska intetar ut semester anses
kunna tillgodoräkna sig den tiden vid uppfyllande återkvalifice-ettav
ringsvillkor. heller ska hanInte eller hon kunna använda sig denav
tiden för höja dagpenningen.att

det fall den sökandeI erhåller arbete relativti anslutning tillnära att
han eller hon påbörjat den första delperioden, dvs. ersättningsrätten

fulltutnyttjas inte kommer den sökande tjäna på inteut, att att ta ut
semesterersättningsdagar omedelbari anslutning till han eller honatt
blev arbetslös första gången. Han eller hon får i detta fall behålla se-
mesterersättningen den avräknas arbetslöshetsersättning-utan att mot

blir ytterligareDetta incitament snabbt återgå i arbete.ett atten.

Bisysslor6.9

Förslag

regler bisysslor bibehållas,Dagens bör samtidigt samord-om som en
ningsregel föreslås införas.

arbetslöshetsersättningFör ska kunna utgå krävs bisysslan tidiga-att att
har bedrivits under månaderminst nio jämsides med huvudsyssel-re

sättningen.

Samordningsregeln innebär alla inkomster från bisysslanatt som
nivån påöverstiger grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen fr.o.m.

den andra delperioden ska reducera ersättningen i motsvarande mån.
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Gällande rätt

anställning ellerkan jämsides med sineller företagarearbetstagareEn
gällanderörelse. Enligtanställning ellernäringsverksamhet ha annan

bisysslahänsyn tillarbetslöshet intevid beräkningregler tas somav
bisysslanheltidsarbete,utfört vid sidansökande varaktigtden omav

arbetslöse frånhindrar denarbetslösheten och inteunderutvidgasinte
arbete på heltid.sökaatt

egenföretagande vidanställning ellerbisyssla kan beståEn av en
grund för ersättningsrätten.huvudsysselsättningsidan den ärsomav

verksam-anställning ellerkan i sinHuvudsysselsättningen tur envara
företagare.het som

fembedrivits i minstbisysslan ska hahar det krävtspraxisI att
arbetslöshetenhuvudsysselsättningen innanmedjämsidesmånader

bisysslan iomfattningenegentlig begränsninginträder. Någon avav
sökande måsteeftersom denfinns inte,arbetad tid eller inkomst men
möjligheternaheltidsarbete såvid sidansköta bisysslan ärkunna ettav

begränsade.i praktiken
näringsverksamhet ochbeståttheltidssysselsättningen ävenOm av

såvälenligt praxisrörelse, krävsformbisysslan bedrivits i attav
begränsad, både ibisysslan varitbruttointäktenarbetsinsatsen avsom

exempel påhuvudsysselsättningen. Ettförhållande tillsjälv och isig
entreprenad-huvudsysselsättningen bestårverksamhetsådan närär av

kontrolleraSvårigheten ligger ijordbruk.bisysslanoch attrörelse av
verksamheterna.de olikamellanfördelar sigarbetsinsatsenhur

kanarbetslöshet intevidföretagarebörUppmärksammas att en
bisyssla.rörelsedelar sinbehålla vissa somav

bisysslaupphör denarbetslöshetenunderUtökas bisysslan att vara
och beak-deklarerastiden måsteden arbetadehelaoch det innebär att

arbetslöshetsersättning.vid beräkningtas av
heltidsanställningrörelse vid sidanbedrivitOm enavenpersonen

kan resul-företaget,verksamheten iutökararbetslöshetenoch under
åter kunnaföretagare.betraktas Förhonbli han eller atttatet att som
helt läggerhan eller honkrävs då,arbetslöshetsersättningerhålla att

verksamheten i företaget.ned
deltid ocharbetardenförekommande situationEn är att somannan

företagibegränsatharmed anställningenjämsides ettett engagemang
eller honhanförutsättningar kanUnder vissaanställningen.förlorar

till ersättning.förloraföretagetverksamheten ifortsätta rättenattutan
måste haanställningenhar gälltuppkommitden praxisEnligt attsom
högst tioverksamheten i företagetochomfattat minst 17 timmar

genomsnittligafår inte denvecka. Dessutomi genomsnitttimmar per
den högstarörelsen överstiga 3vecka frånföre skattinkomsten xper
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Ävendagpenningbeloppet. i detta fall har krävts verksamhetenatt
bedrivits varaktigt, dvs. minst fem månader, jämsides med deltidsan-
ställningen. kapitelSe även

Samordning eller

Utredningen ska enligt direktivsina det finns anledningöverväga om
förändringnågon dagens regler i de fall bisyssla ellergöraatt av en

biinkomst omfattning eller tilluppgår betydande belopp.är störreav
Utredningen det viktigt möjligheten för arbetslösaäratt att attanser

fortsätta med bisysslor bibehålls. Genom dessa den arbetslöseges
möjlighet behålla kontakt med arbetsmarknaden och omställningatt
underlättas. vissa yrkesområden bisysslorInom mycket vanliga.är
Bland de arbetslösa uppbär ersättning hos Akademikernast.ex.som
erkända arbetslöshetskassa har hälften bisysslor, ofta i formnästan av
uppdragsverksamhet, företageget etc.

Utredningen inte beredd föreslå den arbetslöse,är att att utan att
ersättningsrätten påverkas under arbetslöshetsperioden, ska kunna
påbörja sådan verksamhet, skulle definieras bisyssla densom som om
påbörjats under tid arbete samtidigt bedrevs. Skälet till dennasom
ståndpunkt det svårt kontrollera omfattningen sådanpåär äratt att en
verksamhet och den arbetslöse verkligen står till arbetsmarknadensom
förfogande. Vidare skulle arbetslöshetsersättningen komma bliatt en
form subvention till bisyssloverksamheten. Bisysslereglema börav
därför bibehållas i nuvarande form. Utredningen dock kravetattanser
på bisysslan ska ha bedrivits varaktigt bör skärpas. lämpligEnatt anses
regel bisysslan arbetslösheteninnan inträdde ska ha bedrivitsär att
åtminstone lika lång tid arbetsvillkoret, dvs. nio månader.som

Bisysslor förekommer de skildainom verksamhetsgrenar ochmest
kan påpekats mycket omfattande. Under utredningens arbetesom vara
har framkommit, förekommerdet bisysslor den arbetslöseatt som ger
intäkter vida överstiger arbetslöshetsersättningen. ifråga-kanDetsom

det rimligt, den arbetslöse dessa fall skai kunnasättas är att ävenom
erhålla arbetslöshetsersättning, det sker någon samordningutan att av
intäkterna från bisysslan med arbetslöshetsersättningen.

regler innebär bisysslaDagens i kan hurprincipatt en vara om-
fattande helst intäkterna från den samordnas med utbetaldutan attsom
arbetslöshetsersättning. enda kravDet ställs bisysslan inteär attsom
får utökas under arbetslöshetsperioden.

samordningsregler pekar det förhållandetMot den arbetslöse,att
innan han eller hon blev arbetslös, hade inkomster bisysslan och attav



Särskilda frågor SOU 1996:150192

erhåller för detden arbetslöse ersättningden arbetslöshetsersättning är
Samordningsregler innebärhon har lidit.inkomstbortfall han eller att
arbetslöshetsersättning, vilketbehovsprövadinförs formdet aven

för försäkringen.grundläggande principerstrider mot
det börsammanvägd bedömningvidUtredningen attenanser

från bisysslor.samordningsregel för inkomster Dennainföras sam-en
delperiod medfr.o.m. eventuell andradock ske förstordning bör en

bisysslainslaget behovsprövning. Somför begränsaersättning att av
omfattasamordningen ska inteförvärvsverksamhet, dvs.räknas

kapitalinkomster.
arbets-avräkning frånvissföreslås skeSamordningen attgenom en

frånarbetslöse erhållerinkomster denför delöshetsersättningen görs
fribelopp, ska kunna in-bisysslan,inkomst frånbisysslan. vissEn ett

sistnämnda innebärstorlek påverkas. Detersättningenstjänas attutan
bisyss-begränsadmöjligt hafortsättningen skadet i attävenatt envara

påverkar ersättningsrätten.dettautan att
Över denna nivågrundbeloppet.lika medFribeloppet bör sättas

bedri-avräknas. defrån bisysslan Förhela inkomstenföreslås att som
fastställatillsynsmyndighetenbisyssla, börnäringsverksamhet somver

regler.närmare
arbetslöshetskas-bara tillbör anmälas intebisysslaFörekomsten av

arbetsförmedlingen.tillocksåutansan
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7 Företagare och uppdragstagare i

arbetslöshetsförsäkringen

l Inledning

förDagens ekonomiskt stöd vid arbetslöshet gäller både försystem
anställda och företagare. princip gällerI regler för båda dessasamma

vissa finnssärregler för företagare. Särreglema för före-grupper, men
motiveras i huvudsak det svårare fastställatagare äratt att närav en

företagare faktiskt arbetslös företagare i högre gradär samt att änav
andra kunna planera sin arbetslöshet.anses

Företagarnas harersättningsrätt flera gånger under 1990-utretts
talet. Se bilaga särskildeDen utredaren Gerhard läm-Larsson, som

19931,nade betänkandesitt i behandlademaj bl.a. frågor företaga-om
ersättningsrätt. särskildeDen utredaren Rolf Kenneryd utredde bl.a.res

förutsättningarna för företagare, under tidviss inte verk-ärsom en
i sin rörelse, därvid få likartat försäkringsskyddatt ettsamma som an-

ställda. Kenneryd presenterade sitt utredningsförslag i början av sep-
1994.2 lagstiftning3.tember förslagen har lett tillInga av

dennaAv utrednings direktiv framgår bl.a. utredningen ska över-att
företagarnas situation och på vilket deras försäkringsbehovväga sätt

bäst kan organiseras. Utredningen ska enligt direktiven beakta både
konkurrensaspekter och kontrollfrågor de intressekonfliktersamt som
kan vid önskemåluppstå återuppta verksamheten respektiveatt attom
söka anställning, kanske bara finns hos tidigare konkurrent.som en

Uppdragstagare i mellanställning i förhållande till arbetstagareär en
och företagare. behandlasDenna vad gäller till arbetslös-rättengrupp
hetsförsäkring och KAS arbetstagare, före-ömsom ömsomsom som

SOU 1993:52.
2 SOU 1994:129.
3 delbetänkandetSe bilaga

16-12527
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ska påredovisa hurenligt direktivenskaUtredningentagare. seman
denna grupp.

före-berörförst de frågorkapitelbehandlar i dettaUtredningen som
därefteroch fiskareför åkaregällerspeciella regler tasDetagare. som

för-ställning iuppdragstagaresredovisasSedantill behandling.upp
Slutligen beskrivsangående dennalämnasoch förslagsäkringen grupp.

utred-kulturområdet ochanvändning inomarbetslöshetsförsäkringens
förhållanden.dessapåningens syn

7.2 Företagare

Förslag

Helhetsbedöm-lagtext.föreslås tydligt iReglerna för företagare anges
arbetslöshetskassorna.alltid kunnamåste dessutom görasningar av

verksamhetenpersonligadenarbetslös,ska närföretagareEn somanses
vidska docktillfälligt. Företagarenhar upphörtrörelsen äni annat ar-

gång.vilalåta företagetbetslöshet kunna en
tolvförsäkrade, dvs.allaenhetligt förbörMedlemsvillkoret vara

månader.
in-genomsnittberäknasbörför företagareDagpenningen ett av

arbetslöshetensåren föreunder defrån rörelsenkomsterna senastetre
inträde.

kalenderår ochkortare tidverksamhetbedrivit änföretagare ettOm en
dagsförtjäns-skaarbetstagare,arbetsvillkoruppfylltdessinnan ett som

hadearbetslösedeninkomstergrundval depåfastställaskunnaten av
anställd.som

föreslåsföretagandeochdeltidsarbetekombinationvidReglerna av
veckan iifår högst 15 timmararbetstiden i företagetsåändras att vara

genomsnitt.

bibehållas. Enutvärderingavvaktanbör iNärståendereglema av-
uppsägning.vidnärstående bör införasanställdräkningsregel för
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Gällande rätt

Företagarbegreppet

Gränsdragningen mellan självständiga företagare och anställda har allt-
sedan arbetslöshetsförsäkringens tillkomst varit svår precisera ochatt
den har skiftat tiden. Med utgångspunkt i försäkringens syfte ochöver
de uttalanden finns i förarbeten, har AMS utarbetat anvisningarsom
för hur gränsdragningen ska Vägledning har hämtats frångöras. även
andra områden skatterätten, socialförsälcringsrätten, arbetsrättensom
och associationsrätten.

Resultatet har blivit det finns företagarbegrepp speci-att ärett som
fikt för arbetslöshetsförsäkringen och ochKAS till del kanvisssom

frånavvika vad gäller inom andra områden. båda regelverkenIsom
följande:anges

Som företagare dennai lag den eller delägareäger äranses som -
direkt eller indirekt i näringsverksamhet hon eller han ärsom person--
ligt verksam i och hon eller han har väsentligt inflytande över.ettsom

Näringsverksamhet skatterättsligt begrepp. Inkomstär ett av
"yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet ska deklareras som
inkomst näringsverksamhet, inkomsten räknasinte inkomstav om som

kapital eller tjänst.av
förvärvsverksamhetFör ska få deklareras näringsverksam-att som

het ska s.k. rörelsekriterier föreligga. innebär verksamhetenDetre att
ska kännetecknas varaktighet, självständighet och vinstsyfte.av

Näringsverksamhet kan bedrivas i olika företagsformer. kanDet
fråga enskild näringsidkare enskild firma eller enkeltvara om en

bolag eller handelsbolag/kommanditbolag, aktiebolag eller ekono-om
misk förening.

framgår ska företagarkriterierSom uppfyllda förtreav ovan vara
ska betraktas företagare i arbetslöshetsförsäkringen.att en person som

föreliggaska ägande, aktivt deltagandeDet i verksamhetenett ett samt
väsentligt inflytande denna. Samtliga företagarkriterierett över tre

måste uppfyllda för ska betraktas företagare.attvara en person som
formelltDen anställd i sitt aktiebolag betraktas såledesär egetsom

företagare, inte anställd, under förutsättning kriteri-övrigaattsom som
också uppfyllda. Beträffande anhöriga, nedan. ochIär etter se samma

företag kan det finnas eller flera betraktas företa-en personer som som
gare.

Ägande föreligger frågai eller deläga-är ägareom personen ensam
Ägandet kan direkt eller indirekt, via juridiskt.ex.re. vara en person.
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hanska personligt verksam i företaget innebärAtt attperson varaen
driften. enbart registreradeller hon aktivt måste delta i Den är somsom

såledesaktivt deltar verksamheten, intedelägare inte i är attLex., men
anställd företaget betraktasdelägare iföretagare. Om ärenanse som

företaget.normalfallet personligt verksam ieller honhan i som
ägaren/delägaren harinflytande föreliggaVäsentligt ettanses om

det ekonomiska utfal-så starkt,verksamheteninflytande på är attsom
de åtgär-eller hennes kompetens påberor på hanslet till del samtstor

verksamheten.eller hon i Detställningstaganden hander och görsom
möjlighetkraft ägande hari sittkan innebära attäven att personen av

majori-avgörande beslut, dvs.för verksamhetenfatta äratt personen
Även delägarskapsittdelägare, inte enbarttetsägare. genomsomen

firmateck-ocksåföretaget,kan bestämma helt äröver men som ensam
dessutommed någonfirmatecknare tillsammanseller samtannannare

inflytande.väsentligteller hastyrelsemedlem VD anses

arbetslöshetFöretagares

hans ellerarbetslös krävs,skaföretagare attFör att anses varaen
tillfälligt.upphörtverksamhet rörelsen harihennes personliga änannat

KAS-lagen4 bl.a.framgårALF-lagen ochtillförarbetena att ettAv
fast egendomharupphört företagarenhaföretag ska avyttratanses om

ellertillfälligtfår normalt inte sigrörelsetillgångar.och Det röra ettom
krävasregel ska ocksåverksamheten.avbrott i Itidsbegränsat att ett

dock intesistnämnda kravetföretag avregistrerats. Det ärinregistrerat
bedrivsdet intekan konstatera,arbetslöshetskassanovillkorligt. Om att

ändåersättningtillfälligt, kandetta inteverksamhet ochnågon äratt
bereddska i principarbetslöse företagaren antautgå. Den att envara

heltidsanställning.
mängdtolkatslagts ned har iska haverksamhetenKravet att en

verksamhet iexempel kansituationer. Somolika ettnämnas att en
förhandlarför bolagetföreträdarelänge någonbolag pågå så somanses

avregistreraeller liknande. inteackord Attmed borgenärer ettom
godtagits i rättspraxis.e.d. finns har integrund skulderföretag på attav

Även dennedlagd. situationendåVerksamheten inte att enanses
tidpunkt återoch vidrörelselägger ned sin upptarsenareenperson

enhetligrättspraxis finns ingenflertal fall.har bedömts i Iden, ett
förtlutit, förska havilken tiddet gällertillämpning attnär som

tillfälligt.nedlagdska ha varitverksamheten änannatanses

4 1973:56bl.a.Se prop
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Reglerna självförvållad arbetslöshet för arbetstagare gäller iom
tillämpliga delar för företagare.även Om företagares arbetslösheten

självförvållad, kan han eller hon drabbas påföljd. Dettaanses vara ärav
dock mycket svårt for arbetslöshetskassorna kontrollera. Föratt att en
avveckling rörelse ska motiverad, krävs rörelsenav atten anses vara
inte rimlig försörjning. Enligt praxis gäller nettointäktenger atten om
understiger basbelopp år, lönsamhetentre så dåligär attper en
avveckling motiverad.anses vara

Medlemsvillkoret

Om det kan konstateras den arbetslöse företagaren har lagtatt ned sin
verksamhet, hans eller hennesprövas till ersättning, dvs.rätt denom
arbetslöse uppfyllt medlems- och arbetsvillkoren. Medlemsvillkoret
innebär företagaren ska ha varit medlem iatt arbetslöshetskassa ien
minst 24 månader. Kravet på två års medlemskap för företagare har
motiverats den företagareatt avveckla sin rörelse iattav som avser
allmänhet ha kunnat förutse detta i godansetts tid. Företagaren skulle,

medlemsvillkoret i tid kort, kunna med anslutavänta sig tillom attvar
försäkringen till dess han eller hon företaget kommeratt vet att att
avvecklas.

detOm föreligger särskilda skäl kan AMS medge medlemsvill-att
koret bestäms till tolv månader. Särskilda skäl har föreligga föransetts
företagare anslutna via sina intresseorganisationer.är Sådana dis-som

har AMS meddelat bl.a. för företagare medlemmar iärpenser som
Köpmannaförbundet och dettai förbund närstående arbetslöshetskassa.
Motsvarande villkor gäller för medlemmar i Handelsrepresentantemas
arbetslöshetskassa, Petroleumhandlamas arbetslöshetskassa församt
åkare anslutna till Småföretagamas arbetslöshetskassa och för yrkes-
fiskare anslutna till Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa. Dessa med-
lemmar brukar benämnas kollektivt anslutna.

krävsDet för få dispens berörda branschorganisationeratt obli-att
gatoriskt ansluter sina medlemmar till den samverkandeäven arbets-
löshetskassan. Det krävs också branschorganisationema ansluteratt
minst 80 de anslutningsbara företagarna.procent av

finnsDet speciell regeläven gäller den tidigare haren som som
Varit arbetstagare och därefter övergår till arbeta företagare.att som
Om vid övergång från arbetstagarkassa till företagar-personen en en
kassa uppfyller tolv månaders medlemsvillkor,ett det enligt deanses
föreskrifter AMS utfärdat, medlemsvillkoret uppfylltatt iär ävensom
företagarkassan.
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ochföretagarkassor ibåde imedlemmarfinnaskanFöretagare som
obero-alltid tillämpas,dockFöretagarreglerna skaarbetstagarkassor.

arbetsta-tillhör. Avföretagarenarbetslöshetskassavilkenende somav
ocharbetslöshetskassaerkändaAkademikernashar bl.a.garkassoma

fått till-och 1995år 1994underAMSarbetslöshetskassaLedamas av
omfatta företagare.stånd ävenatt

KöpmannaförbundetsocharbetslöshetskassaSmåföretagamas
påtalade detochtill regeringenmaj 1995skrev iarbetslöshetskassa

verksam-utvidga sinatillåtitsarbetstagarkassorolikaolämpliga i att
företagarkassomatvåföretagare. Deomfattatillhetsområden ävenatt

hadedärmedverksamhetsområdenindelningen imedsyftetansåg att
Äventill utredningen.skrivelsenöverlämnatharRegeringenförfelats.

möjlighetskrivit instadgarsina atthar iarbetslöshetskassorandra
kapitelnedan ibehandlasfråga ävenDennaansluta företagare.

Arbetsvillkoret

bådeiför arbetstagareföretagarefördetsammaArbetsvillkoret är som
ersättningsökerföretagareoch KAS. Enarbetslöshetsförsäkringen som

arbetathareller honhanhurarbetsintygfylla ivisar ettattgenom
heltid ingetha arbetat annatföretagareNormaltföretaget. omenanses

revisorföretagetsbestyrkasriktighet skaArbetsintygetsframgår. av
sådanOmföretaget.haft iinsynutomståendeeller personsomannan

förtroendeställningilämnasska intygtillgå,finnsinte att personav
verksamhet.tidigareeller henneshansochsökandenväl kännersom

branschorgani-ställning inomansvarigikanDet t.ex. personvara en
arbets-yrkesutövaresvid friayrkesutövareföreningeller isation av

myndighet.hoslöshet eller person
iräknas injämställd tidkanförutsättningar ävenUnder vissa ar-

ersättningsperiod. Somytterligareförkvalificerarbetsvillkor ensom
ALUarbetsmarknadsutbildning, samttid ibl.a.räknasjämställd tid

arbetslösaktuellt förbliexempelviskanDetta person,enstarta eget.
arbetstagare,förreglernaenligtarbetslöshetsersättningerhållersom

hjälpmedverksamhetarbetslöshetunder sin startaroch avegensom
kva-kan dåeget-bidragmedTidenstöd.arbetsmarknadspolitiskt starta

ersättningsperiod.förlificera en ny
ersättnings-förstatillkvalificera siginteNormalt kan enpersonen

erhållithareller honhan startanäringsverksamhetperiod somgenom
fall.dettaöverhoppningsbar ihellertid inteför. Dennaeget-bidrag är

arbetsvillkor innanuppfyllt startaredan hararbetslöse ettdenOm
eller honhanemellertidfårpåbörjades,egetverksamhet genom en

arbetsvillkoret.tiddenna iräkna inspecialbestämmelse även
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Fr.0.m. den 1 januari 1997 kommer arbetsvillkoret förändras föratt
alla försäkrade. dennaI del hänvisas till kapitel

Ersättningens storlek

Dagpenning lämnas med 75 den försäkrades dagsförtjänst,procent av
för företagare l/260 årsinkomsten.utgör Den maximalasom en av

dagpenning lämnas 564 kr. Underlagetär den högsta deärsom av
årens taxerade inkomster frånsenaste verksamhetentre företagare.som

Om verksamheten bedrivits under kortare tid särskilda beräk-görs
ningar. företagarenOm kort tid före arbetslöshetens inträde varit för-

reglenssäkrad arbetstagare, tillämpas särskildasom
Bestämmelser rörande ersättningsperiod och karens desammaär

arbetstagareö.Ävenför avstängningsreglema kan tillämpas,som om
arbetslöshetskassan eller länsarbetsnämndens KAS-region attanser
företagaren själv orsakat sin arbetslöshet.

Bisyssla

företagareEn får normalt inte arbeta företagare under sin arbets-som
löshet. Om företagaren däremot tidigare varaktigt minst fem månader
har haft bisyssla, kan han eller hon fortsätta med den, förutsatten att
bisysslan inte utökas under arbetslösheten. Det alltså tänkbartär att en
företagare blir arbetslös från heltidssysselsättning i rörelse,en en men
har kvar verksamhet i exempelvis jord- och skogsbruk. För arbets-att
löshetsersättning ska kunna utgå, krävs bisysslan begränsad ochatt är
inte kräver arbetsinsats denstörre arbetslöse kan sökaän arbeteatt på
heltid den klart avskiljbar frånär huvudnäringen.samt att Det krävs att
såväl arbetsinsatsen bruttointäkten begränsade,varit både i sigsom
själva och i förhållande till huvudsysselsättningen.

Kombination anställning och i företagav engagemang

situationEn berör företagarreglema den där harärsom en person en
deltidsanställning, han eller hon kombinerar med begränsatettsom

i företag. Personen frågai harett således två olikaengagemang ar-
betsplatser. denOm försäkrade blir arbetslös från anställningen, kan
han eller hon under vissa förutsättningar fortsätta verksamheten före-i

5 Se nedan i detta avsnitt.
6 Se kapitelovan
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anställ-från sinarbetslöshetsersättningtillförlora rättenatttaget utan
arbetslöshe-utökas underfår inteföretagetVerksamheten ining. t.ex.

timmar i17ha omfattat minstanställningenmåsteEnligt praxisten.
genomsnittihögst tio timmari företagetverksamhetenochveckan per

rörelsenfrångenomsnittliga inkomstendenfâr intevecka. Dessutom
dagpenningbelop-det högstagångervecka överstigaföre skatt treper

har bedrivitsÄven företagetiverksamhetenfall krävsdettai attpet.
deltidsanställningen.medjämsidesvaraktigt

arbetslöshetsförsäkringenipå företagarePrincipiell syn

reglernuvarandeKritik mot

arbets-tillföretagaresreglerna förnuvarande rättdeUtformningen av
förhållandenspeciellapå dedeltillberorlöshetsersättning stor som

arbetstagaresjälvständiga änFöretagare ärför dennagäller mergrupp.
krav.försäkringensuppfyllerdekontrollerasvårtoftaoch det attattär

kontrollaspekten.och domineraslagstiftningen strängaReglerna i är av
ersättningsrätten ärkritikomfattandeframförts attmotharDet en

dockharersättningsrättföretagare. Engäller generösvadalltför snäv
in-användsarbetslöshetsersättningenrisk förinnebära att somansetts

konkurrens-skulleDärmedföretag.lönsammamindrekomstutfyllnad i
snedvridas.och/eller påbranscheniförhållandena orten

för företagarereglernakritikframförtsoftadet mot attVidare har
tillkritiki lagtext. Denna ärangivenfinnsomfattningtillräckligiinte

regelverket.byggaingårförslagutredningens utoch attidel riktigviss
uttryck lagtext. Dettill i ärdelar kommercentralaangelägetDet attär

be-frågoralladetaljregleraförfattningstextimöjligtdock inte somatt
kunnasituationerolikaimåsteArbetslöshetskassomaföretagare.rör

omständigheter,kändaalla attutifrån utanhelhetsbedömninggöra en
enskildheter.allafinns ilagstödexakt

företagareförfungerarförsäkringEn som

svåraersättningsrättföretagares ärmedproblemengrundläggandeDe
frågorbehandlaföljandedetikommer attUtredningenlösa. somatt

arbetslöshetsför-skapaAmbitionenmed detta. är atthör ensamman
företagare.förfungerarsäkring ävensom
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Utredningen på företagare försäkringeniatt hittillsanser synen
varit alltför och kontrollfrågomasnäv har tillmätts för betydel-att stor

Flertalet företagare i behov försäkringsskydd harär mycketse. som av
företag,små ofta enmansföretag. Många finns inom tjänstenäringama.

företagDetta kan ha betydelseär för sysselsättningen ochstorsom som
bör goda utvecklingsbetingelser.ges

Under de årens höga arbetslöshet har många arbetslösasenaste
företag med arbetsmarknadspolitisktstartat stöd. Riksdag ochegna

regering har här varit med subventioner och lagtgenerösa inte vikt vid
de negativa effekter uppstått beträffande konkurrensförhållandena.som
Utredningen det angelägnare arbetslöshetsförsäkringenatt är attanser
fungerar för alla företagare har behov den, riktade sub-än attsom av
ventioner till vissa företagare. båda fallenI samhäl-targes grupper av
let vissa ekonomiska risker.

Utredningen kommer detta kapiteli föreslå förändringarantalatt ett
i reglerna för företagare, vilka flertalet underlättar för de småföreta-av

det i allmänhet handlar leder förhoppningsvisDetta också tillgare om.
de anställda bli företagare lättareatt överväger vågaratt tasom egna

det Utredningen bedömer de ökade kostnadersteget. i arbetslöshets-att
försäkringen detta kan leda till marginella och minska-är motsvaras av
de kostnader för eget-bidrag och andra arbetsmarknadspolitiskastarta
stöd. Dessutom bör den samhällsekonomiska effekten positiv.vara

Särskilda krav för företagare ska få ersättningatt

Avveckla företaget

vanligEn invändning dagens regler de kräver företaga-mot är att att en
definitivt har upphört med sin verksamhet för vederbörande skaattre

erhålla arbetslöshetsersättning. Reglerna innebär företagaren måsteatt
avveckla rörelsesin helt för få ersättning. sådanEn avveckling lederatt
ofta till tillgångar måste säljas till underpris. Genom företagarenatt att
tvingas avveckla sin rörelse, minskar hans eller hennes möjligheteratt

på sikt kunna återgå till verksamhet,att eventuellt kan beredaen som
honom eller henne sysselsättning igen.

kanDet försvårt företagareäven få arbete.extra att nyttvara en
kanDetta innebära anställning hos tidigare konkurrent,t.ex. att ta en

vilket inte så lätt. Vissa arbetsgivare vill inteär anställa personer som
tidigare varit företagare. Följden blir ofta långa arbetslöshetsperi-egna
oder för företagare. realistiskaDen möjligheten till sysselsättningmest
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inomföretagare igen, antingenfalli mångaär att starta sammasom
verksamhet.helteller medverksamhetsområde tidigare en nysom

verksamhetVilande

företa-föreslog,avsnitt 7.1omnämndes iutredaretidigare attDe som
arbetslöshets-vila samtidigtverksamhetenlåtaskulle kunna somgare

behövafall intesådantskulle iInventarierutgår.ersättning t.ex. ett
skulle möjlighetenkonstruktionsådan attGenomavyttras. senareen

kommaskulle bli lättareoch detförbättrasverksamheten attåteruppta
skulle få före-det inteförutsatteBåda förslagenarbetslösheten. attur

inköpheller någraoch tjänster. Inteproduktionkomma någon varorav
marknadsföringelleromsättningstillgångarförsäljningeller någon av

återtagande F-ochAvregistreringförekomma.fåskulle avmomsav
emellertid inte.genomfördesFörslagenske.skattesedel skulle

för företagaremöjlighetinförasdet bör attUtredningen att enanser
möjlig-under tid. Dennavilarörelsendenarbetslöshet låtavid enegna

branscher medverkar inomför företagfinnasdock intehet bör som
säsongvariationer.

Kennerydskadenföreslogs ikriterierdeUtredningen att somanser
föruppfyllasskakravdeavvägda och börvälutredningen är somvara

innebärvilande. Detska kunnaverksamhetföretagsettatt varaanses
heller någonochfår ske inteeller tjänsterproduktioningenatt varorav

försäljningochfårinköpproduktion. Ingasådan görasförberedelse av
formske.får Ingenexempelvis lager, inteomsättningstillgångar, avav
ske.får heller F-marknadsföringellerackvisitionanbudsgivning,

upphöra.skamervärdeskatteregistreringåterkallas ochskattesedel ska
vi-verksamhetenintyga ärochhederska på attsamveteFöretagaren

auktoriserad revisorgodkänd ellerfrånska intygmöjligtlande. Om
på detta.också finnas

funnits,verksamheten harstabilitet ivisskrävasbörDet att en
företa-samtidigtarbetslöshetsersättningfåkanföretagareninnan som

sammanhängan-företaget iha drivitbörvilande. Företagarenärget en
vilandeförklaringen.föremånadertolvperiod på minstde

marknadsföringochNej till anbud

utredningarnastidigaredeframfördeskritik,del den motEn somav
företagareförskulle svårtdetansågförslag, bestod i attatt envaraman

fickdessförinnan inteeller honhanverksamhet,återupptaatt omen
marknadsföring.och bedriva vissanbudsförfarandedelta imöjlighet att
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Utredningen inser detta skulle underlätta möjlighetenatt återupptaatt
verksamhet.en
Utredningen dock sådan ordning skulle leda för långt.attanser en

skulleDet svårt kontrollera hur mycket arbete den arbetslöseattvara
företagaren lägger ned på verksamheten och han eller honom
verkligen kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Utredningenanses

sistnämnda skäl så starka, detatt under vilandeperiodenär attanser
endast ska tillåtet få skyddsinsatser, kan behövasgöras förattvara som

hindra förstörelse egendom, liksom lagstadgadatt redovisning ochav
andra liknande åtgärder. verksamhetDenna får dock inte bedrivas i
sådan omfattning, den hindrar den arbetslöse företagaren från åtaatt att

förvärvsarbetesig på heltid. den arbetslöseAtt inte bedriver sådanen
omfattande verksamhet, bör kunna kontrolleras arbetsfönnedlingen,av
inom för de individuella handlingsplaner ska upprättas.ramen som

gångEndast en

Möjligheten låta företaget vila i utredningens förslag begränsadatt är
till tillfälle. företagareHar återupptagit rörelse efterett perioden en en

arbetslöshet och därefter vill erhålla ersättning, bör han eller honav ny
avveckla företaget helt. Arbetslöshetsförsäkringentvungen skaattvara

omställningsförsälcring och utredningen det bör räckaattvara en anser
med gång kunna vilandeforklara sitt företag. gäller obero-att Dettaen
ende det eller olika verksamheter företagarenärav om samma som
startar.

regelDenna kräver arbetslöshetskassomas register kan samkö-att
Utredningen återkommer till denna fråga kapiteli avvaktanI påras.

registerfrågan löses, bör i praktiken tioårsregel tillämpas,att dvs.en
kontroll behöver bara ske den tioårsperioden.senasteav

Krav vid avveckling

I övrigt utredningen det föreliggerinte några skäl ändraatt attanser
kravet på företagare måste avveckla rörelse försin erhållaatt atten
arbetslöshetsersättning. avvecklingFör ska ha skett, ska iatt anses
normalfallet liksom i dag vissa omständigheter föreligga, attsom av-
registrering företaget har skett avregistrering ochsamtav av moms
återkallelse F-skattesedel. Inventarier ska ha sålts och hyreskontraktav

lokalerpå ska ha de fall försäljningI då inventarier intesagts upp. av
kan ske, på grund de saknar värde eller realiserbarainga in-att attav

funnitsventarier i rörelsen, kan detta på arbetsintyget.anges
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Karens

utred-avveckla företag, behövs enligtdet viss tidEftersom att etttar
förkarenstid för företagare andralängremening inte någonningens än

arbetslöshet företaget vilande.gäller vidförsäkrade. Detsamma när är

tillfälligtAnnat än

uttrycketska medaktualiserats vadharfrågaEn är som avsessom
fall dådefinierat lag. deuttryck inte i Itillfälligt. Dettaannat ärän en

erhålleravvecklar rörelsen,första gång,blir arbetslösföretagare en
anställ-tid och påbörjarunder vissarbetslöshetsersättning ensenare

efterde fall då företagaren vissproblem. iuppkommer inga Menning,
arbetslöshetskassan iföretagare, måsteverksamhettid åter startar som
tillfälligt. tillämp-Iuppehållet varitefterhand bedöma änannatom

innebär, verk-utvecklasförfarande kommitharningen attattett som
mellan detmånader förflutitfyraha upphörtsamheten attom caanses

verksamheten. Omåterupptogoch företagarenlades nedrörelsen
hauppehålletallmänhetförflutit, imånadertidkortare än tre anses

detvanligtvisåterkräver dåArbetslöshetskassantillfälligt.varit just
utbetalda beloppet.

före-arbetslösekan motverka dentidsgränsFörekomsten attav en
Kontrollproblemetförsörjning igen.skaffar sig ärsnabbttagaren

fall.dessaemellertid istort
tidsgränsinföra exaktlämpligtdetinteUtredningen är attattanser

verksamhetkunna påbörjaföretagare skaarbetslösför när en nyen
arbetslöshetsersättning skautbetaldåterkravföretagare, utan att avsom

debeaktas liksomfallet börenskildaOmständighetema i detske.
gäller förutsättningar-detkan förekomma,branschvariationer närsom

tidsgränsverksamhet. Enavveckla respektivesnabbtför startaatt enna
avvecklinglagstiftningens krav påförpraktiken,behövs dock i attatt

kunnaföljande bedömningaruppfyllas. Då börkunnaha skett skaska
vägledande.vara

praktiskautvecklats i dende tidsgränserUtredningen att somanser
tillämpning-Allmänt börfall alltför korta.tillämpningen i vissa settär

påbörjaföretagarenarbetslöserestriktiv, den attnär avseren vara mer
han ellermed denhuvudsakverksamhet i överensstämmer somsomen

utredningens förslag,särskiltgällerbedrev.hon tidigare Detta omom
arbetslös-verksamhet vilande underhållatillåtetdet ska attatt envara

genomfört.blirheten gång,
rörelseavsikt inomhar förföretagaredet fallI att starta sam-enen

vägledan-månaderbör tidsgränsentidigare,bransch varasexsomma
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de. den enskilde förHar avsikt helt byta bransch- eller verksam-att
hetsområde, bör ske redankunna efter månaders arbetslös-nystart tre
het återkrav. den arbetslöseOm rörelse dessförinnanutan startar en ny
kan det han eller hon vid tidpunkten for arbetslöshetensattpresumeras

hade förinträde inte avsikt stadigvarande upphöra med företag.sittatt
kan dock finnas det rimligtDet situationer intenär är att en person

ska behöva så lång tid respektive månader innan hanvänta tresom sex
eller hon kan påbörja verksamhet behöva förlorautan atten ny even-
tuellt erhållen arbetslöshetsersättning. helhetsbedömning måste härEn

arbetslöshetskassan.göras av
Om företaget har förklarats vilande bör det finnas tids-inte någon

grans.

Flera företagare i företag minoritetsdelägaresamma -

rörelse drivs flera delägare och där dessaI gemensamten som av
samtliga betraktas företagare arbetslöshetsförsäkringens mening,isom
kan då företaget inte längre ekonomiskt kan bärasituation uppståen
alla delägare. sådant läge kan det bli nödvändigt omstruktureraI ett att
verksamheten för för eller delägarnamöjliggöra någon någraatt attav
fortsätta försörja rörelsen. innebär eller flera del-sig på Dettaatt att en

företaget.måste sluta verka iägare att
betraktas företagare kunna visa hanEn delägare måste attsom som

del företaget tillfälligt för fåeller hon har avvecklat sin änannat attav
delägaren bådearbetslöshetsersättning. har tolkats så måsteDetta att

del företaget och sluta verka i det företagare ochsälja sin somav
förut-anställd. sistnämnda självskriveneventuellt Det äräven ensom

för ska kunna konstateras.sättning arbetslöshetatt
kontrollsvårighetemaUtredningen bakgrund de imot storaanser av

fall, dagens regler bör ändras.dessa inteatt
problem kan uppstå den arbetslöse företagarenEtt ärannat omsom

andel företaget. bolaget har drivits aktiebo-kan sälja sin i Ominte som
till delag det säkert den arbetslöse kan sälja sina aktierinteär att ens

utredningen det börövriga aktieägarna. dessa situationerI attanser
ellermöjligt betala arbetslöshetsersättning. Revisoratt ut annanvara

motsvarande bör kunna utfärda nödvändiga intyg.person
delägare har slutat verksamhet bolag och såltOm sin i sinetten

motsvarande problematik, han efter tid medandel uppstår om en ar-
arbeta företaget, enbartbetslöshetsersättning åter börjar i nu som an-

ställd. dessa fall bör ha reglerUtredningen iatt man samma somanser
gäller för företagare avvecklat sin rörelse och på nytt startarsom som
företag i bransch.samma
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för konstatera risk förhelhetsbedömning måsteEn göras att om
arbetslöshetsersättningen föreligger. vägledning kanmissbruk Somav

för-användas för bedöma vilken tid bör hatiden månader att somsex
företagkan anställning iflutit, den arbetslöseinnan ta sammaen ny

arbetslöshetsersättningen.riskera få betala tillbakautan att att

Personalkooperativa företag

företag/personalkooperativ harpersonalägdaDelägare/medlemmar i
Eftersom de allmänhetvid arbetslöshet. imotsvarande problem är

betraktas fö-eller föreningen borde de allaverksamma i företaget som
har detarbetslöshetsförsäkringens mening. I praxisi accepte-retagare

företagare, dvs. denblir ställföreträdandedelägarnarats att somen av
inflytande verksamheten. Dennaha avgörande överett personanses

verksamheten läggsarbetslöshetsersättning intetillhar då inte rätt om
mellanföretagare cirkuleraruppdragetned. vanligtDet är attatt vara

delägama/medlemmama.
smidig praxis utvecklats. Att ingen ibedömerUtredningen ettatt en

företaga-kooperativ skulle betraktaspersonalägt företag eller i ett som
i så fallnågon lämplig lösning. Detutredningen inte vorevarare anser

företagare, de uppfyllerbetrakta allanäraliggande att som ommera
dock detta,Utredningen föreslår inteföretagarkriteriema. attutan anser

fortsätta.tillämpning kandagens

stödArbetsmarknadspolitiska

eget-bidragStarta

arbetsmarknadspolitiska åtgärdereget-bidrag deStarta är somen av
förunderlättaSyftet med åtgärdenerbjudas arbetslös.kan är att ar-en

försörjningbidragnäringsverksamhetbetslösa attatt starta genomegen
för skaFörutsättningunder startskedet. starta eget-att en personges

eller bo-bli arbetslöshon eller riskerarbidrag han eller ärär attär att
denBidrag ska bara lämnas tillstödområde.nationelltisatt ett som

näringsverksamhet och endastdrivaha goda förutsättningarbedöms att
därför kommerbedöms bli lönsam ochverksamhetför sådan somsom
bidrag lämnassysselsättning bidragstagaren. Innanvaraktigatt ge

beräknad lönsamhet.bedömninggörs aven
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Bidrag bör enligt regelverket lämnasinte till verksamhet kansom
snedvrida konkurrensen.

Arbetsförmedlingen bereder ärendet och beslut fattas länsarbets-av
nämnden. formErsättningen utgår i utbildningsbidrag och nivånav

den arbetslöshetsersättning eller KAS den sökandemotsvarar som
skulle ha haft. normalaDen bidragsperioden månader, för-är sex men

sysselsättningspropositi0nen7längning kan ske. I föreslogs kvinnor,att
villkorvissa uppfyllda, kan erhålla eget-bidrag i tillär startaom upp

tolv månader.
AMS har uppföljninggjort antal beviljatsetten av personer som

eget-bidrags rapportengEnligt hade flertalet dem bevil-starta av som.
jades bidraget tidigare erfarenhet från företagets verksamhetsområde
och tredjedel hade tidigare drivit företag. hälften företagenDrygten av
startades enskild firma och ungefär tredjedel aktiebolag.som en som

efterår bidragsperioden knappt fjärdedelarEtt fortfarande verk-trevar
i företaget. deAv upphört med företagsverksamheten hadesamma som

drygt 40 arbete på håll och lika många anmäldaprocent ett annat var
arbetslösa. Om bidragstagaren återkommit arbetsförmed-inte tillsom

lingen under det första bidrag, enligtåret sannolik-utan rapportenvar
heten han eller hon ska återkomma vid tidpunkt betydligtatt en senare
lägre.

Till utredningen har framförts uppgifter den kontrollattom som
verksamheten med eget-bidrag snedvrider konkur-görs startaav om

inte tillräcklig. Enligt allmänna råd avseendeAMSär startarensen
eget-bidrag konkurrensskäl eller förrisk överetablering inomär en
bransch tillräckligainte skäl för inte bevilja bidrag. kanDäremotatt
konkurrenssituationen påverka bedömningen verksamhetens lön-av
samhet, vilket kan leda till bidrag beviljas.inte Bidrag kan beviljasatt
den tidigare bedrivit näringsverksamhet eller haft företagettsom som

Ävenvilande under längre tid. den misslyckats med flera före-en som
kan få eget-bidrag. Förutsättning inte näringsförbudärtag starta att

meddelats. köperDen sitt tidigare konkursbo kan dock fåintesom upp
bidrag. heller bör bidrag till överlåtelser eller förvärvInte helages av
eller delar företag mellan medlemmar kärnfamiljeni föräldrar,av
bam.

7Prop. 1995/96:222.
8 1996:1, Starta eget-bidraget. årsPFuu 1995 uppföljning."
9 avsåg drygtRapporten 1 896 20 000 beviljades starta eget-personer av som
bidrag under budgetåret 1994/95.
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påMer tonvikt konkurrens och tillsyn

Utredningens principiella synpunkt arbetsmarknadspolitiskär att en
åtgärd ska medverka till konkurrensförhållandenainte snedvridsatt
märkbart. Vid beviljande eget-bidrag bör bidragetprövasstartaav om
medför andra existerande företag på marknaden påverkas negativtatt

den subventionering bidraget innebär. finns uppenbarDetav som en
risk för den företagare beviljas starthjälp hamnar i mycketatt ettsom
bättre konkurrensläge den erhållerinte denna subvention. Ut-än som
redningen konkurrensaspekten ska Avslag påvägaatt tungt.anser an-
sökan bidrag bör kunna konkurrensen påverkas negativt,om ges om

bara lönsamheten bedöms otillräcklig.inte om vara
får vidare mindre lämpligt tidigareDet attanses som en person som

drivit rörelse och gått i konkurs ska kunna erhålla eget-bidrag,starta
han eller hon får ha god kännedom de förhållandenäven antasom om

gäller på marknaden. Utredningen det olämpligtäven ärattsom anser
vid överlåtelser inom familjen bidrag kan lämnas till den tillhöratt som

närståendekretsen. bör skärpa sin tillsyn avseendeAMS starta eget-
bidrag.

eget-verksamhet kan påverka den enskildes ersättningsrätt.Starta
Utredningen återkommer till dessa frågor i samband med behandling

arbetsvillkor och dagpenningberälcning.av

Medlemsvillkorets längd

framgår redogörelse för gällande finns förSom ovanstående deträttav
olika medlemsvillkor för arbetstagare och företagare.närvarande Den-

företagare avvecklaskillnad har motiverats med att attavserna som
detta.sin rörelse i allmänhet har möjlighet i god tid förutse Detatt

finns dock möjlighet för meddela dispens från denna regelAMS atten
falloch medge medlemsvillkoret i vissa endast ska tolv måna-att vara

Ävender. arbetslöshetskassor har påpekats bety-övriga ettsom ovan
dande antal företagare bland medlemmar. dessa fall medlems-sina I är
villkoret tolv månader.

dagens reglerUtredningen med tolv månaders medlems-attanser
förvillkor arbetstagare och vissa företagare respektive 24grupper av

månader för företagareövriga inte bra ordning. Alternativetär är atten
ha tolv månader för alla. dagens regler talar behovet kontrollFör av

företagarna försäkringenså inte missbrukas,över att t.ex. attgenom
företagare ansluter sig först de företaget ska avvecklas. Motnär vet att
dagens regler talar det svårt skillnaderna praktikeniäratt att attse
mellan de företagare s.k. kollektivt anslutna och de inteär ärsom som
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dettadet gäller kontrollmöjlighetema,skulle sådet, när attstoravara
villkor.olikhetema iskulle motivera

med organisa-småföretagare ipraktiken så deiDet ärär att som
medlem-vilka kollektivansluter sinaanslutningsgrad,med högtioner

andra.reglerhar Dettill arbetslöshetskassa, ängynnsammareenmar
komma kravet påarbetslöshetskassabytegår också runtatt avgenom

med kassaföretagare först imedlemskap.månaders Den24 ärsom en
gårmedlemsvillkor och sedan månadmed tolv månaders övertretton

arbetslöshetskas-månader, Småföretagamasmedtill kassa 24 t.ex.en
medlemsvillkoret omedelbart.och med bytetklarar isa,

Vidareenhetliga.reglernavärde i sighar ocksåDet göraattett mer
detarbetstagareföretagare ochregler förtorde enhetliga göramer

uppdragstagaremellangruppproblemen för denlösalättare att som
nedan avsnitt 7.4.Seutgör.

mellanåtskillnadmednackdelarnaUtredningen göraattattanser
därförUtredningen föreslårfördelarna.företagareolika attänär större

företagare.för samtligatolv månaderändras tillmedlemsvillkoret
och företagare.för arbetstagareenhetliga reglerdet ocksåDärmed blir

Dagpenningberäkning

dagpenningenberäknasför gällanderedogörelsenframgårSom rättav
verk-fråntaxerade årsinkomstårensdeden högstapå senastetreav
verk-derasharföretagareproblem mångasamheten. är,Ett attsom

kanarbetslösheten.kommer Dettadealltsamhet går närmaresämre
rörelsederasvillde flesta företagarebero på ogärna acceptera attatt

andra skälheltandra sidankan ålängre lönsam. Företagareinte är av
bokföringsdispositionerintresse inkomsternatillseha attatt genomav

företagarehosdärför uppkommakanintressenhålls Motsatta ennere.
lägei dettadå företagaren ärbli arbetslös,införstår att snararesom

Utredningen harhögre inkomster.deklarera t.ex.betjänt att upp-av
aktiebolags-driver bolag iföretagare,på vissamärksammats att som

arbetslösheten högreföreårenverksammaunder de sista utfonn, tar
tidigare.lön än

påberäkningenskulle fåsrättvisande resultat görs ettEtt ommer
Kennerydsm betänkande föreslogs,flera år. I attgenomsnitt över

före-genomsnittskulle beräknas påfalldagsförtjänsten i dessa ett av
åren.under derörelseninkomster tre senastetagarens av

° bilaga1994: 129. SeSOU även
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Utredningen dagpenningberäkningen för företagareatt böranser
på genomsnitt inkomsterna.göras Företagare harett möjlighet attav

vissa dispositioner planera sina redovisade inkomster och singenom
arbetslöshet och därmed den nivå arbetslöshetsersättningen medsom
dagens regler hamnar på. Det tillhör undantagen arbetstagare haratt en

möjlighet. Om inte överhoppningbar tid finns, så beräknassamma
arbetstagares dagsförtjänst förhållandenpå inträffat högst årettsom
före arbetslöshetens inträde.

Utredningen har hur många år genomsnittet börövervägt räknas på.
förslagEtt har lagts fram företrädare för småföretagama är attsom av

ska räkna dagpenning på inkomster från längre tid, exempelvisman en
fem år. längreJu tid används, desto mindre risk finns att extremasom

Åresultat medför alltför hög eller låg dagpenning. andra sidan kan det
hävdas arbetstagares dagpenning beräknas på förhållandenatt som
visar de har fast och aktuell anknytning till arbetsmarknaden.att en
Genom utsträcka tiden för företagare kommer dagpenning-att
beräkningen till del grunda sig på inaktuella förhållanden.att en
Övervägande skäl talar därför för någon ändring tiden år inteatt treav
bör göras.

Utredningen föreslår företagares dagpenning beräknas påatt ett
genomsnitt de till taxering för kommunal inkomstskatt redovisadeav
inkomsterna verksamheten företagare under de åren.senaste treav som
Samma princip bör tillämpas på arbetstagare och företagare, detnär
gäller dagsförtjänsten ska fastställas på aktuella förhållanden.att
Avvecklingsårets inkomster bör därför räknas med.

Eftersom det kan dröja innan avvecklingsårets inkomster anmälts
till Skattemyndigheten, får arbetslöshetskassan liksom idag i efterhand
korrigera den arbetslöses dagpenning. bör dockDetta enbart göras om
det till fördel för honom eller henne. fall kommerär I så dagsförtjäns-

räknas på genomsnitt till fyra år. det företagetI fallten att ett av upp
inte har varit verksamt i år, bör dagsförtjänsten beräknas på dettre
faktiska antalet år. företagarenOm varit Verksam i två ocht.ex. ett
halvt delasår inkomsten det halva året med så del talet 260stor av som

tid då verksamhet bedrivits.motsvarar
I samband med avveckling det i vissa fall möjligt inkomsternaär att

i rörelse blir onormalt höga under avvecklingsåret. Denna ökningen
beror i dessa fall på intäkterna från själva avvecklingen, dvs. försälj-
ningen inventarier Utredningen vid beräkningattav m.m. anser man av
avvecklingsårets inkomster ska dra ifrån de intäkter härrör frånsom
avvecklingen, dessa kan klart avskiljom as.
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blir företagareAnställda som

reglerna bestämmer dag-har uppmärksammatUtredningen att som
utformade de motverkarstorlek för företagare såpenningens är attatt

särskild tydligtetablerar företagare.sig Detta närär enpersoner som
för påbörjaeget-bidrag i ställethar erhållit ersätt-attstarta enperson

ningsperiod.
fall kan kvalificeraeget-bidraget i vissaSkälet till detta är startaatt

användas vid be-dessa fall ska detarbetslöshetsersättning.för I även
få till följd denstorlek. kanstämmande dagpenningens Detta attav

under-han eller hon hadelägre ersättningarbetslöse erhåller än omen
eget-bidrag.ansökalåtit startaatt om

får underår. uppsagdblir därefterhar arbetat i tio HanExempel A men
näringsverksamheterbjudandeuppsägningstiden startaett att enom

erhållererbjudandet ocheget-bidrag.med Han startaaccepterarstarta
grundval hansmånader. Bidraget bestämsundereget-bidrag avsex

två månader.driver han företaget ifrån anställningen. Därefterinkomst
rörelsen. Eftersomhan lägga nedPå dålig lönsamhet tvingasgrund av

erhöll eget-bidragarbetsvillkor, hanuppfyllt innanhan hade startaett
Vidarbetsvillkoret.tid vid fastställandefår räkna dennahan även av

näringsverksamheten,det enbartbestämmandet dagpenningen ärav
grund. detta fallingår, ligger tilleget-bidrag Itiden medvari starta som

erhöllbidrag han i sinväsentligt lägre det nä-blir dagpenningen än
ringsverksamhet.

de fallgäller iberäkningssättetbeskrivna ävenDet personenovan
eget-bidrag.ha fåttföretag att startautanstartat ett

omständig-försvårandeblir dessa fallDagpenningberäkningen i en
och sedanhar haft anställningtidigareförhet startar enpersoner som

den förstaföretag där intäktenframför allt för degällerrörelse. Detta
hade.anställde tidigareden Detlägre den löntiden betydligt änär som

under lång tidhar haft anställningdenoskäligtupplevs att som ensom
betydligtarbetslöshet fårvid eventuellföretag,och startar ett ensenare

arbetstagare.arbetslöshan eller hon blivitdagpenninglägre än somom
dagpen-reglerna avseendenegativtdetUtredningen äratt omanser

företag.människor inte vågarinnebärningberälcning startaatt
innebär varitförfarandetillämpasdagI attett personom ensom

mycketläggs ned efterföretaganställd och sedan startar ett ensom
den arbetslö-utifrån det arbetedagsförtjänstenkort tid, så bestäms som

enlighet med destartade företaget och ieller honhade innan hanse
fasta tidsgränserfinns inte någragäller för arbetstagare. Detregler som

arbetslösedrift för den intefår ha varit ilång tid företagför hur attett
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ska betraktas företagare vid beräkning dagpenning. Enligt ettsom av
ställningstagande i enskilt ärende i försäkringsdelegationAMS skaett

har bedrivit verksamhet företagare mindre femi änen person som som
månader före arbetslöshetens inträde kunna betraktas arbetstagaresom
vid fastställande dagsförtj änsten.av

Utredningen har den tid hittills utgjort riktlinje,övervägt om som
dvs. fem månader, skulle kunna utsträckas. En avvägning måste göras
mellan företagarens intresse få tillräckligt lång tid på sig föratt attav

företaget bär sig och samhällets intresse den arbetslöse skaattse om av
ha anknytning till arbetsmarknaden och hans ersättning be-nära atten
räknas därpå.

Utredningen tolv månader lämplig tid. Företagarenärattanser en
har då under år möjlighet hans eller hennes affärsidéprövaett att om
håller och under denna tid riskerar han eller hon inte vid eventuellatt
arbetslöshet erhålla mycket låg dagpenning. verksamheten be-Omen
drivits tolv månader 365 dagar ska dock dagsförtjänsten fast-änmer
ställas utifrån den tid då han eller hon har företaga-varit verksam som
re.

förutsättning för dagsförtjänsten skaEn kunna beräknas på deatt
förhållanden föregick företagsverksamheten den försäkradeär attsom

anställd har haft tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden.som
Utredningen det bör krävas den sökande uppfylltharatt att ettanser
arbetsvillkor, dvs. han eller hon ska ha fullgjort nio månaders reguljärt
arbete anställd före till bli företagare.övergången attsom

Vid handläggning sådant ärende bör arbetslöshetskassan förstettav
den arbetslöseprövning bedrivit företagsverksamhetgöra en av om

mindre tolv månader. det till fördel för ellerOm honom henneän är
dagsförtjänstenbör kunna fastställas på den inkomst han eller hon hade
anställd omedelbart före det rörelsen startade.attsom

företagareinvändning ska få sin dagpenning beräknadEn mot att en
detta den företagarepå lägga ned sinsätt är äratt tvungen attsom

verksamhet kommer tillse detta sker precis innan de tolvatt att
månaderna Utredningengått. inte detta bör betraktasatt ettanser som
problem. företagaren fått tolv månader har han ellerGenom på sig,att

förhoppningsvishon haft tillräcklig tid för verksamheten ochatt starta
den bär sig. Om verksamheten måste läggas ned, skase om

arbetslöshetskassan vanligt arbetslöshetenprövninggörasom en av om
självförvållad.är
Utredningen ankommerdet på tillsynsmyndighetenatt attanser

övervaka tillämpningen blir likfonnig mellan arbetslöshetskassorna.att
behov föreliggaOm uttalade riktlinjer, så har AMS möj-anses av mer

lighet utfärda föreskrifter dagsförtjänsten ska fastställas pånäratt om
basis arbetet anställd respektive företagare.av som som
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och företagareanställdBåde

företagibegränsatvid sidan egetettEn ett engagemangavperson som
villkor fåunder vissaföretag, kandeltidsanställning ihar annatetten

förlorarhon sinhan ellerarbetstagarearbetslöshetsersättning omsom
tim-omfatta högst tiofåri företagetVerksamhetendeltidsanställning.

på minst 17måsteoch anställningenveckagenomsnitti varapermar
veckan.itimmar

arbetarkritik.del Enhelregel har t.ex.Denna mött person somen
timmararbetar 25anställd och dessutomveckatimmar20 persomper

anställningen ingenarbetslöshet frånfar vidföretagare,vecka som
bådaförstarbetslöshetsförsäkringen. Detfrån ärallsersättning om

arbetslösblir helt ersätt-ochfaller bortverksamheterna sompersonen
anställd.förlorathon harhan ellerden inkomstförning utgår som

fall.dessakontrollproblemet imeningutredningens stortEnligt är
arbetstiden idock, såföreslåsreglernauppmjukning attvissEn av

genomsnitt.veckan itimmar ihögst 15fårföretaget vara

närståendeochAnhöriga m.m.

reformerTidigare

restrik-utveckladesKAS-lagenochALF-lagenEfter tillkomsten enav
med-vilketför företagare,arbetslöshetsbegreppetavseendepraxistiv

rörelsenanställda ivilkatill företagareanhörigaförde bl.a.att varen
arbetslöshetsersättning.erhållakunnasvårthade attytterst

detuppmjukningvissföreslogs när1983/842126propositionI en
omständighetenför företagare. Den attarbetslöshetsbegreppetgällde

uteslutaautomatisktskulle inteföretaginregistreratarbetslös har etten
denhellerarbetslöshetsersättning. Intetillfrånvederbörande rätt som
formellaendastföretag,driftendeltar ifaktiskt inte utanettrent avav

grund däravenbart påskulledelägare,registreradskäl t.ex.är som
vidfå ersättningkunde dennaDärmedföretagare.betraktas personsom

omfatta-uppmjukningutanför företaget. Dennaliggerarbetslöshet som
det.de inteochanhöriga ärbåde delägarede är somsom

dessaskedde dock inte,praxisförändring utanverkligNågon av
handelsbolag,delägare iregistreradestod ettt.ex. somsompersoner,

arbetslöshet,vidersättningerhålla trots attsvårtfortfarandehade att
delägaredeföretagdetuppstått iintearbetslösheten som var
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Situationen uppmärksammades på år 1992. Departementsche-nytt
föreslogfen det i lag skulle slås fast, endast den delatt ägeratt som

näringsverksamhet han eller hon aktivt deltar i och hanav som som
eller hon dessutom har väsentligt inflytande skulleöver,ett attvara
betrakta företagare. Närstående anställda företagetisom som var
skulle därmed betraktas på övriga anställda. Tidigaresättsamma som
hade närstående anställda kommit betraktas företagareattsom var som
i arbetslöshetsförsäkringens mening, samtliga kriterier såsomtrots att
ägande, väsentligt inflytande och aktivt deltagande uppfyllda.inte var

Det i propositionen förutspåddes bli komplicerat avgöraattsom var
sådan dessutom blivit arbetslös från det före-om en person, som egna

hade väsentligt inflytande näringsverksamheten. så fallItaget, överett
han eller hon betrakta företagare och arbetslöshetsersättningär att som

enligt arbetstagarreglema ska inte utgå. Med väsentligt inflytande
den arbetslöse har inflytande hela verksamhetenatt överettavses som

starkt,så det ekonomiska utfallet till del beror på dennesär att stor
kompetens de åtgärder ochpå ställningstaganden han ellersamt som
hon verksamheten.igör

samtliga relevanta omständigheterEn sammanvägning skulleav
enligt propositionen den anhörige företaga-Om inte ansågsgöras. vara

skulle han eller hon vid arbetslöshet få arbetslöshetsersättning enligtre,
arbetstagarreglema.

förändringar genomfördes den juli regeländ-Dessa 5 1993. Genom
ringen har anhöriga anställda i familjeföretag fåttär ettsom samma
möjligheter anställda erhålla arbetslöshetsersättning,övriga attsom om
de inte betraktas företagare.som

Avvakta utvärdering

Utredningen har dessa regler ska behållas. kritikDenövervägt om som
kan riktas reglerna företagaren hans familj har fåttochärmot att
utökade möjligheter planera anhörigas arbetslöshet. kanDärigenomatt

vikande konjunktur eller minskad orderingång finansierasi viss månen
arbetslöshetsförsäkringen. Kontrollmöjlighetema från samhälletsvia

sida mycket små.är
Effekterna regler infördesde ändrade år dagsläget1993, iärav som

svåra uppskatta. systematiserad kunskapNågon finns inteännuatt om
hur regelförändringen slagit och omfattningen eventuella miss-om av
bruk. Utredningen har inte haft möjlighet själv sådangöraatt en upp-
följning. finns därför inte underlag för föreslå förändring.Det någonatt

" 1992/93450.Prop.
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för anhöriga anställda fåUtredningen ärnär rätten attattanser som
arbetslöshetsersättning funnits i fem år, bör utvärdering Detgöras.en

förhållanden har på arbetsmarkna-då beaktas exceptionella råttbör att
det dagsefter sådan utvärderingden under denna period. Först är atten

eventuella förändringar.föreslå

Uppsägningstid bör löpa

lagstiftning.särställning iunikt närstående IinteDet är att ges en
närståendekretsen undantagen. inne-anställningsskyddslagen Dettaär

anställda inte har någonnärståendebär i sin sägstur att upp-som upp
efterarbetslöshetsersättningkan börja uppbärasägningstid genastutan

konkurrensfördel framförfår härmedeventuell karens. Företagaren en
närstående och där företagarenanställdaandra företagare, inte ärvars

Utredningenuppsägningstiden.betala lön undersåledes måste attanser
närståendeanställda börtillfredsställande.detta förhållande inte Förär

skulleberäknas, utifrån vaduppskattad uppsägningstiddärför somen
Under dennaanställningsskyddslagen hade gällt.ha varit fallet om

arbetslöshetsersättning utgå. Näruppsägningstid ska inteuppskattade
utgå.uppsägningstiden slut, ska ersättningtillmotsvarigheten är

den fiktivahuvudregeln skaUtredningen föreslår attatt vara upp-
hos arbets-sökande anmält sigefter det densägningstiden läggs attut

från denuppsägningstiden skulle räknasfiktivaförmedlingen. denOm
familjemedlemmenanställdeoch/eller dendag företagaren angettsom

närståen-bestämmelserna lätt kringgås.kan Denuppsägningsdag,som
arbetslöshetsersättningenochskulle kunna planerasdes arbetslöshet

företag.inkomstutfyllnad mindre lönsamtanvändas i ettsom
särskilda skäl.det föreliggerbör kunnaUndantag göras om

uppenbart uppsägningendetskäl kan föreliggaSärskilda är attom
anställda vidandratidpunkt,skett vid tidigarefaktiskt t.ex. omen

närståendeoch denärstående samtidigtvilkaföretaget inte är sagts upp
skäl kanuppsägningslön.erhåller Ettanställda i företaget annatärsom

kan verkalängre ifamiljeförhållandena sådana inteär attatt manvara
och/ellerexempel kan separationrörelse. Som nämnassamma

restriktivt.dock tillämpas mycketUndantagsregeln börskilsmässa.
alltför problematisktblidet kommerUtredningen inte attattanser

närståendereglema. Detska behandlas enligtavgöraatt personom en
arbetslöshet måstesökande vid anmälanräcka med denbör att angeom

till honomföretag innehasarbetat ihan eller hon har ett av ensomom
henne närstående.eller
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Särskild7.3 ersättningsrätt för vissa

företagare

Förslag

Undantagsregleringen för åkare och schaktentreprenörer föreslås bli
avskaffad.

Undantagsregleringen yrkesfiskarefor bör bibehållas. Yrkesfiskare bör
fådessutom arbetslöshetsersättning vid normal arbetslöshet.

föreslåsyrkesfiske vidgas tillBegreppet omfatta viss för-ävenatt
säljning fångst.och beredning av egen

föreslåsföreskrifter utarbetas tillsynsmyndighetenNärmare av av-
seende olika yrkesfiskefrågor. uppföljning bör några årEn göras om
avseende yrkesfiskares situation arbetslöshetsförsäkringen.i

Inledning

föreskrivitnhar yrkesfiskareAMS respektive transportfordons-att
ägare/schaktentreprenörer berättigade till vid tillfälligtersättningär
uppehåll i verksamheten. yrkesgrupper kan erhålla arbetslöshets-Dessa
ersättning avveckla sin verksamhet. har varit före-Denna rättutan att

förmål och förslag vid flertal tillfällen. Denöversyn ett över-senaste
yrkesfiskamas genomfördesersättningsrätt år 1994synen av av

Statskontoret uppdrag Utredningen dockpå regeringen. ledde inteav
till åtgärd frånnågon regeringens sida.

Gällande fiskarerätt -

Fiskares arbetslöshetskassa bildadesSveriges år 1963 och denvar
första arbetslöshetskassa för företagare. Arbetslöshetskassansegna
verksamhetsområde omfattar enbart yrkesfiskare bosatta i Sverige och
medlemsantalet Både anställda och företagare2 000. kanär ca vara
anslutna, kassan har huvudsak enbart företagarei medlem-men som

företagareSom räknas den får inkomst fiskesin enligt detmar. som av
s.k. manslottsystemet fiskare direkt påverkas båtensamt som av om

12SeAMSFS1991:15.
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blir stillaliggande grund orsakerpå berättigar till arbetslöshet-av som
sersättning.

Manslottsystemet innebär fångstennettovinsten fördelas iatt av
manslotter tilldels varje ombord, dels i del går till båt-man en som

erhållerBåtägaren manslott. Samtliga i besättningenägaren. även en
räknas ochrörelseidkare skyldiga betala in skatt ochär attsom egen-
avgifter.

Yrkesfiske består fisket ombord, förberedelse- ochsamtav av av-
slutningsarbeten samband med fiskeresan. del detta arbete kani En av
ske land. verksamhet, kan ha anknytning till fisket,på vissAnnan som
omfattas yrkesfiske. yrkesfiskare kan bedri-inte begreppet En ävenav

sådan sidoverksamhet, exempelvis fiskodling eller försäljningva av
fisk från butik, vid arbetslöshet från yrkesfiskeverksamhetenegen men

arbetslöshetskassan bedömning sidoverksamheten ärgör attaven om
betrakta bisyssla.som

företagare ska kunna erhålla arbetslöshetsersättning lqävsFör att en
han eller hon har avvecklat rörelse definitivt och hari princip sinatt

fiskare gäller dockfast egendom och rörelsetillgångar. Föravyttrat
utfärdats och innebär ersättnings-speciella regler AMS attsom av som

förekomma forceberättigad arbetslöshet enbart kan i majeure situa-
kan betraktasVid arbetslöshet beror på situationertioner. intesom som

fiska grundforce dvs. fiskaren upphört med påmajeure, att avsom om
arbetslöshetser-exempelvis konkurs, erhåller han eller hon inte någon

han eller möjlighet ansökasättning. har hon KAS,Däremot att trotsom
uppfyller medlemsvillkor i arbetslös-han eller hon egentligenatt ett

hetskassan.
yrkes-Medlem Fiskares arbetslöshetskassa bedriveri Sveriges som

tillfälligaföretagare betraktas arbetslös vid sådanafiske som egen som
omöjliggörs grund ishinder,avbrott verksamheten, då fiske påi av

båthaveri,eller miljöförhållanden, maskin- ellerandra väderleks-
följdvinschbyte eller drivmedelsbrist till import-ochmotor av-

beslutade Fiskeriverket ellersvårigheter eller fångstbegränsningar av
ishinderunder tillfälligt avbrott på grundErsättningEU. äravav

begränsad högst dagar under år till högst dagartill l75 65tre permen
kalenderår.

fiskestopp ska arbetslöshetenVid väderlekshinder, ishinder och
arbetslöshetskassan särskilt utsedd intygs-styrkas person,av en av

eller verkstad.Vid haverier ska reparationema styrkasgivaren. av varv
deltartill Intygsgivamaska också intygsgivaren.Haveriet rapporteras

informationsträffar utbild-arbetslöshetskassans iregelbundet i samt
ning.

hos arbetsförined-arbetslöse fiskaren anmäler sig vanligtDen som
individuell bedömning sådanlingen. skaIntygsgivaren göra av omen
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speciell arbetslöshet föreligger fiskaren kan ersättningsberätti-att vara
gad. Till grund för bedömningen används bl.a. dagliga is- och väder-

Ävenleksnoteringar. arbetslöshetskassan för noteringar grundade på
SMHI:s väderrapporter, så möjlighet finns efterhandi stick-att göra
provskontroller.

Medlemsvillkoret i Sverige Fiskares arbetslöshetskassa tolvär
månader. Arbetsvillkoret innebär för yrkesfiskare den försäkradeatt
ska styrka minst dagars fiske80 under ramtid tolv månader. Haren av
det funnitsinte tillfälle fiska på grund fángstbegränsningar får iatt av
arbetsvillkoret tillgodoräknas förvärvsarbete tidäven iannat samt
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Uppgifterna lämnas den försäkradeav
eller skepparen och kan kontrolleras loggboksuppgiftermot som
inlämnats till Fiskeriverket avräkningsnotor från fångstmottagaresamt

leveranserstyrker fisk.som av
Dagpenningen grundas avgiftsunderlagpå för egenavgifter avseen-

de yrkesfiskare enligt deklarationsblanketten för den deklareradesenast
inkomsten. Dagsförtjänsten bestäms liksom för andra företagare till
1/260 nettoinkomsten. Tid då fiskaren uppburit arbetslöshetsersätt-av
ning räknas bort.

förändringarDe i arbetslöshetsförsäkringen träder kraft deni 1som
januari kommer1997 troligtvis medföra reglerna avseendeatt att
arbetsvillkoret kommer ändras för fiskare.ävenatt

Gällande åkare och schaktentreprenörerrätt -

Transportfordonsägare och schaktentreprenörer kan i vissa fall erhålla
ersättning under arbetslöshet endast tillfällig. dennaFörärsom

krävsersättningsrätt de s.k. kollektivt anslutna Småföretagamasiäratt
arbetslöshetskassa. kunna bli kollektivFör medlem krävsatt att ärman
aktiv förare fordon och endast har enheter/fordon.eget att treav man
Vidare krävs sedan år han eller hon1994 dels ansluten till länsatt är ett
åkeriförening eller regionalt schaktkooperativ, dels medlem iär en
ekonomisk förening aktivt kan delta i kontrollen arbetslöshet-som av

lastbilscentral.t.ex.en, en
ekonomiska föreningarnaDe beställningscentraler och fördelarär

arbete till medlemmarna fakturerar alla uppdrag. Därmed har desamt
kunna för kontroll förarna inte arbetar samtidigtansetts attsvara av

de uppbär arbetslöshetsersättning. Därutöver krävs de kollek-attsom
tivt anslutna medlemmarna minst 80 organisationensutgör procent av
anslutningsbara medlemmar. taxiverksamhetIngen har kollektivan-
slutning de inte klarar kravet på 80 anslutning.att procentsp.g.a.
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särskildaDe reglerna innebär de kollektivanslutna medlemmarnaatt
erhållakan arbetslöshetsersättning vid eller flera tillfälliga avbrott iett

verksamheten under tiden den oktober denl maj, under förutsätt-31-
ning verksamheten rörelseni helt upphört under respektive avbrottatt

medlemmen själv arbetat förare transportfordonsamt att egetsom av
före arbetslöshetsperioden. arbetade tiden dubblerasDen innannärmast

fastställer hur omfattning arbetslösheten har haft, dvs. denstorman
har haft körningar motsvarande halvtid eller får ingen arbets-som mer

löshetsersättning.
Ersättning utgår inte medlemmen bedriver eller är ägareom av

verksamhet vid sidan Det dock tillåtet bedriva jord-är attannan av.
och skogsbruk sidanvid åkeriverksamheten. Uppskattningsvis hälf-av

åkarna har sådana sidoföretag.ten av
ersättningsberättigad krävsFör den arbetslöse har varitatt attvara

medlem i tolv månader föreminst arbetslösheten. tillämpasI övrigt
företagarreglema.

Transportförarna medlemmar i beställningscentraler förmed-är som
lar arbeten. förinte tillåtet de anslutna medlemsföretagenDet är att
själva skaffa uppdrag. Införandet den konkurrenslagen år 1993av nya
innebar medlemmar i ekonomiska föreningar längre förhind-inteatt är
rade älva marknadsföra dennasina tjänster. regel har undantagFöratt
gällt under år. Undantag meddelas dock inte till de ekonomiska fö-tre
reningar där medlemmarna hindras från ha sidoverksamhet, dvs.att
undantag har inte meddelats för åkare. Konkurrensverket har dock an-

lastbilscentralema på så regionalt avgränsad marknadattsett agerar en
de fått tillstånd fortfarandei princip ha förbud sidoverksam-att att mot

het.

Kritik gällande praxisav

Som framgått kan både yrkesfiskare och åkare vid tillfälligaävenovan
avbrott erhålla arbetslöshetsersättning. Yrkesfiskamas ersättningsrätt
föreligger endast vid force majeure-liknande händelser och inte vid

arbetslöshet.normal Transportföramas omfattarersättningsrätt även
normal arbetslöshet.

kritik har riktatsDen nuvarande förersättningsrättmotsom yr-
kesfiskare och transportförare ersättningen fungerarär att ettsom
branschstöd, inkomstutfyllnad vid stillestånd, vilket arbetslöshets-en
försäkringen inte avsedd Stilleståndskostnaderna betalasär att vara. av
arbetslöshetsförsäkringen. Företagen behöver varken upphöra eller
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under stilleståndet. Enligt utredningen finns det fog förvilandegöras
denna kritik.

Åkare och schaktentreprenörer

transportföramas ersättningsrätt har dessutom inväntsGentemot att
utformade detkonkurrensneutral. dagens reglerdenna Sominte är ärär

ochtransportförare ansluta till försäkringenför alla siginte möjligt att
maski-fördelaktiga stilleståndsersättning.erhålla denna Avdärigenom

schaktkoopera-hälften medlemmar ibaranentreprenörema ärt.ex. cza
överkapacitet den subventionBranschen påstås hativ. som ar-p.g.a.

högade företagen. Trotsbetslöshetsförsäkringen innebär minstaav
överlever företagen.investeringskostnader och låg omsättning

således bättre kon-transportföramakollektivt anslutnaDe ges en
ordningbranschen.företagare i Dennakurrenssituation övriga mot-än

branscher åkerier ochberördasund konkurrens inomverkar ma-en -
skinentreprenörer.

arbetsmarknadenersättningsformeninnebärDärutöver att resten av
föreslår där-delar därav. Utredningenbransch ellersubventionerar en

transportförare bort.förundantagsregleringenför tasatt

Yrkesfiskare

Konkurrensneutralitet

bransch-vad gällerliknande skäl anförasyrkesfiskare kanBeträffande
konkurrenseffekter. detgäller Attvaddäremot intesubventioner, men

pågäller konkurrensen, berorproblem vadnågraföreliggerinte att
erhålla dennamöjlighetharyrkesfiskare i principsamtliga att

anförda utredningentill detMed hänsynersättningsrätt. attanser
kan bibehållas.för yrkesfiskareundantagsregleringen

B rådande ordning ochkritiseratpå brev 1995-03-16Konkurrensverket har i svar
ARBOM-utredning.kommandehänvisat till
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Utvidgad ersättningsrätt

regler förDe arbetslöshetsförsäkringen kommer gälla fr.o.m.attsom
den 1 januari 1997 innebär, det kommer bli svårt för yrkesfiskareatt att

Ävenkvalificera försig ersättningsrätt.att den bortre förgränsen
ersättningsrätten kommer slå hårt. Många fiskare kan bliatt tvungna att
lämna näringen, dvs. bli helt arbetslösa. Utredningen därför attanser
det befogat yrkesfiskareär till arbetslöshetsersättning,att rätt ävenges

de helt upphört med verksamhetennär enligt de regler gäller försom
företagare. Med ersättning inkomstbortfallsersättning.avses

Utredningen tillsynsmyndigheten bör få i uppdragatt attanser utar-
betat föreskrifter innebär yrkesfiskare medges möjlighetatt attsom
erhålla ersättning vid arbetslöshet i de fall där de inteäven änannat
tillfälligt upphört med verksamheten.

Styrkt avveckling

Utredningen har uppmärksammat det dagi svårt för lottfiskareatt är att
styrka verksamheten definitivt upphört och deatt kan därmed inte söka
kontant arbetsmarknadsstöd. Vid vanlig arbetslöshet, dvs. verk-när
samheten lagts ned tillfälligt, kan, såsom beskrivits,änannat denovan
arbetslöse yrkesfiskaren inte erhålla arbetslöshetsersättning, hanmen
eller hon har däremot möjlighet söka KAS.att

Båtägaren har olika möjligheter visa verksamheten lagts ned,att att
Visa fartyget sålts ellert.ex. skrotats elleratt att övertagits ettgenom av

konkursbo. lottfiskarenFör existerar dessainte möjligheter. lott-Om
fiskarens avtal med båtägaren upphört exempelvis konkurs, ochp.g.a.
lottfiskaren söker arbete på fiskebåt anställd eller lottfiskareannan som

Ävenhan eller hon inte ha upphört med verksamheten. båt-näranses
verksamhet inte har upphört,ägarens lottfiskarens avtal sagtsmen upp

fiskeriverksamheten inte kan bära samtligaatt lottfiskare,p.g.a. anses
lottfiskaren inte berättigad till KAS.

Med utredningens förslag försvinner dock dessa problem. Yrkesfis-
kare upphör med verksamheten tillfälligt föreslås erhållaänannatsom
arbetslöshetsersättning andra försäkrade. Tillsynsmyndigheten börsom
utforma föreskrifter för hur lottfiskare ska visa verksamhetenatt upp-
hört. Flera olika tänkbara, återlämnasätt är yrkesfiskelicenst.ex. att

sådan finns, återkalla F-skattesedel och uppvisa intyg från den be-om
intygsgivarenfintliga eller länsfiskekonsulent.av

M Se i detta avsnitt under Gällande rätt.ovan
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Avstängning

Samtidigt kan det vissa fall relevant diskutera arbetslöshe-i attvara om
eller lottfiskare själv ha vållat sinofrivillig inte. Enärten som anses

lottfiska-från till ersättning. Omarbetslöshet bör kunna rättstängas av
inträffat fiska lottñskarearbetslösheten igen börjarefter att somren

utgångspunktbåt, får detta fall bedömas medeller anställd på en annan
företagare verksam-gäller för andra återfrån de regler startarsomsom

försäljninglagt ned sin verksamhethet. båtägare,En t.ex. genomsom
köpahan eller honeller skrotning båten, attatt avser enmen angerav

ersättningsbe-verksamheten, bör dock intebåt och återuppta varany
rättigad.

sidoverksamheten

utvidgning ska begreppetUtredningen har görasövervägt avom en
verksamhetsådanbeskrivits ingår inteyrkesfiske. Såsom somovan

fisk eller löjromsbe-fisk, omfattande rökninginköpfiskodling, avav
bil. stället kan dennafisk från butik eller Iförsäljningredning, av egen

bisyssla, och påverkar då inte ersättningsrättenverksamhet anses som
sidoverksamheten gårdockeventuell arbetslöshet.vid Kravet är attatt

från yrkesfisket.särskilja
normalteftersom detkan ersättning utgå,detta inte går inteOm

tillfälligt förverksamhetlagt ned sinkrävs företagaren änannat attatt
avskilja,sidoverksamheten gårarbetslös. däremotOm attanses som

deklareras påbisyssla, ska arbetstidengodkännsändå inte sommen
yrkesfiskeverksamheten intekan förekommakassakort. Detta t.ex. om

bedrivs på heltid.
fångstförsäljningberedning ochvissUtredningen att av egenanser
verk-dockyrkesfiske. Förutsättningbegreppetbör kunna ingå i är att

Sådan beredningmed fiske på heltid.bedrivas jämsidessamheten kan
begreppetbör alltså inte ingå ikräver arbetsinsatsfångsten storsomav

inköpt fiskförsäljning,får ingenyrkesñske. Dessutom t.ex. avannan
fångsten förekomma.deneller fiskprodukter, än av egna

förslag kunna utgåenligt utredningensArbetslöshetsersättning bör
arbetslöshetidag, dels vidarbetslöshetdels vid sådan ersätts somsom

tillfälligt. detned verksamhet Ifiskaren lagt sininnebär änannatatt
försäljningberedning ellerkan självklart ingenförstnämnda fallet

sistnämnda fallet skafångst finns. detdå Iförekomma ingen även
eller kylbil säljs.eventuell butikslokalkrävas att

föreskrifter vilkautfärdaTillsynsmyndigheten förslås närmare om
ellerTänkbart ishinderdessa fall.ska gälla iregler är t.ex. attsom
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dylikt för fiskeverksamheten,sätter fiskeprodukterstopp attmen som
bereddes dagen innan finns utbjuda till försäljning. Försäljningatt
skulle då kunna tillåtas, då kan inte arbetslöshetsersättning utgåmen
samtidigt. Om hindret för bedriva fiskeverksamhet kvarståratt en
längre tid, och den fångst fanns de produkter framställtssamtsom som
har sålts, bör dock ersättning kunna utgå.

Denna utvidgning begreppet yrkesfiske kommer påverkaattav
yrkesñskamas dagsförtjänst, eftersom de får medräkna intäkter från

Åsidoverksamheten i rörelsens resultat. andra sidan medför denna
förändring antalet arbetslösa dagar kan minska för yrkesfiskama.att
Eftersom dessas dagsförtjänst i dag räknas 1/260 nettoin-som av
komsten minus antalet ersättningsdagar, så kan det hända att
dagsförtj inte påverkas.änsten

Fiskestopp

Ett särskilt förhållande yrkesfiskare förekomstenrör inter-ärsom av
nationella fiskestopp. Idag betraktas yrkesfiskare arbetslösa vidsom
tillfälliga fiskestopp fángstbegränsningaroch beslutats Fiskeri-som av
verket eller EU. Ersättning utgår. Om det fiskestopp svårtärav p.g.a.
för yrkesfiskare uppfylla arbetsvillkoret, får tid för-iatt även annaten
värvsarbete och tid i arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillgodoräknas.

Utredningen bör perioder med fis-att övervägaanser man om
kestopp ska betraktas överhoppningsbar tid både vid beräkningsom av
arbetsvillkor och vid fastställande dagpenning. Utredningen föreslårav

tillsynsmyndigheten i sin fiskamas tillatt arbetslöshet-översyn rättav
sersättning ska i uppdrag lämna förslag på huräven skaatt man
kunna lösa problemet med perioderna med fiskestopp.

Uppföljning

Utredningen uppföljning bör några år resulta-att görasanser en om av
de föreslagna ändringarna avseende yrkesfiskare.tet av
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Uppdragstagare7.4

Förslag

arbetslöshetsförsäk-uppdragstagarbegrepp inågotinförasbör inteDet
företagsform.bedriva iUppdragsverksamhet lämpar sigringen. att

arbetslöshetsersättningerhållafall kunnabör i vissaUppdragstagare
betrak-dagens praxisbördet förstaarbetstagarreglema. Förenligt som

uppdragsgi-de har färrearbetstagare änuppdragstagare tretar omsom
behållas.vare

antaluppfyllerdeuppdragstagare,bör vissa ettdet andraFör om
krite-försäkringen. Dessaiarbetstagarebetraktaskunnakriterier, som

följande.rier är

kollektivavtal,verksamhet ha omfattatsska sinarbetslöse iDen av-
anställnings-kollektivavtalspartemaframgår ettdet attdär att anser

föreligger.förhållandeliknande
arbetet.aktuellaF-skattesedel för detinnehafâr intearbetslöseDen-

arbetsförmed-förmedlasdedenskaUppdragen attarten avvara av-
lingen.

och det skaarbetsförmedlingenanmäldskaarbetslöseDen vara-
lång-tillsyftarhandlingsplan,individuell attha upprättats somen

arbetslöshetsproblem.henneshans ellerlösasiktigt

uppdragstagareBegreppet

eller flerafrånuppdragåtar sigUppdragstagare är ensompersoner
arbetstagarefrånskiljer sigUppdragstagareuppdragsgivare. som-

föreliggerdet intedelsarbetsgivareha flera attockså kan genom-
delsuppdragsgivaren,anställningsförhållandenågot gentemot genom

i relationsjälvständighetvisskännetecknasnormaltuppdragetatt av
yrkesgruppervanliga iUppdragstagareuppdragsgivaren. ärtill som

mil.kulturarbetarearkitekter,sjukgymnaster,tolkar,journalister,
fonn.dennaibland ibedrivsKonsultverksamhet

regelverkennuvarandei deinteexisteraruppdragstagareBegreppet
tillämpningenhar iarbetslöshet.vid Dennastödekonomisktför grupp

beroende på hureller företagarearbetstagareantingenbetraktats som
högst tvåharuppdragstagareOmuppdragsverksamhetenspridd är. en

arbetslöshetvidhon ersättninghan ellererhålleruppdragsgivare,olika
obero-gällerDettafinns för arbetstagare.reglermed deenligheti som

ellerhardäremotuppdragstagare treuppdrag. Omantaletende enav
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flera uppdragsgivare, betraktas han eller hon företagare och erhål-som
ler ersättning i enlighet med dessa regler.

Dessa schablonregler gäller under förutsättning uppdragsgivamaatt
betalar in skatt och sociala avgifter, dvs. uppdragstagaren inte haratt F-
skattesedel. Arbetslöshetskassan i dessa fall ingengör prövning av om
näringsverksamhet bedrivs, enligt kriteriema varaktighet, självständig-
het och vinstsyfte. Se avsnitt 7.2.

Om uppdragstagare enbart har uppdragsgivare, regist-ären en men
rerad för och inte har F-skattesedel betraktas uppdragstaga-etc.moms

företagare försäkringensi mening.ren som
Enligt företagarreglema måste uppdragstagaren upphöra med sin

verksamhet för kunna erhålla arbetslöshetsersättning.att Detta medför
ofta problem, eftersom det många gånger svårt för uppdrags-är en

visa han eller hon har upphörttagare medatt sin verksamhet.att Detta
beror bl.a. på det sällan finns några tillgångaratt realisera. Eftersomatt
verksamheten inte alltid bedrivs i bolagsform, kan det svårt attvara

någon form avregistrering.göra Det inte heller säkertär attav upp-
dragstagaren har F-skattesedel han eller hon kan avregistrera.en som
Det krävs dock inte alla dessa tecken på nedläggning ska kunnaatt
uppvisas.

Den nuvarande tillämpningen ersättningsrätten för uppdragstaga-av
innebär, uppdragstagare kan komma försöka begränsaatt sigattre en

till två uppdragsgivare, han eller hon fler uppdragsgivaretrots att om
kontaktades skulle kunna få ytterligare uppdrag och därmed minska sin
arbetslöshet.

Ett problem med nuvarande reglerannat arbetslösaär att som
tidigare har varit vanliga arbetstagare, under arbetslöshetenmen som
erbjuds utföra olika uppdrag skriva artiklar, riskeraratt förlorat.ex. att
sin ersättningsrätt. deOm uppdrag från fler två uppdragsgivaretar än
betraktas de företagare och då måste de bevisa de lagt sinattsom ner
verksamhet, för få fortsatt ersättning. Den förutseendeatt etab-ärsom
lerar sig uppdragstagare före väntad arbetslöshet. Uppdrags-som en
verksamheten blir då godkänd bisyssla och behöver inte avvecklas.

Olika arbetstagarbegrepp

förslagEn förts fram till utredningen införa arbetstagar-är att ettsom
begrepp i arbetslöshetsförsäkringen det finns hu-imotsvararsom som
vuddelen den arbetsrättsliga lagstiftningen det s.k. civilrättsligaav
arbetstagarbegreppet och skiljer sig det arbetstagarbegreppmotsom

används inom det ekonomiska stödet vid arbetslöshet. Sistnämndasom

16-12528



150SOU 1996:och uppdragstagare...226 Företagare

socialrättsligt arbets-benämnasbrukararbetstagarbegrepp ettsom
innebörd berorhararbetstagarbegreppen intetagarbegrepp. Att samma

olika situationer.avsedda regleradepåhuvudsakligen attäratt
anställningsskydds-lagstiftningen,arbetsrättsligadenbl.a.I t.ex.

semesterlagen,ochlönegarantilagenmedbestämmandelagen,lagen,
definition dettaNågonarbetstagarbegreppet.civilrättsligagäller det av

fråganlagstiftningen,arbetsrättsligadenfinns inte i utanbegrepp om
efterdomstolarbetstagareska avgörs enavanses somvem som
fallet.enskilda Idetomständigheter isamtligahelhetsbedörnning av

bedömning.för sådangrundernaredovisasbilaga 4 en
ekonomiska stödetdetanvänds inomarbetstagarbegreppDet som

ärendenmängddentillmed hänsynarbetslöshet måste,vid stora som
Handläggar-tillämpa.enkeltochschablonartathandläggas, attska vara

arbetslösfastställakunna äroch säkert attsnabbtmåste om enna
företagare.ellerarbetstagarebetrakta som

arbetslöshetser-motverkadet intressefinns attVidare attett av
uppenbart vidfinnsriskfelaktigt Dennaanvänds påsättningen sätt.ett

själv kanfalli mångauppdragstagarenuppdragsverksamhet, eftersom
och därmedfinns,arbetemycketuppdrag/hurmångareglera hur som

tillgå.arbetsgivarintygfinns intearbetslöshet. Det attkan sinstyra
Även arbetstagarbegrepp överens-skulle införa ett somom man

nödvändigtvisinnebär dettabegreppet,civilrättsligamed detstämmer
arbetslöshets-erhållakunnaskulleflerskulledetinte att somvara

det finnsfinnerbegreppdessajämförelse attVidersättning. man,aven
iarbetstagarebetraktasskulle kunnaoch för sigi somsomgrupper

enligtsådanabetraktasskulleintemeningförsäkringens somsommen
harALF-lagenanställningsskyddslagen.ochmedbestämmandelagen

arbetstagarbegrepp.vidarefallsåledes vissai ett
arbetslös-iförövervägande skäl talar attUtredningen att mananser

bl.a.arbetstagarbegrepp,nuvarandebehållabörhetsförsälqingen som
de fall deiarbetstagarebehandlasskauppdragstagareinnebär att som

uppdragsgivare.färrehar än tre

uppdragstagareför vissasärlösningEn

till vissaframkommitövervägandenhar i sina attUtredningen upp-
betraktaskunnaskulleföretagare,idagdragstagare, anses somsom

uppfyllda.ska kriterierfall vissadessaarbetstagare. I varasom
med arbetelikheterharuppdragsverksamhetende fall storaI som

kollektivavtal regleraviamöjligtbör detarbetstagare,utförs attvaraav
uppdragstagareflertalförersättningsreglerarbetsvillkor, ett somm.m.
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verkar under likartade förhållanden och hos samma grupp av upp-
dragsgivare. Det handlar här arbete där vissa dragom gemensamma
finns beträffande arbetsvillkoren. Arbetet ska utföras uppdrags-av

själv. Den enskildetagaren uppdragstagaren ska ha ringa möjlighet att
själv mängden uppdrag.styra För kollektivavtal ska kunnaatt ingås
förutsätts uppdragstagama medlemmaratt i fackligär organisationen
och det finns på arbetsgivarsidanatt motpart beredd ingåären attsom
avtal. Detta kan fallet kommunt.ex. ellernär statliga myndig-vara en
heter anlitar uppdragstagare, tolkar.t.ex.

Av kollektivavtalet ska följa det föreligger anställningsliknandeatt
förhållanden, arbete skeräven flera olika uppdragsgivare. Dettaom
anställningsliknande förhållande uttrycks i avtaletattgenom man reg-
lerar timtaxor,t.ex. reseersättningar, antal uppdrag viss period dvs.per
arbetsinsats, arbetstagaren kan tillnej uppdragsäga krävsDetom etc.
också i avtalet kommeratt parterna uppdragsgivarenöverens attom
ska betala in skatter och sociala avgifter.

Det blir i sista hand arbetslöshetskassan får avgöra ettsom om
dylikt kollektivavtal tillräckliga garantier för arbetslöshetsför-attger
säkringen inte missbrukas, och den söker arbetslöshetsersätt-att som
ning verkligen arbetslös.är

Vidare får den arbetslöse inte inneha F-skattesedel för den aktuella
verksamheten. F-skattesedel för bisysslor bör dock inte hinder.utgöra
Genom avsaknaden F-skattesedel ökar samhällets kontrollmöjlig-av
heter uppdragsgivaren kommeratt betala skatt och socialagenom att
avgifter.

Uppdragen ska den de kan förmedlasarten via arbetsför-attvara av
medlingen. En uppdragstagare ansöker arbetslöshetsersättningsom om
ska alla andra anmäld på arbetsförmedlingen och bereddsom vara vara

arbete och lämna denatt ta verksamhetävenatt skapat arbetslös-som
hetssituationen. Arbetsförmedlingen ska i samråd med den arbetslöse

individuell handlingsplan,upprätta kan syfta till den arbets-en attsom
löse uppdragstagaren hellre borde inrikta sig på arbete.annat

Slutligen bör kraftfull tillsyn ske, så missbruk reglerna kanatten av
beivras. kollektivavtalDe ingås bör granskas, så arbetsmark-attsom
nadens inte sig till denparter förändrade situationen i syfteanpassar att
låta arbetslöshetsförsäkringen finansiera tillfällig arbetskraft eller fylla

självvald begränsning arbetstiden.ut av
Ett ytterligare skäl för tillåta vissa uppdragstagareatt erhållaatt ar-

betslöshetsersättning arbetstagare den totalaär ersättningstidenattsom
enligt utredningens förslag begränsas till fyra år. Under den tiden har
uppdragstagaren, liksom övriga arbetslösa, möjlighet i samråd medatt
arbetsförmedlingen försöka lösa sin arbetslöshetssituation.
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särfall,ska betraktasbeskrivitssituationDen ettsom somovansom
uppdrags-speciella flertaletbli aktuellt för vissa Förbara kan grupper.

tidigare, dvs. vidhuvudregeln densammakommer atttagare somvara
företagsverksamhet arbets-handlar det iuppdragsgivarefler tvåän om

föreslagit vissaUtredningen harmening.löshetsförsäkringens ovan
de genomförs kommerföretagarreglema, vilkaförändringar i attom

arbetstagarreglema mindre.företagar- ochskillnaderna mellangöra
formenden lämpligaste vidföretagvidareUtredningen ärattanser

därsjälvstyrt arbetedet handlaruppdragsverksamhet, eftersom ettom
utförs.arbete Upp-påverkar hur mycketsjälvuppdragstagaren som
motsvarandemarknadsföring ochförförutsättsdragstagaren ansvara

arbetsmängdenfall intedeskaffa uppdrag sig. Iföraktiviteter att
föreslagitutredningenenskilde, harpåverkas denkan enovanav

företagsfonn, finns detskeruppdragsverksamhet isärlösning. Om ett
företagarreglemauppfylls idärmedavveckla ochföretag att

försäkringen.

Kulturområdet7.5

Förslag

och de grunderkulturarbetamaföreslås avseendeförändringIngen som
från fö-Omfattande dispenserpå.arbetslöshetsersättningdessa uppbär

område.dettabeviljats inomharretagarreglema
arbetslöshets-reglerna förförändringar ioch föreslagnaBeslutade

kulturarbetama.konsekvenser förmedförakommerersättning storaatt
kultur-inomarbetslösheten hör hemmastrukturellaför denAnsvaret

kulturarbetsmarknaden.påoch hospolitiken parterna

arbetsmarknadspeciellEn

arbetsmark-delarfrån övrigaskiljer sigKulturarbetsmarknaden av
betydelse förhär mycketharpersonliga egenskapernanaden. storDe

inbördes utbyt-arbetssökande intefå arbete. Demöjligheterna äratt
verksamhet.konstnärlig Enkarakteriserardet storjustbara. Det är som

medel, delsoffentligafinansieradkulturarbetsmarknadendel är avav
arbets-inklusivearbetsmarknadsmedeldelsolika slag,kulturanslag av
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Kulturutredningenlslöshetsersättning. beskriver följandesituationen på
sätt:

den under längre tid får"För inte anställning eller uppdrag ellersom
kan sälja i tillräcklig omfattning hotar utslagning från kulturarbets-

efterfrågadmarknaden. inte för kunna försörjaMan sig. Sign-är attnog
alema från två håll, från kulturområdet frånkommer och arbetsmark-

På två områdena utifrånnadspolitiken. de arbetar olika principer.man
två: påKulturlivets utslagningsmekanismer i huvudsak brist kvali-är

på bred popularitet. det derespektive brist I princip duktigasteärtet
får de fasta anställningama inom institutionerna, de offentligasom

uppdragen, de flesta bidragen stipendietyp hävdar denDe sigav osv.
delen marknaden. På den marknaden gällerinstitutionella privataav

kvalitetsvärderingar. här gäller också bred popularitet,Men attsamma
publik kan ha andra värderingar dem dominerarvinna änen som som

på hos statliga och kommunala beslutsfattarekultursidoma, Urosv.
det lyckaskulturpolitisk synvinkel det rimligt de varkenärär att som

smalare,bred publik eller kvalitetskraven inomintressera svarat moten
stödda eller stipendieorganens kvalitetskriterieroffentligt motgenrer

får lämna yrket.som
arbetsförmedlingen gällerden arbetslöse konstnären kommer tillNär

bygger allas lika tillarbetsmarknadspolitikens principer rättsom
utifrån och hän-hjälp hitta arbete. Prioriteringar detta bl.a.görs taratt

till hur mycket och länge varit arbetslös. kan innebäraDetta attsyn man
arbetsmarknadsinsatsema kulturens synvinkelprioriterar sämreen ur

de arbetar med beredskapsarbe-konstnär framför bättre. Särskilt nären
det eller stödjeroch projekt skilda slag inträffar initierarattten manav

ocksåkonstnärligt tillfredsställande. kan inne-projekt inte Detärsom
från kulturområdet fått tydliga signalerbära konstnärer attatt omsom

får arbetsmarknadspolitikenhan eller hon efterfrågad hjälpinte är attav
hålla till perioder uteblivna jobb. Arbets-sig kvar i yrket, Inomnya av

kulturarbetsfönnedlingen,marknadsverket, och särskilt inom är man
undvika dessa svårigheter. Arbets-medveten detta och försökerom

mål och inriktning har dock formarknadspolitikens gränsersatt an-
till kulturlivets förhållanden. har kunnat be-intepassningen Man t.ex.

utbildningkulturarbetsförmedlingen till dem har vissgränsa som
frånoch/eller tidigare yrkeserfarenhet konstnärligt arbete. Sid. 264

fungerarArbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsersättningen inom
kulturpolitiken strider flera de grundläggandepå sättett motsom av

för arbetslöshetsförsäkringen. Omställning stimuleras inte iprinciperna
arbetslöshetsersättningen möjlighettillräckligt hög grad. Snarare ger en

för fortsatt arbetslöshet hög.kvar på område där risken äratt stanna ett

5 SOU 1995:84.
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belysandeEtt uttalande lyder: kulturarbetare aldrigEn arbetslös,är
bara lönelös.

Det ingår inte i utredningens uppdrag lägga förslag det gälleratt när
kulturpolitiken. Utredningen kommer därför detta begränsai avsnitt att

frågeställningarsig till har direkt med arbetslöshetser-göraattsom
sättningen.

Arbetslösheten inom kulturområdet ligger på dubbelt högså nivå
genomsnittet på arbetsmarknaden. hög både låg-Den i ochärsom

högkonjunktur förvärrasoch riskerar pågående utbildnings-att av en
explosion området kultur och media. Kulturarbetsförmedlingeninom
har ambition hjälpa arbetslösa kulturarbetare till omställning,att men
detta svårt. Yrket har betydelse för den personliga identiteten.är stor
Omställningsberedskapen låg.är

Tidigare har kulturarbetsfönnedlingen, åtminstone delar den, inteav
krav omställning. har förekommitheller ställt särskilt höga på Det t.ex.

sommarperiodema förförmedlingen inför delat kassakort tioatt ut
till arbetslösa kulturarbetare och sedanveckor på gång inte gjorten

skulleeller krävt har inte krävts de arbetslösaDet att accepte-ensmer.
förhållandende erbjudits. Dylika äratt tara sommarengagemang som

det första hand arbetsförmedlingens itu med. Enligt vadi att taansvar
följderna tidigare bris-utredningen erfarit sker detta numera, men av

för arbetslöshetsförsäkringens syfte lever fortfarandetande respekt
kvar.

för ekonomiska stödet vid arbetslöshet betydligtKostnaderna det är
för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.kostnaderna Detstörre än
arbetssökande kulturyrken och journalistikekonomiska stödet till inom

uppskattas vid nittiotalets mitt tillbild, media, och ton AMSavscen
årsbasislö. Åtgärdskostnadema fördrygt halv miljard kronor påen

Kulturutredningenmotsvarande period uppgick till drygt 200 milj kr.
förs tillföreslår de arbetsmarknadspolitiska stödenvissa överatt av

ochutbildnings- och kulturområdena, bl.a. stöden till fria insti-grupper
stöden till dessatutioner. Kulturutredningen attanser grupper svarar

strukturella arbetslösheten.del denmot storen av
framförs upplevelse- och underhållningssek-andra sammanhangI

del den kunskapsintensiva tjänstesektorn,viktigtorn av ensom en
Musikindustrin,sektor där ha god position. TV-Sverige enanses

expanderarunderhållning och digital underhållning områdenär som
utslagningoch ständig söker kreatörer och aktörer. Samtidigt skernya

artister. Kultursektom har behovoch genuintvissa ett attavav genrer
välja bland, reservarbetskraft, deha antalett attstort p.g.a.personer en

3 yttrande SOU 1995:84.AMS över
17 Musikerförbundet.TwilightSe boken Time utgiven 1992t avex
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unika kraven på personliga egenskaper och konstnärskap. Frågan är
bara ska betala för denna Arbetslöshetsförsäkringenreservvem som

kommit bli den regulator branschenhar behöver för tillgo-att attsom
dose behovet tillfällig arbetskraft.av

anställningar förekommer baraFasta inom begränsad delen av
kulturarbetsmarknaden. vanliga tidsbegränsade anställningarDet är
och projektanställningar uppdrag s.k. frilansarbete. Kontraktensamt
har blivit allt kortare. arbetslösa kulturarbetare anställning inomOm tar
andra områden, handlar det ofta tillfälliga jobb. vill tillbakaManom
till kulturornrådet. form friaEgenalctivitet i är sättett attav grupper
skapa arbete för antal Möjligheterna få uppdrag ochett attpersoner.

för har dock blivit allt varför allt flersvårare,engagemang grupper
kulturarbetare utvecklar enmansproduktioner. vilka tidi-Kommunerna,

för föreställningarhade möjlighet inomattgare engagera grupper
och skola, har allt mindre råd till detta.barnomsorg numera

yrkesförsäkring för frilansareEn

fungerar hög grad yrkesförsälcring in-Försäkringen i som en som ger
komstutfyllnad och därmed underlättar för de arbetslösa kvaratt stanna

för för-yrket. bara kostnader för stilleståndi Inte även semester,utan
vilket både kulturarbetar-beredelsearbete och träning täcks,etc gagnar

offentligade dem, såväl privataoch arrangörer somna som engagerar
repetitionsarbete i friasådana. vedertagen praxisDet är attt grupperex

arbetslöshetsförsäkringen fram till fyra veckor förefår bekostas av
använda försäkringen innebär konkurrensenpremiär. Detta sätt attatt

snedvrids, vilket kulturutredningen beskrivit i ovanstå-inom området
ende citat.

arbetslöshetskassorna området Sverigesinom Teater-De ärstörsta
medlemmar ochverksammas arbetslöshetskassa med drygt 8 000

Teaterverk-arbetslöshetskassa med medlemmar.Musikernas 5.500ca
Teaterförbundetarbetslöshetskassa för Svenskaär gemensamsammas

symf. Kulturarbetare finnsoch Yrkesmusikers förbundSveriges även
arbetslöshetskassor. Joumalistemas arbetslöshetskassa medinom andra

förhållanden.medlemmar har med liknande De15 000 grupper
för samtliga högfackförbund huvudmän nämnda kassor harär ensom

frilansbasis. medlemmarsandel medlemmar arbetar på Dessasom
olika förbun-ställning arbetslöshetsförsäkringen olika mellan dei är

den.
fri-Teaterförbundet, symf och musikerförbundet derasattanser

arbetslös-lansarbetande medlemmar betrakta arbetstagare iär att som



SOU 1996:150och uppdragstagare...232 Företagare

Kollek-fått detta från AMS.har också påhetsförsäkringen. De accept
anställningsvillkorlöner, allmännativavtalen reglerar samt upp-som

förfrilansarbete och har regleromfattarhovsrättsliga ersättningar även
uppgifter, löner,och bestämdaför kortare tideranställningar ersätt-

kollektivavtalbetraktas dessafrilansarbetande iningar, Deetc.gager
förutsätter samtidigtavtalarbetsrättslig mening. Dessaanställda isom

uppdrag, dvs. uppdragstagare.utförsrealiteten arbetenai att avsom
betraktasarbetslöshetsförsäkringen skullekulturarbetare idessaOm

verksamhetderasför ersättning ska utgå,företagare, krävs attattsom
skulledettaberörda fackförbunden,från deavvecklas. hävdasDet att

vad utred-eller bolag. Enligtsaknar firmamångasvårt attp.g.a.vara
firmaharkulturarbetaredet vanligterfaritningen är att egennumera

anställning. påhar fast Kravetdegällereller bolag. Detta även som
tillämpas.företagarreglernamycket tydligareomställning blir om

betraktas med AMSmusikerochteaterarbetareArbetslösa
omrälmings-Särskildaförsäkringen.igodkännande arbetstagaresom

uppdrag betraktasför de frilansverksamma. Etttillämpasregler som en
täckanormaltskaförtjänsten. Ettoberoende ävendags arbete, gageav

fleraderäknas såersättningarförberedelsetid. Höga att motsvararom
arbetslöshetsför-frånvilka ersättningunder ingendagars arbete,

Omräk-krf.n. 96 timme.Omräkningsfaktomsäkringen utgår. är per
ha bredVäl ochfungeraningssystemet acceptans.synes

speciellt Friapåorganiserar sig sätt.friaDe ett gruppergrupperna
före-ingårde iideella föreningar, dvs.allmänhet formenhar i somav
före-kooperativochföreningarEkonomiskamedlemmar.ningen är

medlem-innebärtillämpasordningockså.kommer Den att en avsom
avgörandeharoch denföretagarrollenbära ettattutses vara sommarna

firmatecknaverksamhetföreningensinflytande attöver ensamgenom
arbetstagar-enligtersättningarbetslöshet intefår vidDennaetc. person

Övriga betraktasför tid ochanställningskontrakt vissharreglerna. som
villkor. Ersättningpå dessaarbetslöshetsersättningfårocharbetstagare

undergivetvis inteoch utgårföre premiärfyra veckorfram tillutgår
finns på vissakollektivavtalCentralamotsvarande.ellerpågående pjäs

och Tea-riksförbund/Teatercentrummellanområden, Teatramast.ex.
hängavtal finns också.antalterförbundet. Ett stort

frilansare. EnligtpåfinnsJoumalistförbundet ettInom en annan syn
ensamföre-frilansaresedan år 1975funnitsfrilansavtalsärskilt ärsom
och formfirma iuppdragstagarebådearbetakan utantagare somsom

anställ-ha någrafår de inteaktiebolag.eller Däremotenskild firmaav
arbetslöshets-betraktas iFrilansmedlemmamajournalister.da ärsom

uppdragsgivare.tvåde har flerföretagareförsäkringen änomsom
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överväganden

fungerar arbetslöshetsförsäkringen välEnligt utredningens mening inte
utifrån de syften för för-kulturornrådet, bedömningeninom görsom

fungerarsäkringen utredningens direktiv. Försäkringeniangettssom
yrkesförsälcring omställningsförsälcring.änmer som en som en

speciellt. Särskild har utvecklatsKulturområdet dock praxisär
tillåter flertalet kultur-mellan arbetslöshetskassorna och AMS, attsom

form utvecklats liknararbetare betraktas arbetstagare. Den somsom
kunnautredningen föreslagit för uppdragstagare skaden attovansom

finnas,F-skattesedel inte skabetraktas arbetstagare. påKravet attsom
ochuppfylla denna sektor. Uppdrags-dock svårt inomkan attvara

villkorenstyrkeposition dearbetsgivarna har här gör att angersomen
ska utbetalas.för hur ersättning

förslag till anställningsformer förteaterområdet harInom ett nya
utarbetats.de statliga nyligenkonstnärlig personal vid teatrama

för antalskapa grundarbetsplats begränsatFörslaget syftar till ettatt en
garanterad grundlön underfiilansartister, där de harväletablerade en

skulle då lyfta arbetslöshetser-inteperioder Deutan engagemang.
från bl.a. arbetslös-emellertid på medelsättning. Förslaget bygger att

grundlönema. Utredning-finansieringenhetsförsäkringen ska ingå i av
konsekvenser,till förslaget och dessdärmed ställningutan att taser,en

former påsjälva försöker hittapå dettapositivt på sättatt somman
strukturellaförbättringar branschenssikte påteaterområdet tar av

arbetslöshetsförsäk-tillskapa fler anställningar därproblem attgenom
komplement.behöverinte utnyttjasringen som

gäller arbetsvillkor och bortreförslag detUtredningens övriga när
kulturarbets-konsekvenser inomför ersättningstiden fårgräns stora

klara kravet påkulturarbetare kommer intemarknaden. Många attnya
inkomstbortfallsersättning.för få Det-månaders reguljärt arbetenio att

har svårtkulturarbetaregäller för de attstora somgruppersamma
friastand-up-komiker,trubadurer,kontrakt, cirkusartister,långa t ex

det på teaterområ-uppskattningar tyder påm.fl. Vissadansare att t.ex.
klaraförsäkrade skullede intedet kan handla 40 procent somom av

produktioner, mycketmånader. så mångaarbetsvillkor på nio Att även
medel,arbetsmarknadspolitiskamed inslagsådana, sker visststora av

reguljärt arbete. Reguljära arbetenuppfyllandet kravet påförsvårar av
delfinansierade med arbets-med andra ord oftapå detta områdeär

marknadspolitiska medel.
sikt drabbaskommer påde etablerade kulturarbetamaMånga attav

arbete,oregelbundna periodernadeden bortre Genomgränsen. avav
för kulturarbetare.fall räcka längekan ersättningsperiod i vissaen
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Även mycket etablerade lyfterartister då och då ersättning. Förr eller
sker dock utförsäkring den bortre föreslås.gränssenare p. g.a. som

Mot denna bakgrund utredningen förändringaringa i övrigtattanser
bör det gäller hur arbetslöshetsförsäkringen används.göras när Den
speciella praxis med AMS goda minne utvecklats för hursom upp-
dragstagare ska kunna betraktas arbetstagare bör kvarstå. Därmedsom
motverkas sannolikt också svartarbete, vilket vanligt inomuppges vara
kulturområdet.

Långsiktigt bör dock överföras dit där det hör hemma, dvs.ansvaret
kulturpropositionenlstill kulturpolitiken. Regeringen har i i september

1996 meddelat den tillsätta utredning för studera deatt att attavser en
arbetsmarknadspolitiska stödens förhållande till och betydelse för de
konstnärspolitiska målsättningarna. Förslag ska lämnas till effektivise-
ringar och bättre till kulturområdetsanpassning särskilda förhållanden.
Uppdraget ska redovisas under 1997.

avvaktanI på utredningens förslag bör AMS möjligheter-överväga
utforma de arbetsmarknadspolitiska stöden till olika produktion-attna

inom kulturområdet på sådant dessa arbeten kan räknassättett atter
reguljära. bör i första hand gälla de produktionerDetta där stödensom

har begränsad omfattning förhållandei till de totala produktions-
kostnaderna.

a 1996/97:3.Prop.
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Administrativa frågor8

Inledningl

kapitel behandlar antal frågor kring administrationenDetta ett av
arbetslöshetsförsäkringen. administration beskrivs mycketDagens
kortfattat. utförlig redovisning finns delbetänkandetEn i avsnitt 6.2
och Förslag obunden arbetslöshetskassa läggs. Förslaget6.3. om en ny

utförligare delbetänkandetfinns beskrivet i avsnitt 7.4.
generella frågeställningar kring arbetslöshetskassornaantalEtt

därefter, bl.a. verksamhetsområden, behovetbehandlas reglerna om av
administration och samverkan liksom kraven på kompetens-enhetlig

utveckling. Utredningen lägger förslag arbetslöshetskassornaattom ge
aktivitetsstöden arbetsmarknads-i uppdrag administrera inomävenatt

Därefter frågor angående fusk, kontroll och till-politiken. behandlas

syn.
denUtredningens behandling de administrativa frågorna kringav

arbetslöshetsförsäkringen inte uttömmande. rad frågor behö-Enärnya
eventuellt fattats förändrautredas ytterligare, beslutnär ett attomver

utredningen föreslår.kassaorganisationen på det sätt som
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Kassaorganisationen8.2

Förslag

sammanhållna arbetslöshetsförsäkringen bör administrerasDen av
kunnaArbetslöshetskassoma börarbetslöshetskassor.självständiga

berör de medlemmar-ersättningsärendenhandlägga samtliga som egna
na.

komple-föreslås blir inrättadarbetslöshetskassaobundenEn somny
handlägga den obligato-Huvuduppgift blirkassor.till övriga attment

med denarbetslösa inte iförsäkringen för dedelen ärriska somav
anslutningkunna erbjudaobundna kassan skadelen.frivilliga Den även
avgörandeska hainkomstbortfallsskyddet försäkringen. Statenitill ett

arbetslöshetskassan.obundnainflytande denöver
arbets-på villkor övrigaska verkaobundna kassanDen somsamma

medlerns-till kassan ska erläggaansluter siglöshetskassor. De ensom
avgift.

både och företagareha arbetstagareska kunnakassanDen somnya
medlemmar.

verksamhetsområden,ändrabör ha sinaArbetslöshetskassoma rätt att
andra arbetslös-sammanfalla meddärmed kommerdessa attäven om

kunnabör inteenskilda arbetslöshetskassorområden. Nyahetskassors
verksamhetsområde.arbetsmarknadenha hela som

Ökade medförgod myndighetsutövningpå ochkrav effektivitet att an-
inombörbör minska. Satsningarsikt görasarbetslöshetskassortalet

områden.rad In-höja kompetensenförarbetslöshetskassorna att en
bör byggasalla medlemmarservice tillochformation ut.

åläggasbör i lagdenarbetslöshetskassor,Samtliga attäven nya,
utvecklingsfrågor.andra service- ochochadministrativasamverka i

det gäl-ekonomisk frihet, bl.a.ökadbör närArbetslöshetskassoma ges
med-delkapitalet och dendetstorlekenbestämmaler att avegna

administrationskostnader.går till täckalemsavgiften attsom
administratio-arbetslöshetskassorna kanutredas överbörDet taom

utgår till medlemama.arbetsmarknadspolitiska stöd somnen av
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Dagens system

arbets-handhas 40arbetslöshetsförsäkringenAdministrationen avav
föreningarprivaträttsligabetraktaskassorlöshetskassor. Dessa som

statligamedfinansieradearbetslöshetsersättningarhandläggersom
därmed kunnaochstatsbidragerhållaskaföreningbidrag. För att en

hosden registreraskrävsarbetslöshetskassa attverksamhetutöva som
arbetslöshetskassafå registrerasskaföreningAMS. För att somen

hardenmedlemmar000 att10 samthar minstföreningenfordras att
nonnalstadgardemedenlighetavfattade istadgar somantagit ärsom

verksam-föreningensbl.a.skastadgarnaIAMS.fastställts angesav
heltsammanfallerverksamhetsområdeföreningenshetsområde. Om

arbets-registreradredanförverksamhetsområdetmedeller delvis en
registrering.kan AMSlöshetskassa, vägra

arbetslöshetskassor. Avsammanlagt 40detfinnsnärvarandeFör
arbetstagarorganisationertillanknytninghar 35kassor näradessa en

småföretaga-förintresseorganisationertillanknytningoch fem näraen
re.

ochhararbetslöshetskassaimedlembli somenRätt varatt en
stadgar.kassansiverksamhetsområdedetarbetar inom angessom

redandelsmedlemskaptill ärfrån dennaUndantagna rätt sompersoner
delsår,fyllt 64hardelsarbetslöshetskassa,tillhör sompersoneren

timmar17mindregenomsnitt änförvärvsarbetar i persompersoner
medsamarbetehar näraorganisationer ettfackligamångavecka. I som

imedlemmarnaförobligatorisktvaritdethararbetslöshetskassa,en
arbetslöshets-imedlemmarorganisationen ävenfackliga attden vara

möjligtdock attDetmedlemmar. äranslutnakollektivts.k.kassan,
någonmedlem iarbetslöshetskassan atttill utandirektansluta sig vara
enskiltbrukar benämnasmedlemmarsistnämndaintresseorganisation.

anslutna.
den 31medlemmar763totalt 8023fannsarbetslöshetskassornaI

1995.december
ochAMShandläggsKASarbetsmarknadsstödetkontanta avDet

Riksför-ombesörjsstödetUtbetalningenlänsarbetsnämndema. avav
försäkringskassoma.allmännadeochsäkringsverket

fyrahandhasdensåtillvidacentraliserad attAdministrationen avär
Östra regionerna.SödraochVästra,benämnda Norra,KAS-regioner

s.k. KAS-till fyralokaliseradKAS-ärendena ärHandläggningen av
östraregionen, HemsevästraBoråsregionen,Ljusdal norrakontor:

regionensödraOlofströmochregionen
länsarbets-finansieras attadministrationKAS-kontorens genom

ochfattarKAS-kontorbeslutför varjeavgift etterläggernämnderna en
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berör arbetslös med hemvist i det område respektive länsarbets-som en
nämnd ansvarig för.är

De nuvarande reglerna i KAS-lagen innebär den arbetslöse bliratt
aktuell hos någon länsarbetsnämndema först han eller hon blirnärav
arbetslös. finnsDet dock situationer medlemmarnär även i arbetslös-
hetskassor erhåller KAS. Så fallet medlemmenär harnär upparbetat ett
arbetsvillkor, inte har varit medlem i arbetslöshetskassan i till-men
räckligt lång förtid uppfylla det medlemsvillkoratt finns i arbets-som
löshetsförsäkringen.

Administration arbetslöshetskassorgenom

En utredningens utgångspunkter så långtär möjligt byggaattav som
den arbetslöshetsförsäkringen på de delar fungerar väl inya som
dagens försäkring. hörnstenEn i dagens försäkring den förvaltasär att

frivilliga arbetslöshetskassor. Arbetslöshetsförsälcringenav är en gam-
mal försäkring, har enligt utredningens mening tidsenligmen en
organisation väl dagens förhållanden. Förvaltningenmotsom svarar
sker i privat föreningsfonn,regi, i med ochstort engagemang egenan-

från de berörda medlemmarna. Dessa positiva särdrag villsvar
utredningen behålla. För detta ska möjligt det viktigtatt slåär attvara
vakt försäkringens legitimitet.om

Utredningen samtidigt medvetenär arbetslöshetskassomasattom
situation inte lätt. Samarbetet med intresseorganisationerär styrkager
och effektivitet. Samtidigt måste kassoma strikta medlem-motvara

Kassorna anförtrodda myndighetsutövningär och förvaltarmarna.
allmänna medel. finnsDet antal kontrollinslag i försäkringenett som
måste hanteras, reglerna lämpligt arbete,t.ex. avstängningsreglemaom

den nyligen införda tvåpartsprocessen,samt där arbetslöshetskassaen
kan tvingas bli till medlemmar. Utredningensmotpart förslagegna
kommer ytterligare höja kraven på arbetslöshetskassomasatt själv-
ständighet och förmåga korrekt administrera försäkringen.att

Ett självförvaltningssystem, arbetslöshetskassorna ingår harsom
alltid detta problem. Arbetslöshetskassan ska företräda både den
enskilde och det Ibland uppstår konflikt mellangemensamma.
organisationen och medlemmen. Kritik riktas ibland denäven mot
intresseorganisation samarbetar med arbetslöshetskassa, närsom en
medlemmarna uppfattar regelverket alltför och svår-snävtsom
begripligt. Det finns dessa och andra skäläven orsak till betonaattav
vikten arbetslöshetskassomas självständighet.av
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heltäckande.börarbetslöshetsförsäkringstabilochlegitimEn vara
möjligtbörförsäkring. Detsådanföreslagit attharUtredningen varaen

bli medlem iarbetslöshetsförsäkringentill attansluta sig utan en
intresseorganisation.tillanknytningmedarbetslöshetskassa en

bästförutsättningardessauppfyllsmeningutredningensEnligt om
ochheltförsäkringensammanhållnaföreslagnautredningenden av

dockkräverlösningarbetslöshetskassor. Dennahållet administreras av
kassa,obundenmedkompletterasarbetslöshetskassordagensatt en

inkomstbortfallsdelenochgrundbeloppetbådeadministrerakansom
arbetslöshetskassorimedlemmarkan blivill ellerinteför dem som

intresseorganisationer.tillmed anknytning
alternativaför tvåutredningen ut-redogjordedelbetänkandetI

innebäralternativetarbetslöshetskassa Detfommingar enaen nyav . befintligadagenspåutformas sättkassandenatt somsammanya
dessa.medsamarbetaradministrativtochförening,dvs.kassor, ensom

för-Utredningenarbetslöshetskassa.statligalternativetandra ärDet en
enlighetiskulle utformaskassandendelbetänkandetordade i att nya

dettaalltjämtUtredningen attalternativ.förstnämndamed anser
lösningenden bästaalternativ är

arbetslöshetskassaobundenEn

olikaimedlemmarbildatshararbetslöshetskassornanuvarandeDe av
förbasgivensåledesfannsDetintresseorganisationer. somgruppen

arbets-denfinns intenaturlig närsådankassa. Envarje nyagruppny
vilkafallsåoch iosäkertdetEftersomska bildas. ärlöshetskassan om

arbetslöshetskassa,obundenframtidamed ivill envarasompersoner
andra Dessapåläggas parterkassanbilda parter.förmåste attansvaret

ocharbetslöshetsförsäkringenhurkunskaperingåendebör ha om
bördessa statenfungerar. Enarbetslöshetskassor parterdagens varaav

denfrämstmotiveras attAMS. Dettaföreträdslämpligen avavsom
obligatoriskaallmännaför denskaarbetslöshetskassan ansvara -nya -

kassa.någonmedlemmar iför de inteförsäkringen ärdelen somav
organisations-bildauppdragfåbör iGrundama att gemensamen

arbetslöshetskas-obundnadentill dessframverkarkommitté attsom
förutsägagårdet inteEftersomorganisation. attfungerandehar ensan

ankommadetbörkommerslutligenobundna kassan att ut,hur den se
stadgarstadgar. Dessalämpligaföreslåorganisationskommitténpå att

normalstad-deenlighet medutformas imöjligtlångtdock såbör som
kravgrundläggandearbetslöshetskassor. Ettför övrigagällersomgar

sid 129 ff.kapiteldelbetänkandet 7Se
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avgörande inflytandeär denatt obundnastaten arbetslös-ett överges
hetskassans bildande och verksamhet.

obundnaDen arbetslöshetskassans huvuduppgift blir handläggaatt
grundbeloppet till de arbetslösa inte medlemmar i någonärsom annan
arbetslöshetskassa. Den någon anledning inte vill bli medlem isom av
någon de befintliga kassoma kan ansluta sig till inkomstbortfallser-av
sättningen bli medlem deni obundna arbetslöshetskassan.attgenom
Om kontaktar den obundna arbetslöshetskassan för atten person
ansöka medlemskap, ska kassan på neutralt upplysa veder-ett sättom
börande Vilka andra arbetslöshetskassor finns inom hans ellerom som
hennes yrkes- eller verksamhetsområde och kan lämpliga attsom vara
söka medlemskap dockDet alltid den försäkrade bestämmerär som
vilken arbetslöshetskassa han eller hon önskar medlem skaDetvara
också möjligt byta från den obundna arbetslöshetskassan tillattvara en

kassa och vice enligt vedertagna regler för övergångannan versa
mellan arbetslöshetskassor.

obundnaDen arbetslöshetskassan ska kunna ha företagareäven som
medlemmar. ansluterDe sig till kassan ska erlägga medlems-som en
avgift. Medlemsavgiften till den obundna arbetslöshetskassan ska på

avgifterna i övriga arbetslöshetskassor bl.a. täckasättsamma som
kassans kostnader för handlägga inkomstbortfallsersättningen. Seatt
vidare kapitel 10.

Verksamhetsområden

verksamhetsområdenVarför

arbetslöshetskassa skaEn enligt gällande regler i sina stadgar ange
kassans verksamhetsområde med uppgift den föravsedd anställ-ärom

företagareda, eller båda dessa kategorier. Sammanfaller arbetslös-
hetskassans verksamhetsområde till huvudsaklig del med verksamhets-
området för registrerad arbetslöshetskassa, får AMS registre-vägraen
ring. Syftet med denna begränsning försäkringen rationellär att ge en
utformning och undvika kassoma konkurrerar med varandra.att att

Reglerna verksamhetsområden hade reell innebörd fram tillom en
år då regelverket för finansieringen1989 förändrades. Dessförinnan

avavgiften delvis beroende arbetslöshetsnivån inom respektivevar
kassa. denna kopplingNär bort har viktig förgrund vakt-togs en
hållandet kring verksamhetsområdena försvunnit. avgiftenNu styrs av
den genomsnittliga inkomstnivån respektiveinom arbetslöshetskassa.



SOU 1996: 150 Administrativa frågor 241

Flertalet arbetslöshetskassor har verksamhetsområden överens-som
med verksamhetsområdetstämmer för respektive intresseorganisation

med vilken kassan samarbetar. Många arbetslöshetskassor verkar lik--
intresseorganisationer flera yrkesornrådenöver inom skildasom -

branscher och områden. Flera kassor ansluter både arbetstagarenumera
och företagare verksamma inomär verksamhetsområde.som samma

Flera arbetslöshetskassor har verksamhetsområden som samman-
faller helt eller delvis med andra kassors. berorDetta på de intres-att
seorganisationer samverkar med kassorna ibland konkurrerarsom om

medlemmar. därförDet möjligt förär vissa arbetstagare attsamma
välja mellan olika arbetslöshetskassor. Exempel Akademikernas,är
Statstjänstemännens och Industritj arbetslöshetskassor.änstemännens

För undvika dubbelförsäkring i ALF-lagenatt inteattanges man
kan bli medlem i arbetslöshetskassa, redan med iären om man en

kassa. Konkurrensmotivet har således inte beaktats starkt,så närannan
AMS medgett registrering arbetslöshetskassor.av nya

Företagare i arbetstagarkassor

En medlem byter från arbete inom arbetslöshetskassas verk-ettsom en
samhetsområde till arbete inom kassas verksamhetsområ-ett en annan
de ofta kvar i sin gamla kassa. Om det arbetet tillfälligtstannar ärnya
behöver medlemmen bytainte arbetslöshetskassa. Reglerna docksäger

bytet ska ske efter månader. hellerDet inte ovanligtatt med-är attsex
lemmar övergår från ha varit anställda till bli företagare,att att egna

vill kvar kassan.i Särskilt gäller detta inom tydligastannamen
yrkesområden. förändringDenna har lett till Akademikernas arbets-att
löshetskassa och Ledarnas arbetslöshetskassa efter medgivande från
AMSZ, har sina verksamhetsområden för företagare.öppnat Detta
innebär det finns andra arbetslöshetskassor de tradition-att ännumera
ella företagarkassoma försäkrar företagare. behovDetta attsom av

verksamhetsområden kommer troligen finnasöppna inom fleratt
kassor, där arbetstagare allti högre grad tillövergår bliatt egna
företagare.

Småföretagamas arbetslöshetskassa och arbetslöshets-Köpmännens
regeringen3kassa har tillskrivit och påtalat det enligt kassomas mening

olämpliga i harAMS medgett olika arbetstagarkassor får utvidgaatt att
verksamhetsområdensina till omfatta företagare. De tvåävenatt

kassoma syftet med branschindelningen därmed har förfelats.attanser

2Medgivandena lämnades den september20 1994 respektive den 27 juni 1995.
3 23Den maj 1995.
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vilken utsträckningproblemet handlar ibeskrivnaDet enomovan
ska kunna ändraomfattar arbetstagarearbetslöshetskassa endastsom

omfattar företagare. denden Iverksamhetsområde såsitt även ut-att
arbetslöshetsförsäkringenföregick dagens regleringredning avsom

skulleföreslog detfråga. Utredningenbl.a. dennabehandlades att vara
för bådearbetslöshetskassorfall bildasärskildamöjligt i öppnaatt

arbetstagare4. depar-deladesuppfattningoch Dennaföretagare även av
tementschefens.

arbetslöshetskassor förförutsattestillkomstRedan vid lagens att
verksamhetsom-utvidga sinasärskilda fall skulle kunnaarbetstagare i

företagare.omfattaråden till ävenatt
tänkta kunnasåledes varitverksamhetsområden harReglerna attom

ändrade in-arbetslöshetskassomastillochtidenändras över anpassas
det rim-uppfattningEnligt utredningensverksamhet. ärriktning på sin

taktverksamhetsområden iändra sinakanarbetslöshetskassornaligt att
kan leda tillarbetsmarknaden. Dettasker påmed de förändringar som

verksamhets-varandrasinkräktar påmånarbetslöshetskassor i vissatt
sedanförekommitbeskrivitsemellertidområden. harDetta ovansom

inskränkaskäl förfinns det intemeningutredningensEnligt attlänge.
dennapå rätt.

verksamhets-reglernabakomavsiktenUtredningen bedömer att om
mellan olika arbets-utesluta konkurrenshelthar varitområden inte att

intresseorganisationemastillföljsamhetIstället harlöshetskassor.
väglett AMS.det motivrekryteringsonrråden varit som

kassormellanKonkurrens

mellan de in-medlemmarkonkurrensmedförpåpekatsSom omovan
arbetslöshetskassorna,medsamverkar atttresseorganisationer som

medförtdockhar intekassoma. Dettamellanfinnskonkurrens även
arbetslöshetsförsäkringen.administrationenförpåtagliganågra avmen

arbetslöshets-fortsättningen böridärförUtredningen ävenattanser
sammanfallerverksamhetsområden attha samtkunnakassor ar-som

och företagare. Iarbetstagareansluta bådebör kunnabetslöshetskassor
ochalltid följsföretagarreglemaviktigtfallet detsistnämndadet är att

hanterararbetslöshetskassavilkenoberoendede lika,äratt somav
kapiteldetta iförslaglagtUtredningen hardem. om

överhuvudtagetövergripande frågaoch ärEn manommerannan
ochverksamhetsområdenkravet pånuvarandebibehålla detska om

4 1971:42SOUSe
5 1973:56 188.Se s.prop.
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generellt ska tillåta arbetslöshetskassor ansluter medlemmarattman
från olika områden.

Ett skäl för behålla de nuvarande reglerna uppdel-att är att genom
ningen på verksamhetsområden blir arbetslöshetskassorna specialise-
rade inom respektive område. medförDetta administrationen bliratt
effektiv och det byggs kunskap i organisationenatt vilkaupp en om
speciella problem finns i branschen. Mot detta talar vissaattsom ar-
betslöshetskassor har mycket breda verksamhetsområden och ävenatt
detta fungerar väl. dåDet sig kassor medrör antal medlem-ett stortom
mar.

obundnaDen arbetslöshetskassan kan komma ha medlemmaratt
från vitt skilda arbetsområden. Hela arbetsmarknaden verksam-utgör
hetsornrådet. innebärDetta bransch- och yrkesspecialisering och lo-att
kal service inte kommer finnas. Utredningen bedömer därför detatt att

flertalet försälqade kommer välja befintliga arbetslöshets-stora att
kassor med inriktning på givna yrkes- och verksamhetsområden. Detta
bör för flertalet försäkrade innebära klara fördelar.

Utredningen det finns vissa risker alltför små arbets-attanser om
löshetskassor etableras. kan haDe svårt fungera effektivt ochatt att
klara de myndighetsuppgifter finns i administrationen försäk-som av
ringen. Särskilt gäller detta arbetslöshetskassor samverkarintesom
med någon intresseorganisation.

Utredningen nuvarande regler arbetslöshetskassaatt attanser om en
i sina stadgar ska verksamhetsområde bör kvarstå. arbetslös-Nyaange
hetskassor bildas i privat regi, dvs.i den form dagens kassorsom som
har, bör inte kunna ha hela arbetsmarknaden verksamhetsområde.som
En viss precisering verksamhetsornrådet bör krävas, för motiveraattav

enskild arbetslöshetskassas existens.en ny
Regeln kanAMS registrering, föreslaget verk-att vägra ettom om

samhetsområde helt eller delvis sammanfaller med redanen annan
registrerad arbetslöshetskassas verksamhetsområde, föreslås utgå. Ut-
redningen dagens krav på 10 000 medlemmar räcker föratt attanser
förhindra små organisationer med litet medlemsantal etableraratt
konkurrerande arbetslöshetskassor.

Enhetlig administration

Enligt direktiven ska utredningen redovisa förslag rationel-som ger en
lare och effektivare administration. Arbetslöshetskassoma har inom
den gällande ordningen viss handlingsfrihet avseende hur administ-en
rationen organiseras. harDetta medfört arbetslöshetskassomasatt upp-
byggnad och administration inte enhetlig.är
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arbetslöshetskassorhuvudgmpper:delas i tvåkanKassoma upp
s.k.haroch arbetslöshetskassoradministrationcentralhar s.k. somsom

central administra-medarbetslöshetskassorlokal administration. Hos
centralt.arbetslöshetsersättningenangåendesamtliga beslutfattastion
regel defattasadministrationmed lokalarbetslöshetskassorHos som

arbetslös-det beslutförsta beslutlokalt. Medbeslutens.k. första avses
arbets-ansökanarbetslösesanledning denmedfattarhetskassan omav

lokaltfinnsredogörarebeslut fattaslöshetsersättning. Dessa somav
landet.iute

Även finnscentral administrationmedarbetslöshetskassorhos re-
medlemskontaktförutom sedvanliguppgifterlokalt.dogörare Deras är

ersättningsansölcrlingar. Denmedlemmarnasarbetslösadeatt ta emot
påcentral administrationochmellan lokal ärskillnadenväsentligaste

ersättningsbesluten.fattarfaktisktorganisationenvilken nivå rent
arbetslös-förmöjligtdetordningenbeskrivnaden ärGenom ovan

förhållandenefter deorganisationsinhetskassorna att somanpassa
därförUtredningenverksamhetsområde.respektiveråder inom anser

gäller kassor-vadförändringföreslå någonförskäldet finnsinte attatt
del.dennaorganisation inas

skilda organi-beslutsfattare inom vittmångaproblem med såEtt
tillsyninformation,utbildning,krav påställerdettasationer storaär att

helaenhetligaochbli korrektabesluten skaförkontrolloch att genom
och tillsyns-självaarbetslöshetskassornaBådekassaorganisationen.

den ökadegrundPåhärharmyndigheten AMS stortett avansvar.
harår,underarbetslöshetsförsäkringenärendemängden inom senare

roll.dennaibland brustit iresursbristAMS av
AMSviktigtframtiden detsådana problem iundvika är attFör att

skakunskapsspridningochinformationför hurlämplig formskapar en
tillsynsmyndighetenbör ut-alternativ övervägas är attske. Ett som

vik-ochregelförändringaraktuelladärdatabas,formnågonvecklar av
alla arbets-bördatabassamlade.finns Dennadomstolsavgörandentiga

delkunnalöshetskassor ta av.

Kompetensbehov

ikassaorganisationennuvarandedenkonstateraUtredningen kan att
dramatisk ökningtillfredsställande. Trotsfungerar av ar-stort sett en

nittiotalet harunderregelförändringarantalochbetsmängden ett stort
Deteftersläpningar.med vissafungerat,verksamhetenändock änom

del dekompetensen. Envad gällerbristertecken pådock vissafinns av
berott pådelhar till vissförsäkringdagens attfunnits iproblem som
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felaktigt felaktiga tillämpningenreglerna har tillämpats på Densätt.ett
komplexitet, arbetslöshetskassor-delvis förklaras reglemaskan menav

ställasberedda de i framtiden kan kommamåste på även attattvarana
och gränsdragningsproblem.inför svåra tollmings-

arbetslöshetskassorna sedan den maj 1996Till detta kommer 1att
överklagningsärenden. innebär deuppträda i Dettaska attmotpartsom

domstol. Arbetslöshetskassornauppträda ikommer att tvungna attvara
för klara dessakunskap och kompetensdärför skaffa sigmåste attny

arbetslöshetskassor hardet angeläget samtligakrav. första handI är att
medockså viktigtkvalificerad juridisk kompetens.tillgång till Det är

arbetslöshetskassor-kunskap hosförvaltningsmässigökat inslagett av
inslaginnehållerverksamhetenledningar, med tanke på ett stortattnas

myndighetsutövning.av
arbetslöshets-intresseorganisationerknytning tilldenGenom som

för deför socialtförutsättningarhar, finnskassorna ett engagemang ar-
bör haarbetslöshetskassornaPersonalen hosbetslösa medlemmama.

arbetslösa bördekris fungerar och hurhur människor ikunskaper om
uppgiftarbetslöshetskassomasemellertid intevidare.hänvisas Det är

främstarbetslösa.aktiviteter för Dettaolikasig i äratt enengagera
samverkar medandra organisationerfackliga ochuppgift för de som

kassorna.
arbetsförmed-samverkan medbör ha vissArbetslöshetskassorna

indivi-angående innehållet iidag, bl.a.skerlingarna denutöver som
kunskaperkräver ökadeochhandlingsplaner.duella Detta annat om

medlen hos arbets-arbetsmarknadspolitiskaoch dearbetsmarknaden
personal.löshetskassomas

arbetslöshetskas-utredningenSammanfattningsvis konstaterar att
kravvilka allt högretjänsteorganisationer påprofessionellaärsorna

ställas.och kompetens kommereffektivitet att

arbetslöshetskassormellanSamverkan

radsamverkat frivilligt ihalvsekelArbetslöshetskassorna har i ett en
samtligaföreslårUtredningendelbetänkandet avsnitt 6.2.frågor. Se att

administrativasamverka ienligt lag åläggsarbetslöshetskassor att
Även skaarbetslöshetskassanutvecklingsfrågor. denfrågor och i nya

samverkansorgani-Utredningensamverkan.ingå dennai attanser en
detta kanha servicefunktion. Itvingande enbart kansation görs ensom

utvecklingsfrågorutbildnings- ochinfonnations-,även gemensamma
habehövadessutom sigarbetslöshetskassornaingå. Om enanser

arbets-opinionsbildande samverkan kringföreträdare samtgemensam
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löshetsförsäkringen, bör detta formellt ske vid sidan denav gemen-
serviceorganisationen.samma

frågor, den samverkan redan finns, börPrioriterade utöver som vara
helt enhetligt IT-stöd för arbetslöshetskassorna. börnå Insatseratt ett

för utveckla ekonomi- och redovisnings-även göras att gemensamma
andra administrativa samverkansorgani-liksom rutiner. Genomsystem

olika slag kunna fram kontinu-bör statistiksationen tasavgemensam
Även finnas.utredningsresurser börerligt. vissa gemensamma

Information till medlemmarna

medlem-arbetslöshetsförsäkringen bör förse de försäkradeDen nya
vad hittills varit fallet.betydligt informationmed än sommermarna

försälcringsbesked, därpersonligtAlla medlemmar bör varje år ett
vilkenuppfyller olika villkor, ihur medlemmeninformation omges

eventuell dagpenning,medlemmen försäkringen,utsträckning utnyttjat
uppgifterpågående periodeventuella återstående dagar i Dessaetc.

börUtredningen bedömer detarbetslöshetskassomas register.finns i att
utskicksådantarbetslöshetskassorna klaramöjligt för att ett pervara

utskick till alla med-intressorganisationemaTidigare gjordes viaår.
medlemsavgift inför den årligaavdragsgillangående erlagdlemmar

gång årArbetslöshetskassoma skickar minstsjälvdeklarationen. peren
enskilt anslutna medlemmar.inbetalningskort till samtligaut

Registersamverkan

enhetliga ochbörmedlemsregisterArbetslöshetskassomas göras
slag.underlättas kontroller olika Desamköra. Därmedmöjliga att av

förslag måsteenligt utredningensnytillträdandeersättninguppbärsom
utgåbara ska kunnakontrolleras, eftersom denna ersättningkunna en

Även möjlighetenkapitel företagare utnyttjargång. Se attsom
motsvarandekontrolleras på Sevilandeförklara företaget behöver sätt.

arbetslöshets-försäkrade ansluter till olikaRisken för sigkapitel att
därmedfrån flera håll kanerhåller ersättningoch samtidigtkassor

motverkas.också
arbetslöshetskassorna och derasUtredningen föreslår att samver-

utarbetauppdragmed itillsammans AMSkansorganisation attges
bl.a.behöver lösasregistersamordning. Frågorangåendeförslag ärsom

arbetslöshetskassadenEnbart handläggare påoch behörighet.sekretess



SOU 1996: 150 Administrativa frågor 247

sökande tillhör bör ha tillgång till för änd-systemet göraattsom en
Övrigaringar. kassor bör bara ha möjlighet läsa uppgifter.att

Register liknande slag finns inom AMS och arbetsförmed-av
lingarna. AMS centrala register AF-90 registrerar de arbetssökande i

Årolika kategorier. ålades1994 arbetslöshetskassorna till AMSatt
lämna statistiska uppgifter på individbasis angående bl.a. utbetald
ersättning. databas basisDen på därav heterupprättatsnya som
AKSTAT och de källor utredningen förär använt att göraen av som
ekonomiska beräkningar. Se kapitel 11.

Ökad ekonomisk frihet

Ökade krav på vad arbetslöshetskassoma ska ställer krav pågöra,
effektivitetshöjningar och eventuellt höjda medlemsavgifter för att
täcka ökade administrationskostnader. kan också leda tillDet samman-
slagningar och ökat samarbete mellan olika kassor, vilket utredningen

bra. Antalet arbetslöshetskassor idag mycket Närär stort.anser vore
den offentliga sektorn snabb takti rationaliserar motsvarande verk-
samheter, kan inte strukturen på arbetslöshetskassomas administration
släpa efter.

Arbetslöshetskassornas avgifter ska idag godkännas AMS. Enligtav
vad utredningen har erfarit, har AMS i de flesta fall godkänt kassornas
förslag till avgiftshöjningar. Utredningen föreslår arbetslöshets-att
kassorna fortsättningen fåri själva bestämma storleken den delpåöver

medlemsavgiften går till administration. Utredningen föreslår iav som
kapitel arbetslöshetskassomas10 kapital, storlek detatt ävenegna vars

regleratö,ska få öka. bör dock fortfarande regleras vilkenDet denär
den högsta nivån får tillräckligt kontrollinstrumentDetta utgör ettvara.

ekonomiska oegentligheter.mot

Administration aktivitetsstödenav

ofta påtalad brist dagensEn i arbetslöshetskassorna inteärsystem att
kan handlägga ersättningsfrågor för de medlemmar inte har kvali-som
ñcerat försig ersättning från arbetslöshetsförsäkringen endast ärutan
berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd. den föreslagnaI samman-

6 den högsta utgången15% dagpenningen vid det förflutna verksam-senastav av
hetsåret multiplicerat med antalet medlemmar kassan,i vilket kr85motsvarar per
medlem.
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hållna försäkringen kommer arbetslöshetskassorna administre-ävenatt
grundskyddet för sina medlemmar.ra

fråga ofta framförs frånEn arbetslöshetskassorna är attannan som
de önskar administrationen arbetsmarknadspolitiskaöver äventa av
stöd, dvs. utbetalningarna, till medlemmar.sina ersättningarDessa
grundas ofta på dagpenningens nivå, uppgift idag måste in-en som
hämtas från arbetslöshetskassoma. dag sköterI arbetslöshetskassorna

utbetalning till de medlemmarersättning deltar i ALU.om av som
Utredningen bör utreda möjligheterna låta arbets-att attanser man
löshetskassoma administrera samtliga arbetsmarknadspolitiska ersätt-

aktivitetsstöd knutna tillningar arbetslöshetsesättningen,ärsom- -
dagens utbildningsbidrag.t.ex.

19947Riksrevisionsverket utredde administrationen utbildnings-av
bidragen. Uppdraget utreda eventuell överflyttning från Riks-att envar
försäkringsverket till eller Centrala studiestödsnämnden. Arbets-AMS

ingick studien. konstaterade bl.a. detlöshetskassoma inte i RRV att
försäkrads komofta lång tid innan uppgifter dagpenning tilltog om en

från den för-Riksförsäkringsverket arbetslöshetskassorna och att
säkrade därför kunde få innan full dagpenning kunde betalasvänta ut.

överföring kräver de kontrollfunktioner idag finns hosEn att som
Riksförsäkringsverket kan hanteras arbetslöshetskassorna. Dessaav

socialförsäkringsförmåner,kontroller pensionsförmåner, studie-avser
anställningsfönnåner, arbetsmarknadspolitiskastöd, lön och andra

beslut, studieförsäkran/närvarorapport behövs antagligenDetm.m.
förändringar administrativa och tillgång till selqe-betydande i system

för överföring administra-tessbelagda uppgifter olika slag, attav en av
ska kunna ske.tionsansvaret

förutsättning också sådan överföring det kostnadsef-En ärär att en
frågan defektivaste olika möjliga alternativ. kommer ocksåHär omav

små arbetslöshetskassomas förutsättningar in. Utredningen har inte un-
fråganderlag för den bedömningar, börgöra attatt arten av men anser

utredas vidare.

7RRV1994:30.
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8.3 Fusk

Förslag

flertalEtt förslag till hur de administrativa kan bli säkrare ochsystemen
hur fusk kan stävjas redovisas. Dessa metoder bör utvecklas och prö-
vas.

motverka fuskFör det viktigare utveckla metodernaär föratt att
tillsyn och kontroll skärpa påfoljdema för dem fuskar.än att som

Arbetslöshetskassoma bör på intemkontroll bl.a. beslu-satsa mer av
kvalitet.tens

Undersökningar och AMSRRVav

Riksrevisionsverket har i olika studier försökt förekomstenuppskatta
fusk inom olika bidrags- och försäkringssystem. harRRV bl.a.av

konstaterat det sällan förekommer arbetslöshetsersättningar fel-att att
förtidspensions.aktigt betalas samtidigt med hel Iut rapporten annan

behandlas bl.a. arbetslöshetsförsäkringen och KAS. Förekomsten av
svartjobb enligt mycket svår kontrollera. skulleDetär rapporten att
bl.a. kräva identitetskontroll på arbetsplatser inom vissa bran-utsatta
scher. Dock arbetslöshetskassornaRRV borde kunnaattanser rappor-

fler det fåtal fall de år.än görtera nu per
Andra slag fusk, samtida utbetalningar från olika försäk-t.ex.av

ringssystem förekommer så höginte i grad, ändock kri-RRV ärmen
tiskt till arbetslöshetskassornas brist förmågapå upptäcka den häratt

fel. har i det s.k. STIKK-projektet bl.a.AMS samkört datare-typen av
gister utbetalningar från arbetslöshetskassorna Riksförsäk-ochöver
ringsverket vecka 41 år 1994. Antalet upptäckta falla fusk inteav var
så fallenvissa handlade långa perioder med dubblastort, men av om
ersättningar.

utredningloharAMS i studerat arbetslöshetskassornas hand-en
läggning frånkännande- och återkravsärenden första halvåret 1995.av
Studien visade det fanns tydliga skillnader i arbetslöshetskassornasatt
handläggning och bedömning. behövs därför enligtDet rapporten
bättre utbildning, tydligare riktlinjer och hos arbetslöshets-ansvar
kassorna bättre information till de försäkrade.samt

8 RRV 1995:33.
9 RRV 1995:32.
l Fuu 1996:1. FbeSe 1996:1.även
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överväganden

Utredningen har uppmärksammat antal förslag från de befinnerett som
verkligheten detta område. förslagsig inom aktivareEttnära är ett

uppföljningoch varje arbetslös från arbetsfönned-engagemang av
lingens sida. har behandlats Användning individuellaDetta ovan. av
handlingsplaner innebär sannolikt möjligheterna till fusk minskar.att

förslag kraven på aktivt söka arbete ska ökas ochEtt är att attannat
Äventydligare. detta har berörts kapiteligöras ovan

Personliga kassakort införas och rikt-på iär väg är rättatt ett steg
förhand dela kassakort för perioder.ning, liksom inte på långaatt ut

arbetssökande,förslag innebär de åtminstone inomEtt attannat
hög risk för svartjobb, skulle få tillvissa branscher med inrapportera

arbetslöshetskassan dag de arbetslösa den dagen.varje Rappor-äratt
fusk.efterhand möjlighet tilltering i ger

dag anmälnings-under arbetslöshetsperiod saknas iVid semester en
missbrukas. förslag framförtsförväg. kan ocksåplikt i Detta Det som

ska anmälas tid i förväg,till utredningen vissär uttag semesteratt av
planeras. intemånad längre sammanhängande Harsemestert.ex. en om

tacka tillsådan skett, ska den arbetslöse inte kunna nejanmälan
erbjudande arbete.om

telefonkräver någon fonn rapporteringsådantEtt system perav
tillgänglig. Dockkoder, teknik idag finnsmed personliga somen

arbetslöshetskassorna.skulle den förutsätta tekniksatsningar inom Den
efterhand kunna han eller honska dag iarbetslöse inte i säga attsom

telefonanmäl-lämpligt arbete. Dylikaförhindrad avvisatatt ta ettvar
kanpersonliga besök arbetsförmedlingen.ska på Deningar inte ersätta

obb.heller förhindra medvetet planerat svartjinte
till arbets-den arbetslöse ska anmälaförslag krav påEtt är attannat

fått arbete, aktualiseringförmedlingen han eller hon har sånär att av
Utredningen alla dessabör ske dag.kan ske. Detta attsamma anser

börmetoder prövas.
Överlag de informationssystem och registerdet också viktigtär att

har kom-utvecklas och kan samordnas, vilketfinns inom sektornsom
Även minskautredningens förslag syftar till attmenterats ovan. som

inkomstutfyllnad iställetarbetslöshetsersättninganvändningen somav
innebär fusk missbrukför omställningsersätming, ochatt motver-som

kas.
arbetsvillkor och det första arbetsvill-månadersKravet på nio att

sannoliktreguljärt arbete motverkarkoret enbart ska bestå svart-av
arbetsvillkoret.arbetad dag blir viktig räkna med ijobb. Varje att

vidare arbetslöshetskassorna bör päUtredningen satsaatt meranser
riktigheten beslut. Utredningenintemkontroll kvaliteten och i sinaav
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har enstaka stickprovskontroller konstaterat ökadeattgenom resurser
här sannolikt skulle resultat. förutsätterDetta kompetensutvecklingge
hos arbetslöshetskassorna. Eventuellt kan den samverkansorganisation

föreslagits i intemkontroll kassornasävensom ovan engageras av
beslut. Arbetslöshetskassoma bör också bli bättre på hanteraatt av-
stängnings- och frånkännandeärenden på enhetligt och korrektett sätt.

Utredningen vidare målet stävja fusk, det vik-att är att äranser om
tigare utveckla metoderna för tillsyn och kontrollatt kraftigt höjaän att
straffen för de upptäcks. kapitelI behandlades5 frågansom om av-
stängnings- och frånkännanderegler.

8.4 Tillsyn och kontroll

Förslag

Tillsynsverksamheten hos AMS, nyligen omstmkturerats, bör intesom
åter förändras. Storleken på anslaget till tillsyn bör dock årvarje vara
föremål för prioritering inom för statsbudgeten, dvs. interamen vara en
fast andel arbetslöshetskassomas finansieringsavgift.av

Det bör i fortsättningen möjligt återkrävaäven statsbidrag frånattvara
kassor felaktigt tillämpar gällande regler. Tillsynsmyndighetenssom
beslut återbetalning bör kunna överklagas till allmän förvaltnings-om

Återbetahiingsskyldighetendomstol. bör kunna nedsättas i vissa fall.

Frågan arbetslöshetskassa avsende ska-regressrättstatens motom en
destånd tvingats utbetala kräver särskild utredning istaten stör-ettsom

sammanhang. förslag läggsInga därför denna punkt.re

förDagens tillsyn arbetslöshetskassornasystem av

AMS riktlinjer

Tillsynsorgan för arbetslöshetskassorna AMS. Riksdagen beslutadeär
våren 1995 tillsynen skulle byggas och finansieringenatt ut att av
verksamheten därför skulle ske på Beslutet trädde i kraft densätt.nytt

juli1 1995. Tillsynsuppgiften, tidigare utfördes försäkringsen-som av
heten, utförs enhet benämnd Arbetsmarknadsstyrelsennu av en ny
Försäkring AMS Försäkring.
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omfattarbeslutats den 24 maj 1996Enligt de riktlinjer AMSavsom
fyratillsynsverksamheten moment:

regelgivning-
godkännandeochregistrering-

verksamhetskontroll och-
verksamhetsanalys.-

Regelgivning

föreskrifter, råd och kommentarerinnebärregelgivningMomentet att
för arbetslös-regelböckerutarbetas. AMSALF-lagen skatill utger

föreningsrättsligaochförsäkringsbestämmelserhetskassorna vad avser
förslag lämnasdet påkallat, skaAMSbestämmelser. När ärattanser

förordningarde lagar ochförändringar inödvändigatill regeringen på
arbetslösa.kontantstöden tillreglerarsom

arbets-regleringamabestämmelserna iverka förskaAMS att av
led ioch Somlikforrnigt rättvist.ska tillämpaslöshetsersätmingen ett

möjlighetfåttden oktober 1995fr.o.m. lverksamhet har AMSdenna
förvaltningsdomstolsoch allmänarbetslöshetskassasöverklagaatt

framhållitharmedlemskap. Regeringenellerersättningbeslut attom
förförutsättning AMSvägledande domarframfåmöjligheten äratt en

överklagnings-upphördeAMStillsynsarbete. Dåföreskrifts- och som
det motiveratansågsarbetslöshetsersättning,rörandei ärendeninstans

både ersättnings-skullenormgivning,förstärktfå fram göraatt somen
medvetnatydligareersättning påutbetalare sättoch etttagare omav

omställningsförsäkring.försäkringens roll som
vägledaråd och anvisningarförharAMS även att genomansvar

prejudicerandeuppgift få framderasarbetslöshetskassorna i att av-
AMStill uttryckkommahandfast kan dettagöranden. attMer genom

överklagat.kassanstället för kassan,iträder in atttrotspartsom

godkännandeochRegistrering

tilloch haarbetslöshetskassaförening ska registreras rätt stats-En som
i lagenuppfyller bestämmelsernaföreningenbidrag endast omom

bildandetska godkännaFörsäkringarbetslöshetsförsäkring. AMS av
föravalordningarmellan kassor,fusionerarbetslöshetskassor, samtetc

vid utform-bistårFörsäkringarbetslöshetskassorna. AMSregister över

" 1994/95:218.Proposition
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ningen stadgetext utfärdar nonnalstadgar för arbetslöshets-samtav
kassoma.

Verksamhetskontroll

AMS ska granska kassomas verksamhet och vid behov meddela de
Ävenerinringar påkallade. utbildningsinsatser kan förekomma.ärsom

Kontrollen ska framåtsyftande och innebär olika projekt skaattvara
drivas, akuta frågor och utredningar kan förekomma.ävenmen mer

Konkret innebär detta ska följa kassomasAMS styrelseratt attupp
det övergripande för verksamheten och kassomas be-tar ansvaret att

slutsdelegering sker på korrekt framgickSom i avsnitt 8.2 harsätt.ett
arbetslöshetskassorna olika verksamhet.organisera sin I knapptsätt att
hälften kassoma har beslutanderätten delegerats till lokal nivå.av
Handläggare lokal kanpå nivå anställda arbetslöshetskassanvara av
centralt eller fackförbunds lokalavdelning och då avtal utföraav genom
arbetsuppgifter arbetslöshetskassan.åt Sammanlagt finns det 300ca
handläggningsställen granska. Kontroll ska ske kvalitetenävenatt av
på och omfattningen kassomas utbildning sin personal.av av

Arbetslöshetskassomas administration och förvaltningekonomiska
ska ske enligt utfärdade föreslqifter. tillsynsuppgiftI AMS ingår att
granska kassoma följer krav bokföringpå och årsredovisning. Kon-att
trollen ska omfatta kassomas medlemsregister och diarium hand-samt
läggningen enskilda ersättnings- och medlemsärenden.av

Granskningen enskilda ärenden syftar till undanröja brister iattav
Ävenoch kunskaper för likfonnigrutiner säkerställa tillämpning.att en

omfattande genomföras,insatser ska eller områdes-tema-mer som
granskningar, och ärenden eller yrkesområd-vissa vissatyperavse av
en.

exempel kan studie nyligen genomfördesSom nämnas att en av ar-
betslöshetskassornas hantering frånkännande och återkrav arbets-av av

genomfördeslöshetsersättning. Bakgrunden till undersökningenatt var
hade uppmärksammatAMS arbetslöshetskassorna inte alltidatt att

handlade denna ärenden på enhetligt slutsatserAMSsätt.sorts ett var
bl.a. utbildning rörande hanteringen bedrägeriärenden bordeatt en av
genomföras för arbetslöshetskassornas handläggare.

Försäkring kontrollerar också kassoma beslutat ochAMS att om
följer förvaltning,upprättad Säkerhetspolicy vad ADB-säkerhet,avser

brand dokumentförvaring.intrång, och Kontroll ska skeäven attav
använda medför korrekt handläggning ärenden.rutiner av

Statsbidragsrekvisitionema ska kontrolleras, både formellti avseen-
de och rimlighetsperspektiv.



frågor254 Administrativa SOU 1996: 150

Verksamhetsanalys

arbetslöshetsförsäkring-följa och analyseraFörsäkring skaAMS upp
syfte samlaarbetslöshetskassomas verksamhet iutveckling och attens

Ävenverksamhetskontroll. analys hurför regelgivning ochunderlag av
Verk-förändringar lagstiftningen skaberörs iolika göras.grupper av

sammanställninginhämtning ochska bedrivassamheten sta-avgenom
beslutolika ärenden ochavseende omfattningentistik, typert.ex. avav

12arbetslöshetskassorna.hos

organisation tillsynenochFinansiering av

arbetslöshetskas-vadTillsynen finansieras att procent avgenom en
till tillsynsverksamheten. Denfinansieringsavgift gårerlägger isorna

miljardernärvarande tillför 1,2finansieringsavgiften uppgårtotala ca
kronor för till-miljonererhåller alltså årligen 12AMSkronor år.per

riksdagenbetydligt.har utökats Innanmedel för tillsynenAMSsyn.
för till-uppgick kostnaderna AMStillsynenbeslut utökafattade attom

motsvarade drygtkronor.till miljoner Detsynsverksamhet 2,3 sex
konstant i 20 årdå huvudsak varitantal hade iårsarbetskrafter. Detta

grund det ökadekraftigt, bl.a. påökatarbetsuppgifternaatttrots av
arbetslöshetskassor-och decentraliseringen inomantalet utbetalningar

beslutarbetsställen därantalfinnsmedfört det störreettatt omsomna,
fattas.ersättning

årsarbetskrafter. Avomkring 25-30disponerarFörsäkringAMS
medombudsgruppenjuridiskadenfyra idessa arbetar att ut-personer

ersättningsärenden harföreträda ifärda föreskrifter statensamt som
tillsynsgrupperdomstol. finns tvåDetöverklagats till allmän som

förkontaktpersonerbl.a.Dessasammanlagt består 17 ärpersoner.av
andra arbets-Försäkring hararbetslöshetskassorna. AMSolika ävende

EG-exempelvis viss hanteringtillsyn,innebäruppgifter inte avsom
ärenden

12 medFörsäkring.AMS Rapporterrapportserie1996 harHösten startats aven
arbetslös-ärendenhalvårsvis. Beslut iSestatistik skaaktuell rapportenutges om

Fbe 1996:1.och KAS m.m.hetsersättning
3 1408/71.EG-förordningEnligt
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överväganden angående tillsynen

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag till hur tillsynen ska
utformas, ska tillsynen, vilka befogenheterutöva samtvem som som
ska den myndighet kommer tillsynen.utövaattges som

AMS upphörde fr.o.m. den oktober1 1995 överklagningsin-som
för beslut från arbetslöshetskassorna ochstans KAS-regionema. Nu-
överklagas beslut arbetslöshetskassa eller länsarbetsnämnd tillmera av

länsrättema.
Den l oktober 1995 hade försäkringsenheten i balans antalett stort

ärenden inte avgjorts. denFörst juliännu 1 1996 hade beslutsom
fattats i dessa ärenden. har inneburitDetta försäkringsenheten inteatt
fullt har kunnat deutnyttja utökade tilldelats förut AMSresurser som
tillsynsverksamheten. fr.o.m.Först den l juli har den1996 nya orga-
nisationen fulli funktion.trätt

Med hänsyn till den nuvarande organisationen nyligenatt är genom-
förd det svårt utvärdera denna tillsynsverksamhet.är Däremotatt anser
utredningen det finns visst intresse studera den tidigareatt ett attav
verksamheten vid försäkringsenheten för dra slutsatser hur denatt om
framtida tillsynsverksamheten bör utfonnas.

Riksrevisionsverket har med anledning sitt löpande uppdrag attav
granska AMS nyligen genomfört granskning och utvärdering huren av
AMS Försäkrings tillsynsverksamhet sker. Slutsatserna kommer att
redovisas under hösten Utredningen1996. har haft kontakt med
granskningen har kunnatinte få del resultaten. Utredningen kanmen av
därför inte grunda sitt ställningstagande i denna del på detta gransk-
ningsförfarande.

harRRV emellertid tidigare riktat kritik tillsynsverksam-AMSmot
het. del denEn kritik har riktats AMS Försäkring till-ärmot attav som
synsverksamheten inte i tillräcklig omfattning inneburit regelrätt
granskning kassomas verksamhet. Vidare har viss kritik fram-ävenav
förts Försäkringsenheten inte utfärdat föreskriftermot att samt gett
vägledning i tillräcklig omfattning.

Den anförda kritiken kan delvis förklaras den ökade ärende-nu av
tillströmningen. Genom instansordningen ändrats har dubblaAMSatt
roll överklagandeinstans och tillsynsmyndighet upphört. harAMSsom
dessutom tillförts ökade på sikt bör kunna leda till till-attresurser som
synsverksamheten sköts på tillfredsställandeett sätt.

Med hänsyn till den nuvarande tillsynsverksamheten medatt är ny
delvis förändrad inriktning, utredningen det på detta stadiumattanser
inte bör genomföras några genomgripande förändringar denna verk-av
samhet.



1996:150SOUfrågorAdministrativa256

storleken påbestämmaförformendockUtredningen attattanser
till-modelllämpligareförändras.bör En ärtillsyn attanslaget till

bud-varjeanslag justerassärskilttilldelassynsverksamheten ett som
tillsynenambitionsnivå pådengrundar påsiggetår och rege-somsom

ha.riksdag önskarochring

Återkrav statsbidragav

sank-drabbasförutsättningarunder vissakanarbetslöshetskassaEn av
elleråterkrävsstatsbidragutbetalat attinnebär antingentioner attsom

bidrag.till sådantfrånkändblirkassan rätten
återbetalningsskyl-bliarbetslöshetskassakanALF-lagenEnligt en

ellertill detberättigad närstatsbidragfåttden hardig attutan varaom
förutsättningarunder vissaocksåkanbidrag. AMSförhar fåttden stort

förlo-skaeller delvistid heltförarbetslöshetskassa vissförklara att en
falli vissatillsynsmyndighetenförMöjligheten attstatsbidrag.sinara

års kassa-1935sedan tillkomstenhar funnitsstatsbidragåterkräva av
förordning.

föränd-behandlade vissa1995vårenriksdagenmedsambandI att
arbets-frånpåtaladesALF-lagen,iinstansordningenangåenderingar

anfördeUtskottetoklaratillsynsreglemamarknadsutskottet att var .
följandebl.a.

till-och rättvislikformigverka fördet viktigtUtskottet att enanser
kvarstår vissaFortfarandekassoma.hosbestämmelsernalämpning av

bestäm-tillsynsmyndighet. Avbefogenheteroklarheter AMS somom
erinringarkanAMS göraframgår inte änmelserna i 93-96 annat att

kassanförklaravidtasrättelse inteochverksamhetkassasmot omen --
eller delvis.heltstatsbidragtillförlustig rätten

möjlig-såvittoregleraddenutskottetSituationen är avsersersom
felaktigtåterkravbesluttillsynsmyndigheten fattaförheterna att avom

statsbidragutbetalade

skrivelse finnsproblempåpekat deutredningentillSO har i somen
gällervadoklartdettillsynsverksamhet och ärAMSvad gäller att som

depåtalatvidareharSOfrån kassorna. attstatsbidragvid återkrav av
fattadekassornaändrar iochgår inAMSfelaktigtdet är attatt avanser

överklagamåstestatsbidragfrånkännande attbeslut att ettsamt av
förvaltningsdomstol.till allmän

t 29.1994/95:AUl5Se s.
5 1996-08-29.
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anledning dettaMed påpekande har Försäkring tillfrågatsAMSav
utredningen hur i dag tillämpar tillsynsreglema. AMSav om man

skrivelsen kortfattatFörsäkring har i redogjort för de principeren man
faktiskt tillämpar dag. denna skrivelse framgåri Av bl.a. följande

Försäkring ändrar beslut har"AMS inte fattats arbetslös-som av en
hetskassa.

Försäkring beslut bör änd-Om AMS uppenbart felaktigtatt ettanser
förhållandei till den enskilde medlemmen, överklagar AMSras

Försäkring beslutet till länsrätt.
uppenbartarbetslöshetskassa fattat beslut, striderOm etten som

åter-gällande lagstiftning eller utfärdade föreskrifter,AMSmot av
statsbidraget till den utbeta-kräver AMS Försäkring ersättning, som

lats till följd beslutet.av
till enskild arbetslöshetskassa eller till samtliga arbets-Om AMS en

påpekandelöshetskassor framför exempelvis vissa prin-attett om
frågaeller ändrade skall tillämpas beslutciper principer i om av en

återkräversådant påpekande inte följs, AMS Försäk-viss ochart ett
utgått följd beslutstatsbidragen till de ersättningar tillring som av

påpekandetfattade efter lämnats.att
arbets-fall där rättsläget oklart överklagar AMS FörsäkringI är en

få vägledning lagtolkningen. slutli-löshetskassas beslut for i Detatt
sådan arbetslöshetskassorna till känna.beslutet i process gesga en

därefter strid med denStatsbidraget till ersättning, iutgessom
domstol slagit återkrävs."tolkning fastsom

Försäkring sedan oktober 1995.tillämpas enligt AMSprinciperDessa
beslututredningens ska arbetslöshetskassornasEnligt mening en-

beslut ellerkassorna själv sinadast kunna ändras omprövarattgenom
uppgift ändrar längreöverklagas. Enligt inte AMSbeslutenatt egen

beslut.kassomas
enligt utredningensMöjligheten återkräva statsbidrag böratt

tillsynsmyndigheten möjlighet Verk-kvarstå. påmening Det ettattger
kassomas beslut och de följer gällandeningsfullt kontrollerasätt att

förtroendeuppdrag frånArbetslöshetskassoma har givitsregler. ett stort
effektiva korrigeringsmekanismer.sida. kräverDettastatens

Omfattningen återkravsrätten väl avvägd. Genom AMSär attav
förbeskrivna finns det förutsägbarhetförfar på det sättet, enovan

kassorna.
gjordpåpekande punkt i fall AMSi 4 vissaBegreppet är en av

tolkningArbetslöshetskassoma kan AMStolkning. göra änen annan
Utredningen därför sådana påpekandenoch ha fog för detta. attanser

6 1996-09-13.

l6-l2529
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statsbidrag. påpe-till grund för återkrav Omska kunna liggainte av
lagstiftninggällandeupplysningar ändringar ikandena innehåller om

ska de givetvis respek-ändrad rättspraxis,eller föreskrifter samtnya
teras.

missförstånd bör återkravsreglemaeventuellaundvikaFör att
viktigtlagtexten. AMS För-tydligare uttryck i Dettillkomma är att

få till ståndaktiva förutslag ochföljer domstolarnassäkring är attupp
informationVidare det viktigtavgöranden.prejudicerande är att om

arbetslöshetskassor.samtligasnabbt sprids tillställningstagandenolika

Överklagande återbetalning statsbidragbeslut avomav

statsbidragåterbetalningsskyldiga förArbetslöshetskassoma varaanses
arbetslöshets-föreslagitUtredningen harfelaktigt.utbetalats attsom

felaktigtåterbetalningsskyldiga förskaframtidenkassorna iäven vara
utbetalda statsbidrag

beslut kanåterbetalningsskyldighetfattas AMS. DessaBeslut avom
7 Frånöverklagas hos regeringen.AMS-instruktionenstödmed av

det i denönskemålframförtsutredningenhar tillflera håll att nyaom
beslutbestämmelse AMSuttryckliginförasskalagen att omomen
arbetslös-berördöverklagasska kunnastatsbidragåterbetalning avav

uppfattning.dennaUtredningen delarhetskassa.
börfortsättningenöverklaganden idå dessa ävenFrågan är om

allmänstället böreller de i prövasregeringenprövas avomav
mellankompetensfördelningennuvarandeförvaltningsdomstol. Den

huvudprincipen,bygger påoch regeringenförvaltningsdomstolallmän
rättsfrågor, skagällerhuvudsakligenöverklaganden,sådanaatt som

där ända-överklaganden,ochtörvaltningsdomstol,handläggas attav
skalämplighetsfrågor dominerar, avgörasmålsenlighets- och av

konsekvent,genomförddock intehuvudprincipregeringen. Denna är
rättsfrågormellanklar skiljelinjedradet svårtdärfördels är attatt en
rättsfrågorbådedet ofta finnsdärförlämplighetsfrågor, delsoch att

återbetalningfall. Fråganochlämplighetsfrågor ioch ett avomsamma
därför skebörrättsfrågor. Prövninghuvudsakinnefattar istatsbidrag

förvaltningsdomstol.allmänav
kassankan innebäraarbetslöshetskassaBeslut går attemotensom

kassanskanbelopp.mycket Dettaåterbetala äventyratvingas stora
falli dessamöjlighetdärför finnasbörekonomiska situation. Det att

helt.återbetalningsskyldighetennedsattajämka eller

7 1988:1139.förordningen51 §
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Skadestånd på grund arbetslöshetskassas handläggningav en

skadeståndslagenEnligt ska personskada, sakskadaersättastaten
eller förmögenhetsskada, vållats fel eller försummelseren som genom

för fullgörandevid myndighetsutövning i verksamhet statenvars
Arbetslöshetskassomas arbetslöshetser-administrationansvarar. av

sättning innefatta sådan myndighetsutövning enskild, förmotanses
vilken bör skadeståndsrättsligtstaten ett ansvar.

har vid flertal tillfällen betalat skadestånd till enskildaStaten ett ut
arbetslöshetskassors felaktiga rådgivning och uppgiftslämnande.p.g.a.

har uppkommit ska ha denFrågan ansvarigarättstaten attom av
kassan helt eller delvis lcräva ersättning för det utgivna skadeståndet

lag ellerregressrätt. sådan ordning förutsätter reglering antingen iEn
och arbetslöshetskassorna.avtal mellani staten

har bärighet alla områden däraktuella frågeställningen påDen
innefattar myndighetsutövning tilldelegerat uppgifterharstaten som

finns reglering,privaträttsliga subjekt. närvarande ingen sig iFör vare
och privaträttsligt subjekt angåendelag eller avtal, mellan någotstaten
skadestånd.för utgivetregressrättstatens

denna bakgrund denna fråga bör utredas iUtredningen mot attanser
lämnar därför förslag i denna del.sammanhang och ingastörreett

försäkringsdelegation8.5 AMS

Förslag

så arbetslöshetsförsäkringsdelegationeninstruktion bör ändrasAMS att
samråd angående principiella frågor arbetslöshets-blir forett omorgan

försäkringen.

arbetslöshetsförsäk-instruktion ska myndigheten haEnligt AMS en
ekonomis-ska följa utvecklingen detringsdelegation. Delegationen av

principiella ärenden arbets-stödet till arbetslösa och besluta ika om
arbetsmarknadsstöd. Delegationenlöshetskassor och till kontanträtt

ordförande och fem andra leda-generaldirektörenbestår ärav som
arbetslöshetskassorna ochLedamötermöter, tre representerarvarav

generaldirektören.ersättare utses av

18 kap.3 2
lg föreskrift 1996:6.Förordning 1991:1579 och 1995:1332, AMSFS
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Delegationens uppgift fatta beslut har förändrats på år.att senare
AMS inte längre överklagningsinstans i ärenden rörande arbetslös-är

Överklagningsärendenhetsförsäkringen. principiell betydelse prö-av
vades tidigare delegationen. Numera informeras delegationen iav
efterhand avgöranden överklagade ärenden.rörom som

AMS styrelse fattar beslut föreskrifterde angående arbetslös-om
hetsförsäkringen och utfärdas.KAS Inför dessa beslut bereds för-som
slagen i delegationen.

Utredningen har kunnat konstatera det finnsinte någraatt numera
frågor kräver beslut arbetslöshetsförsälqingsdelegationen.i Utred-som

föreslår därförningen instruktionen ändras, så delegationen bliratt att
för samråd angående principiella frågor arbetslöshets-ett organ om

försäkringen.
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Internationella aspekter9

Inledning1

direktiven framgår utredningen ska belysa den svenska arbets-Av att
löshetsförsäkringen EU-perspektiv och sammanhangeti i det sär-ett

till svensk arbets-skilt regler inträde iöverväga rör rättensom en
ilöshetskassa och till KAS.rätten

kapitel berörs kortfattat hur finansieringen arbetslöshets-10I av
försäkringen sker andra länder. delbetänkandet har kapitel deti I i 5

sambandet mellan arbetslöshetsersättning ochteoretiska och empiriska
därvid har internationella forskningsresultatarbetslöshet redovisats och

internationellbehandlats. Utredningen redovisar inte i övrigt någon
ersättningsregler arbetslöshetsförsäkringen.jämförelse vad gäller i

kapitel beskrivning de regler avseendei dettaDäremot görs ar-en av
betslöshetsförsäkringen och det kontanta stödet vid arbetslöshet som

Ekonomiska Samarbetsområdet EES-avtalet Europeiskagenom om
kom gälla lag. Vida-avtalet och inträdet i EU i Sverigeatt somsenare

påverkar tillämpningen svenskbeskrivs andra konventioner som avre
lag.

följande peka del konsekvenserUtredningen kommer i det på en
arbetslöshetsförsäkringensamordningen denoch problem vid av nya

internationella överenskommelser.och vissa

överenskommelserInternationella9.2

medlemskap har förordning socialGenom Sveriges i EU EG:s om
trygghet anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmarnär

gemenskapen gällandeflyttar inom blivit lag i Sverige EG-som
tillämpningsförordningz.EG-förordningen hörförordningen. Till en

Rådets förordning EEG 1408/71.nr
2 Rådets förordning EEG 574/72.nr
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EES-avtalet gäller dessa förordningar mellan ländernaGenom även
gemenskapen och EES-ländema och Island.inom Norge

förinnehåller regler för samordningEG-förordningen systemenav
barasocial trygghet vid migration. Samordningsreglema inte er-avser

eller förmånvid arbetslöshet ersättningsättning ävenutan annan annan
Förordningen gäller för demsjukpenning och pension. ärt.ex. som

medlemsstatmedlemsstaterna, statslösa bosatta inommedborgare i en
de fyra friheternaflyktingar enligt Genévekonventionen.och En av

rörlighet. Rörligheten för inne-inom unionen "personersär personer
området skaarbetskraften flytta fritthinder för inombär attattt.ex.

överföraregleras bl.aundanröjas. EG-förordningenI rätt attpersoners
grundas anställ-fönnåner, påmed upparbetade antingenperioder som

arbets-det ursprungliga landetseller hon omfattatseller hanning att av
löshetsförsäkring.

gällde flerainträde itilkomst och Sveriges EUEES-avtaletsInnan
EU-länder.och antal Förmellan Sverigebilaterala konventioner ett

bestämmelserna iomfattastredje land intemedborgare från avsom
konventionerfortfarande konventionema. DegällerEG-förordningen

Nordirland,Storbritannien ochmedSverige ingåttdeär somsom avses
frånmedborgareNederländerna. MedGrekland ochTyskland,Italien,

Islandmedborgare ivarken Norge,landtredje ärsomavses personer
kvalifika-överföra upparbetadekunna fåEU-land.eller i För attett

erhålla arbets-medförakandvs. periodertionsperioder, rätt attsom
utförtsarbete idessa länder, krävsfrån någotlöshetsersättning, attav

arbetslösheten.veckorfyra innanSverige i minst
ländernade nordiskaavtal med övrigahar ingåttSverige även av-

allt med-framföravtal gällerNorden.flyttningar inom Dettaseende
vidförmånerreglernaomfattasfrån tredje landborgare ar-av omsom

innehållerdelar avtaletland. Vissanordisktbetslöshet i ett merav
nordiskfinns ireglerEG-förordningens. Dessareglerlångtgående än

trygghet3, förordningsocial iden juni 1992konvention 15 samt omom
tillämp-1993överenskommelse den 18 augustitillämpning omenav

trygghet4.Vägledandesocialnordiska konventionendenning omav
trygghet publi-socialnordiska konventionentill denkommentarer om

Riksförsäkringsverket.ceras av
överenskommel-bilateralgäller ocksåoch IsraelMellan Sverige en

kvaliñkationsperioderfår överföraden enskilde närinnebär attse som
Sveri-till ersättning iolika länder.flyttar mellan Förhan eller hon rätt

dagar.arbete här minst 100inflyttade utfört idenkrävs attge

3 1993:1529.SFS
4 1993:1530.SFS
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Sverige har ratificerat den konventionäven ILO:s arbetskon-som
19885.ferens år Kortfattat innebär denna varje medlemsstatantog att

ska vidta lämpliga åtgärder för samordna socialförsäkringssystematt
och sysselsättningspolitik. skaSystemet utfonnas detså bidrar tillatt

främja full, produktiv och fritt vald sysselsättning samtidigt detatt som
skainte bort incitamenten för arbeta eller erbjuda arbete. Person-ta att

kretsen bör omfatta minst alla85 anställda, inklusive offent-procent av
ligt anställda och lärlingar. skyddade skaDe likabe-är garanterassom
handling diskriminering på grund hudfarg, kön, religion,utan av ras,
politisk åsikt, nationell härkomst, medborgarskap, etniskt eller socialt

handikapp eller ålder. Diskrimineringsförbudet innebär dockursprung,
inte inte kan införa specialregler, exempelvis gällande dematt man
med särskilda behov på arbetsmarknaden.

Av ILO-konventionen framgår arbetslöshetsersättning skaäven att
utgå vid hel arbetslöshet. Varje medlemsstat ska efter medgesträva att
deltidsarbetslösa och pennitterade till dessa fallersättning. I skarätt

till förmåner och inkomster från deltidsarbetetattman se summan av
så avvägda förintresset heltidsarbete upprätthålls. Med-är att att ta

lemsstatema får ha nationella regler för indragning, återkrav och sam-
ordning arbetslöshetsersättningen.av

9.3 Sambandet mellan svensk lagstiftning
och EG-förordningen

Sammanläggning perioder enligt EG-förordningenav

flyttat till eller EES-land ochEn EU- blivitettperson som som ar-
betslös där, har han eller hon har arbetatinte tillräckligt detta landiom
för uppfylla de nationella kraven för ersättningsrätt, till-att rätt att
godoräkna sig kvalifikationsperioder han eller hon fullgjort isom en

EES-landö.medlemsstat eller Reglerna innebär dock inte attannan en
ska kunna flytta arbetslös till ochland där erhållaett annatperson som

arbetslöshetsersättning.
Syftet med förordningen således skydda den har haftär att som en

fast förankring arbetsmarknadenpå i land har flyttat tillett ettmen som

5 främjandeKonventionen 168 sysselsättning och skydd vid arbetslöshet.nr om av
6 Artikel EG-förordning 1408/71.67 i
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land för arbeta. Vid eventuell arbetslöshet ska den inflyttandeannat att
inte stå arbetslöshetsersättning han eller hon harinteutan attp.g.a.
hunnit upparbeta till förmåner i det landet. begär fåDenrätt attsom
tillgodoräkna kvalifikationsperioder från land förstsig måsteett upp-
fylla de nationella kraven omfattas försäkringen det land hanpå iatt av
eller hon söker Därför krävs för sammanläggningersättning. att av

ske, den fullgjortupparbetade perioder ska kunna sökande antingenatt
försäkringsperioder hon sökeranställnings- eller i det land där han eller

Sökanden kan därefter, med hjälp kvaliñkationsperioderersättning. av
från uppfylla de nationella villkoren avseende arbets-land,ett annat
villkor det behövs för ersättning ska kunna kanOm utgå, ävenetc. att

fler land tillgodoräknas.perioder upparbetats i än ettsom
gällande bestämmelser den sökande arbe-Sverige krävs enligtI att

för kunna söka arbetslös-vecka inträde iminst 17 timmar atttar enper
motsvarande inträdeskrav för blir berätti-hetskassa. finns ingetDet att

betraktas försäkring.till beror på KAS integad KAS. Detta att som en

enligt EG-förordningenDagpenningberäkning

denuteslutande den inkomstska beräknas påDagpenningen sö-som
sökerland där han eller honhade anställning i detkande i sin er-

fyravarade kortare tid veck-förutsatt anställningen intesättning, änatt
or7. veckor ska dag-varade kortare tid fyraanställningenOm än

bo-nonnallönen den arbetslösagrundas på påpenningen personens
liknarellervid anställningeller vistelseortsättnings- motsvararen som

medlemsstats territorium.anställning inomhans senaste annanen
haeftersöker ersättning i SverigeinnebärDetta attatt om en person

skaoch dessförinnan i Tyskland, såarbetat här veckori ersätt-tre
Tyskland. lönhan eller hon hade i Dengrundas på den lönningen som

fördirekt underlaghade Tyskland används inteden sökande i attsom
jämförelse med vadberäkna dagsförtjänsten, görsutan personenen

för motsvarande arbete.skulle ha erhållit i lön i Sverigenormalt
följ ande exempel.kan illustreras medDetta

två år. Därefterarbetar heltid i Storbritannien underExempel A reser
påbörjar anställning. anställning upphör ef-till och A:shon Sverige en

då arbetslös. har beviljats inträde iveckor och hon blirfem Ater en
frånhon söker därför ersättning denna.svensk arbetslöshetskassa och

uppfyller och arbetsvillkoren ihon medlems- ALF-Kassan prövar om

7 1408/71.Artikel i EG-förordning68
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lagen. harA varit medlem i den svenska arbetslöshetskassan i fem
veckor och dessförinnan omfattats den brittiska försäkringen. Därförav
uppfyller hon kravet på tolv månaders medlemskap. A uppfyller även
arbetsvillkoret på dagars80 arbete fördelat på fem månader med hjälp

dels den svenska anställningen, dels arbetet i Storbritannien. Arbets-av
löshetskassan ska därefter fastställa Azs nonnalarbetstid och dag-
penning. Eftersom hon arbetat fyra veckor i Sverige,än ska arbets-mer
löshetskassan uteslutande beakta den arbetstid och lön hon hade i sin
anställning här. däremotOm A hade arbetat mindre fyra veckorän i
Sverige, hade kassan beaktat den lön hon hade i anställningen i Storbri-
tannien och jämfört den med vad motsvarande arbete hade inbringatett
i Sverige.

Problem med dagens regler

Som framgår redogörelsen innehåller inte EG-förordningenav ovan
regler medför exempelvis arbetsvillkoret ochatt ersättningenssom
storlek lika inom hela gemenskapen.är Förordningen reglerar enbart
samordningen fönnånema inom det sociala trygghetssystemet. Inteav
heller finns några regler miniminivåer inom EG-rätten. Företc.om
individen innebär reglerna utfallet förmåner kan bli mycketatt av
skiftande beroende vilketpå land han eller hon upparbetat tillrätten
förmåner i och vilketi land han eller hon erhåller dessa.senare

Olika länder har olika lqav på hur länge måste arbeta fören person
omfattas arbetslöshetsförsäkring.att I Sverige krävs tidigareav en som

påpekats minst 17 timmars arbete vecka för beviljas inträde iattper en
arbetslöshetskassa. Detta kan jämföras med det krävs fyra veckorsatt
arbete i Finland, tio veckors arbete i Island och åtta veckor i Dan-ca
mark och förNorge, ska kunna omfattas respektiveatt en person av
lands arbetslöshetsförsäkring och få tillgodoräkna sig perioder av an-
ställning eller försäkring. harSverige således inträdesvillkor iett ar-
betslöshetsförsäkringen lägre i övriga nordiska länder.är änsom

När det gäller finnsKAS inget uttryckligt krav hurpå mycket arbete
den sökande ska ha utfört för kunna erhålla detta stöd. Vissa länsar-att
betsnämnder har krävt sökanden ska ha utfört minst dags arbeteatt en
här. Frågan detta riktigt ochär huvudär kanöver tagetom om man
ställa sådant krav.ett

KAS betraktas, tidigare påpekats, inte försäkring, utansom som en
kontant stöd utbetalas vid arbetslöshetett oberoende tidi-som som av

inkomst Innan EES-avtalets tillkomst utbetaladesetc. inte KAS,gare
med stöd de då gällande konventionema, till inflyttande från länderav
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kundelagstiftning. KASgmndskyddmotsvarande i sinhadeintesom
från Finland.tillflyttat Sverigetillendastsåledes utges personer som

arbets-medlemmar iinflyttandeinnebarDet atttvungnaatt envaravar
löshetskassa.

tillhöraskulle kunnadiskuterades KASEES-avtaletInför ansesom
betraktasstödet skulleellertillämpningsområde,förordningamas om

stödbeloppet.den låga nivånbistånd,socialtform p.g.a.en avsom
socialförolikamellansamordningenreglerarFörordningen system

det kankarakteriserasbiståndsocialt utgestrygghet, inte attavsom
hän-Medmedlemskapsysselsättningsgrad,tidigareoberoende etc.av

sökandedenpåoch byggerbehovsprövatKAS inte atttill ärattsyn
KASutbildningsvillkor ansågsellerarbets- tro-uppfyllt attbl.a. ett

förordningama.omfattasförmånertill deräknasskulleligtvis avsom
del frågoruppstodbörjade gälla i SverigeEG-förordningenNär en
andra län-samordningsreglema begärVid tillämpningenKAS. avom

ellerförsäkrings-fullgjortharska intygader Sverigeatt personom en
Proble-perioder.dessaomfattningenanställningsperioder och även av

medlem ivarithaSverigeanställd ivaritden utan attärmet somom
ersättningreglernaomfattatshaskaarbetslöshetskassa omavansesen

krävadetta skullebedöma attattarbetslöshet. Ettvid sätt att per-vara
skulle görauppburit KAS. Ett attska ha sättfråga annati envarasonen

Sverigeflytten frånsökande innandenbedömningfiktiv upp-omav
söka KAS.ha kunnatdärvid skulleocharbetsvillkorfyllde ett

från Sveri-flyttatforfarande. Närföljandedag tillämpasI personen
tidervilkaunderlandetdettillupplysningarlämnas somomnyage

för-medlikställsAnställningsperioderhär.arbetathareller honhan
skullehonhan ellerbedömningochsälcringsperioder ingen görs av om
flyttatvederbörandedet landersättningsberättigad iblitänkaskunna

ytterligaremöjligheterdet finns göratill detta attOrsakentill. är att
med-andrautförts iarbeteperiodermedsammanläggningar somav

lemsstater.
kanKAS-lagenutbildningsvillkoret iproblem ärEtt ansesannat om

deninteMed dettautomlands.studierhjälpuppfyllt med avsesavvara
ochlandtillflyttarSverigebor i annatsituationen att sompersonen

omfattas ettsituationenutomlands,studerar attutan avperson somen
sedanochhemlandstuderar i sittlagstiftningmedlemslands an-annat

Sverige.KAS isöker om
fallförekommit åtminstonedet ettupplystsharUtredningen attom

bedrivithaefteri Sverigeansökt KAS attmedborgarefinskdå omen
Enligtdagar.någraii Sverigedärefter arbetatochFinlandistudier

reglerarKAS-lagenbestämmelsen inuvarandeordalydelsen i den som
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utbildningsvillkorets skulle det tänkbart finsk medborgareattvara en
avslutat utbildning i Finland, omfattar minst läsår ochsom etten som
berättigar till svenskt studiesocialt stöd, skulle kunna söka KAS påsom

utbildningsvillkoret. Det utbildningen i sigär ska ha berättigat tillsom
studiesocialt stöd och det irrelevantär sökt och erhållitom personen
sådant. Många utbildningar i utlandet berättigar till svenskt studie-
socialt stöd vissa villkor uppfyllda. det aktuellaär I fallet skulleom
inte den sökande ha kunnat erhålla svenskt studiemedel, eftersom han
bl.a. finsk medborgare.var

Vid tillkomsten KAS-lagen avsågs troligtvis inget änannat attav
hade anknytning till Sverige skulle kunna söka KAS. Detpersoner som

bör beaktas Sverige innanäven EES-avtalet och inträdetatt i inteEU
tillKAS inflyttande från länderutgav inte hade sortssom samma

grundskydd i sin nationella lagstiftning.

Konsekvenser utredningens förslagav

Utredningen har redogjort för hur mycket arbete bör krävas för attsom
ska kunna erhålla inträde i arbetslöshetskassa se närmareen person en

avsnitt 5.3. Utredningen förslaget kravet på 17 tim-att attanser om
arbete vecka ska preciseras till månad kom-att ävenmars per avse en

medföra klargörande vilka möjligheter inflyttandeatt harett attmer av
kunna erhålla medlemskap och eventuell inkomstbortfallsersättning i
Sverige.

Däremot innebär inte utredningens förslag situationen ändras föratt
dem ansöker grundbelopp eller nytillträdandeersättning, efter-som om

i dessa fall inte behöver något medlemskap. där-Det uppstårsom man
för tillämpningsproblem föreligger dagi vad gäller KAS.samma som
Utredningen har det önskvärt eller lämpligt krävaövervägt är att attom
visst arbete ska ha utförts i Sverige, för sökande ska kunna erhål-att en

nytillträdandeersättning eller grundbelopp. Utredningen har därvid
kommit fram till det tveksamt det kan ställas krav på arbe-äratt attom

måste ha utförts i Sverige för den arbetslöse ska kunnate erhållaatt
arbetslöshetsersättning.

Konsekvensen kan bli Sverige får betala ersättning tillatt ut perso-
flyttar till Sverige och aldrig haft någon anknytning tillner som som

den svenska arbetsmarknaden. Utredningen har inte haft möjlighet att
någon beräkning de kostnader dettagöra skulle kunna tänkas inne-av

bära.

89§ KAS-lagen.
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förslagfall hur, utredningensoch i såproblemliknandeEtt är om,
Efter-flyttar till Sverige.tillska utgåefterskydd somen personom

de lyckatsdå inteden bortreför dem nåttskydd gränsenär avsett som
arbets-de varitarbetsmarknaden,fast förankring påerhålla trots atten

uppfyller vill-ochflyttar till Sverigelång tid. Omlösa under personen
tänkbartdetgrundbeloppellerinkomstbortfallsersättning ärförkoren

efterskydd.erhållakommersmåningomhon såhan eller även attatt
kannytillträdanderersättningtillkvalificerat siginflyttandeDen som

efterskyddg.erhålladock inte
ellerfor hankrävsvillkoruppfyllt deharSverige attiDen somsom

kommerinkomstbottfallsersättningtill ävenberättigadskullehon vara
upparbe-tillgodoräkna sigdvs. fårättigheter,sinakunna exporteraatt

gälla för defår troligenland. Detsammaförmåner itade annat anses
arbetslöshetskassa,i någonmedlemmar utaninte ärpersoner som

grundbelopp.ellernytillträdandeersättningansökakunnatskulle ha om

Gränsarbetare

gränsarbetareoch andragränsarbetareförgäller änreglerSärskilda
sällanhemvändare. Ens.k.och arbetar ilandbor i ett annat,ettsom

verksam inomegenföretagareanställd eller ärgränsarbetare är somen
medlemsstatsbosatt inomochterritoriummedlemsstats annanenen

gångeller åtminstonedagligenåtervänderregeldit han iterritorium, en
iveckanm.

lagstiftningdenska omfattasgränsarbetareHuvudregeln är att aven
eller hondär hanlandarbetslöshet i detvidförmånerreglerar ar-som

haarbetslös skaperiodvisellerdelvisgränsarbetare ärbetar. En som
arbetade.hon tidigareellervilket hanland idetfönnåner itillrätt

arbets-tillhonhan ellerarbetslös, harhelt rättblirgränsarbetarenOm
bosatt.där hanmedlemsstatden ärlöshetsersättning i

betraktasgränsarbetareanställd inte ärEn som enmen somsom
arbetslös,periodvisellerdelvishelt,och blirsällanhemvändare som
den med-ihar upparbetateller honhanförmånertill deska ha rätt

hanförutsätterarbetade. Dettatidigare atteller hondär hanlemsstat
Vid hellandet.detförfogande iarbetsmarknadenstillhon ståreller

bosättnings-frånersättningsökaarbetslösekan denarbetslöshet även
landet.

9 6.3.avsnittSe
lo EG-förordningen.Artikel i1

EG-förordningen.Artikel i71
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Utredningen bedömer inte förslaget den arbetslöshets-att om nya
försäkringen kommer medföra några särskilda konsekvenser föratt
gränsarbetare.

Tremånaderssökande

till arbetslöshetsersättningha i Sverige krävs enligtFör rättatt
svensk lag den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogandeatt

finns EG-för0rd-i Sverige. Från denna bestämmelse undantag iett
anställd eller företagare helt arbetslös ochningen. En ärsom som upp-

lag-fyller villkoren för till ersättning enligt medlemsstatsrätt en
till eller flera andra medlemsstater förstiftning och beger sigsom en

till fömiåner under vill-söka arbete där, kan behålla vissarättenatt
kor. arbetssö-han eller hon ska ha varit registreradDessa är att som

han el-kande och tillgänglig för arbetsförmedlingen i det land i vilket
till förmåner fyra veckor avfär-ler hon upparbetat i minst innanrätten

framkomsten till söklandet ska den arbetslöse registrera sigden. Vid
följa lands regler för arbets-arbetsförmedlingen och i övrigt dettahos
vistelselandet kräversökande. betalasErsättningen ut som senareav

ifrån.tillbaka denna det land den sökande kommersomav
utanför hem-maximala tid den arbetslöse kan vistas sittDen som

månader.till arbetslöshetsersättningland förlora sin ärrätt treutan att
förlorar vederbörande tillhan eller hon återvänder såOm rättsenare

tillarbetssökandefortsatt ersättning. Möjligheten att annanresa som
förrän hanbeviljasmedlemsstat begränsad på så intesättär att ny resa

vidkommandeanställningsperiod. svenskt in-eller hon haft Fören ny
tremånadersökande förstvillnebär detta den återatt resa somsom

arbetsvillkor, dvs. arbeta fem månader.uppfylla imåste ett
allmän ochhar dess förslagUtredningen övervägt om en sam-om

för demarbetslöshetsförsäkring fär några konsekvensermanhållen som
tremånaderssökande.möjligheten utomlandsvill utnyttja att resa som

uppfyller villko-arbetsvillkoret innebär de inteSkärpningen att somav
dentremånaderssökande. Vidare måsteheller kaninteret somresa som

tremånaderssökande uppfyllaytterligarevill gång ett nyttresa en som
Även den bortre kan medföraarbetsvillkor. gränsen att en person som

kan slutet delperiod.riskerar utförsäkras inte i sin sistautatt resa av
förhållandet förändringsistnämnda innebär i sig inte någonDet av

dag slutetgällande bestämmelser. i i sin ersättnings-Den är avsom
tremånaderssökande, erhålla flerperiod, och vill kan inte änresa som

Z Artikel EG-forordningen.69 i
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det antal dagar han eller hon har kvar perioden. Utredningens för-av
medför detslag delperioder på ersättningsdagar i sig inte200 attom

söka arbete utomlands med bibehållenblir svårt för att er-en person
sättning.

intressekonflikt mellan arbets-kan det eventuellt uppståDäremot en
arbetslöse, förmedlingen exempelvisförmedlingen och den anserom

utbildningbäst den arbetslöse delta i i Sverige.det attatt engagnar
erhål-han eller hon har möjlighetarbetslöse kanDen större attattanse

Utredningen förutsätter detta någotarbete utomlands. ärattett som
individuella handlingsplaner.och med upprättandetkan lösas i av

lagstiftningsvenskSambandet mellan9.4

nordiska konventionenoch den

konventionenVillkoren i

Norden ochflyttningar inomgäller förnordiska konventionen ärDen
främstochEG-förordningen.långtgående Försttill delarvissa änmer

omfattassåden nordiska konventionenvidare. Enligtpersonkretsenär
land.från tredjemedborgaremedborgarebara nordiskainte ävenutan

nordiskt land där hantillfemårsperiod återvänderinomDen ettensom
fönnåner,eller uppbarförsäkringenomfattadeseller hon tidigare av

utföra arbeteEG-förordningen påuppfylla villkoren ibehöver inte att
medlemskapAnsökan iförsäkring.omfattas landetsför återatt omav

från detveckor räknatinlämnas inom åttamåstearbetslöshetskassan att
flyttadeland han eller honförsäkringen i detlämnadehan eller hon

från.

Samordningsproblem

detfinns problemdet vissahar uppmärksammatUtredningen näratt
femårsregeln harEnligt dennordiska konventionen.gäller den ens.

femåtervänder till Sverige inomNorden ochflyttar inomperson som
förra arbetslöshetskassa,få inträde i sinomedelbartår attutanrätt att

innebärvecka.arbete timmar Detuppfylla kravet på 17 att enper
arbetslös till Sveri-flytta tillbakakansvensk arbetar i Norge somsom

eller honarbetslös får hanhan eller honfem år.inom Trots ärattge
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omedelbart inträde förrai sin arbetslöshetskassa och har erhållarätt att
ersättning på grund arbetet i Norge.av

dock oklart vadDet gäller exempelvis haftär ettsom om personen
avbrott i sitt medlemskap. Medlemmen kan ha kassan flerautträtt ut
veckor innan han eller hon flyttat och erhållit arbete iett ettsenare an-

nordiskt land. arbetet där har hanGenom eller hon kommitnat att om-
fattas detta försäkringlands och upparbetat arbetsvillkor.även ettav
Vid återvändandet till vill ellerSverige han hon återinträda kassani

fråganoch uppkommer då det krävs något arbete för han ellerattom
hon ska beviljas inträde.

exempel kan ha blivit uteslutenEtt ärannat att t.o.m.personen
han eller medvetet eller lämnathon vårdslöshet orik-attp. g.a. av grov

eller vilseledande uppgift förhållandetig angående har betydelsesom
för hans eller hennes till medlemskap eller Därefterersättning. harrätt
han eller hon upparbetat rättigheter i land och vill vidett annat en sena-

tidpunkt återinträda arbetslöshetskassan.ire
tredje situation problematisk och hittills harEn inteärsom som

lösts kan åskådliggöras följande exempel.genom

den svenska försäkringen. flyttar tillExempel omfattas NorgeA Aav
år.for arbeta. arbetar där under Därefter beger han sig tillHan tre ettatt

års återvänderutomnordiskt land för arbeta. Efter tid tillA Norgeettatt
och kortare tid. Slutligen flyttar han tillbaka tillarbetar där Sverige.en

Frågan femårsregeln tillämplig och arbetet i detär är utom-om om
nordiska landet tillgodoräkningsbart i detta fall.är

Utredningen har bedömt dess förslag till arbetslöshets-om en ny
försäkring kommer medföra några konsekvenser vid tillämpningenatt

sådanaden nordiska konventionen och har därvid inte funnit någraav
Utredningen de problem finns vid tillämp-konsekvenser. attanser som
nordiska konventionen lämpligen borde kunna lösas viadenningen av

samarbete sker olika arbetsgrupper. svårtdet nordiska i Detsom synes
kaninföra regler svensk lag skulle lösa de problemiatt som som upp-

komma vid tillämpning femårsregeln.av

Sammanfattning9.5

Utredningen har i enlighet med direktiven belyst de svenska reglerna
avseende arbetslöshet EU-perspektiv.ersättning vid i Utredningenett
har för bli medlempekat på preciseringama villkoren kunna iatt attav
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arbetslöshetskassa innebär klargörande vilka möjligheterett aven
medlemskap och eventuellarbetskraft har kunna erhållamigrerande att

arbetslöshetsersättning.
förpekat del problem svenskt vid-Utredningen har påäven en
samordningsreg-uppkommer dag vid tillämpningkommande i avsom

lema.
förslagkonsekvenser desshar vidare redovisat deUtredningen som

nordiska konventionen och EG-denfår vid tillämpning av
förordningen.

tillämpnings-uppmärksammat vissahar utredningenVidare att
arbetslöshets-uppstå denockså skulle kunna isvårigheter nya
kan lösasfunnit del dessaUtredningen harförsäkringen. att ge-en av

och andraöverenskommelser mellan Sverige stater.nom

3 Se avsnitt 5.3.
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Arbetslöshetsförsäkringens10

finansiering

Inledning10.1

arbetslöshetsförsälcringenskapitlen har handlattidigareDe enaom
kapiteloch reglerna för detta.betalas Dettasida, de ersättningar utsom

avgifter ochandra sida, dess finansiering viabehandlar försäkringens
Även arbetslöshetsförsäkringens administra-kostnadema förskatter.

tion tas upp.
finanseringen börför hurslår fast antal principerUtredningen ett

arbetslös-förslag till hur densedan konkretutformas och visar ett nya
avslutas medska Kapitletñnansieringsstrukturhetsförsäkringens ut.se

resultatocharbetslöshetsförsäkringens utgifter, inkomsteranalys aven
och arbetslöshet.antaganden sysselsättningvid olika om

kostnaderArbetslöshetens10.2

för finan-hurdirektiv ingårutredningensI överväga ansvaretatt
mellan arbetsgivare,arbetslöshetsförsäkringen kan delassieringen av
föreslå långsiktigingår ocksåoch direktivenarbetstagare I attstat. en
arbetslöshetsnivåer.arbetslöshetsförsäkringen vid olikafinansiering av

och hurarbetslöshetsförsäkringenavgränsad tillutredningDenna är
kostar cirkaArbetslöshetsersättningenkostnader ska finansieras.dess

församlade kostnaderoffentliga sektornsmiljarder kr år 1996. Den37
krmiljarder Arbetslös-tillarbetslösheten uppskattas dock 100över

andrakostnader bärs iytterligareheten medför dessutom av sam-som
hället.

l delbetänkande SOU 1996:51.tabell utredningensSe 4.21 i
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1 arbetslösa förlorarDe betydande del inkomst.sin Arbetslösaen av
fullmed från arbetslöshetsförsäkringenersättning förlorar i dag en

fjärdedel sin bruttoinkomst vid arbetslöshet. Andra arbetslösaav
förlorar mer.

2 arbetstagareDe behåller arbetensina får indirekt betala delsom en
kostnaden för arbetslöshetsersättningen arbetsmarknads-av genom

avgiften, sikt påverkarpå löneutrymmet.som
3 Alla skattebetalare, förvärvsarbetandede den majo-är storavarav

riteten, får betala den del arbetslöshetsersättningen inteav som
täcks arbetsmarknadsavgiften. Alla skattebetalare finansierarav
också den aktiva arbetsmarknadspolitiken och det skattebortfall som
uppstår arbetslösheten. Skattebetalarna kommunernai får di-p.g.a.
rekt betala kostnaden för socialbidrag orsakas arbetslös-som av
heten.

4 Alla anslutna till arbetslöshetsförsäkringen betalar kostna-ärsom
derna för försäkringens administration mindre del densamt en av
utbetalda ersättningen.

5 Arbetsgivama bär också del kostnaden för arbetslösheten viaen av
trygghetsavtal och löner betalas uppsägningstidenunderutsom

Arbetsmarknadsavgiften betalas arbetsgivarna.inm.m. av
finns6 detta de indirekta kostnaderna för det produktionsbort-Utöver

fall följd arbetslösheten.ärsom en av

kapitel berör bara kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen ochDetta
hur dessa bör finansieras.

Finansiering arbetslöshetsför-10.3 av

säkringen

Försäkringens utgiftssida

Arbetslöshetsförsäkringen har sidor, betalastvå den ersättning utsom
och de avgifter och skatter finansierar utbetalningarna.som

Ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen får naturliga skälav
uppmärksamhet. Ersättningen påverkar olika faktorer samhälletimest

hushållens inkomster, inkomstfördelningen och arbetsmarknadenssom
fungera. Långt den statsunderstödda arbetslöshetsför-innansätt att

säkringen infördes i Sverige år fördes mycket aktiv debatt1935, en om
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arbetslöshetsförsäk-allmäneffekternaoch negativade positiva av en
ambitionenharhistoriaarbetslöshetsförsäkringenshelaUnderring.

sådantersättningsreglema på sätt attutformaalltid varit ettatt man
få negativamed såarbetslöshetsförsäkringmedfördelarnauppnår en

betänkandeutredningensHuvuddelen ägnasmöjligt.effekter avsom
utgiftssida.arbetslöshetsförsäkringensockså åt

betydelseFinansieringens

hel deldock ocksåförtjänarförsäkringenFinansieringen upp-enav
märksamhet.

ochutomordentligtarbetslöshetsförsäkringen storaför ärUtgiftema
arbets-haroch 19961992Mellan årentiden.kraftigtvarierar över

ochmellan två procentår trevarjelöshetsersättningen motsvarat av
produktionenz omöjligabeloppSåSverige. är attisamlade storaden

efterfrå-bådepåverkardetavgifterellerskatter attsamla via utanin --
skasamhället. Vemiinkomstfördelningenochekonomini somgan
skeskabetalningenutgifter ocharbetslöshetsförsäkringens närbetala

beslut.mycket viktigadärförär
förkonsekvenserhararbetslöshetsförsäkringenFinansieringen av

arbetsmarknaden.påmaktförhållandenaförochtrygghetenden sociala
kollektivetochmedlemmenenskildemellan dendelasbetalningenHur

arbetslöshetsförsäk-tillansluter sigvilkaochmångapåverkar hur som
ringen.

arbets-påhurpåverkakanförsäkringen parternaFinansieringen av
sysselsättningförfå konsekvenserslutändenoch imarknaden agerar

arbetsmarknaden.helaoch påbranscherolikalönenivåer ioch

2 BNP.
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10.4 Finansiering och administration

Förslag

delEn regleringar arbetslöshetskassomas administrationstatensav av
föreslås bli borttagna. Systemet med avgifter och bidrag jämnar utsom

del kostnaderna för administrationen avskaffas. Den fulla kostna-en av
den för varje arbetslöshetskassas administration inkomstbortfallsde-av
len försäkringen bör bäras medlemsavgifter.av av

Ett för administrationskostnadema kräver ökad frihetstörre eget ansvar
för arbetslöshetskassorna. bör hållaDessa kapi-rätt störreatt ett eget
tal nuläget, bl.a.i för inte behöva alltför kraftiga förändring-än göraatt

sina medlemsavgifter åren.i mellanar

finansieringskällorTre

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen finansieras källor; med-treur
lemsavgifter, arbetsgivaravgifter allmänna skattemedel. Arbets-samt
löshetskassoma beslutar själva storleken på sina medlemsavgifter,om

avgiften ska godkännas AMS.men av
Tabell beräknade10.1 visar de utgifterna år för de utgifts-1996

poster3 belastar anslagen till arbetslöshetsersättningen och redo-som
visar de inkomster hävd brukar kopplas medäven som av samman ar-
betslöshetsersättningen. framgårSom tabell intäk-10.1 motsvararav

från arbetsmarknadsavgiften och finansieringsavgiften denterna se--
från medlemsavgiftema till arbetslöshetskassorna itas stort settnare -

från arbetslöshetsförsäkringenersättningen och KAS år 1996.

3 Anslag i statsbudgeten.A5
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år 1996Arbetslöshetsersättningen10.1Tabell

Milj arder kr

UtgifterInkomster

34,6ArbetslöshetsförsäkringenArbetsmarknadsavgiften 35,2
Finansieringsavgiftenl 2,2KAS1,2

5,9ALU
1,0Datortek
5,9arbetsmarknads-påRäntor

fonden

49,6Summa36,4Summa

arbetslöshetsförsäk-iersättningenfinansierarmedlemsavgiftemaandell Den somav
administration.Återstoden arbetslöshetskassomasbetalarmedlemsavgiftenringen. av

RRV.ArbetsmarknadsdepartementetKälla: samt

arbetslöshet,vidgmndskyddetobligatoriskadetfrånErsättningen
statsbidrag.heltfinansierasarbetsmarknadsstödetdet kontanta av, uppgickarbetslöshetsförsäkringenfrivilligadenfrånErsättningen

medtill 97finansieradesoch procentnästankr år 1995mdrtill 40,2
finansieringsavgif-täcktesåterståendestatsbidrag. De procententre av

arbetslöshetskassornamedlemsavgifternadeldenärten somavsom
arbets-tillgrundbidragFinansieringsavgiften ärtill ettbetalar in staten.

löshetsförsäkringenil. kassasbland någonstigerarbetslöshetenOm
kostnaden.den100betalar extramedlemmar procentstaten av

milj krkostade 670arbetslöshetsförsäkringenAdministrationen av
till kassorna.medlemsavgifternaheltfinansierasochår 1995 genom

mellanadministrationskostnadskillnaderna ideljämnarStaten ut aven
finansierasBidragetkassor.till vissautjämningsbidragmedkassoma

ämningsavgift tillutjälva staten.kassoma engenomav
sambandkomponentemasde olikaillustrerar10.1Diagram ur ar-

synvinkel.betslöshetskassomas

4 utbetaladegenomsnittligtdenska 70Finansieringsavgiften procent avvara
medlem i kassan.dagpenningen per
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Diagram 10.1 Arbetslöshetskassornas inkomster åroch utgifter
1995

Inkomster 42,4 mdr kr

Övrigt 0,2%Medlemsavgifter4,5%

statsbidrag 95,3%

Utgifter 42,3 mdr kr

Finansieringsavgift 2,9% Administration 1,6%

Källa: FörsäkringAMS

diagramI 10.1 ingår inte utjämningsavgiftema respektive utjämnings-
bidragen till kassomas administration. varandra storleks-Dessa tar ut
mässigt för arbetslöshetskassorna tillsammans.

utjämningSstatsbidragHögre mer

den statsunderstöddaNär arbetslöshetsförsäkringen infördes år 1935
finansierade arbetslöshetskassomas medlemmar och fackförbunden
huvuddelen försäkringens kostnader. Staten bidragett mot-av gav som

5Finansieringens historia beskrivs i utredningens delbetänkandenoggrantmer
SOU kapitel1996:51
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medlemmarmedan kassomastredjedel ersättningensvarade dryg aven
administ-ersättningen,betalade återstodenfackförbunden samtoch av

Vid mittenbidrag.Med tidenförsäkringen. växterationen statens avav
börjanoch iersättningentredjedelartvåbetalade1960-talet staten av

År 1995tillandel vuxit 90 motsva-hade1980-talet procent.statensav
arbetslöshetsförsäk-frånersättningenstatsbidragen 97rade procent av

ringen.

från arbetslös-ersättningenandelStatsbidragens10.2Diagram av
åren till 19951935hetsförsäkringen

Procent

100

90

80

70

60

50 M"
40 "
30

20

10

1994 1995199319921991199019851965 1975195519451935

undertillfälligtavskaffadestillfinansieringsavgiftArbetslöshetskassomas statenAnm:
1994.

försäkringsenhetenAMS,Källa:

harvuxithararbetslöshetsförsäkringentillstatsbidragenmedtaktI att
arbetslöshetskassor-mellanskillnaderallt jämnatockså utstaten mer

grundbid-betalade1960-talet ettbörjan statenkostnader. Från avnas
högmedtill kassorbidragprogressivtoch ett pengarmersom gavrag

gmndbidragetmotsvarademed år 1983ochFrånarbetslöshet.
arbetslöshetmed högersättningen. Kassorutbetaladeden80 procent av

den ersättningtill 98påbidragprogressivt procentfåkunde ett avupp
betaladede ut.
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År 1989 det sista sambandet bort mellantogs medlemsavgiftema
och den utbetalda ersättningen i varje kassa. Sedan år 1989 grundas
medlemsavgiften till arbetslöshetsförsäkringen enbart på den genom-
snittliga dagpenningen i kassan. Medlemsavgiften fungerar i praktiken

grundbidrag till försäkringen. Arbetslöshetenett inom densom egna
kassans verksamhetsområde påverkar inte den enskilde medlemmens
avgift. Om arbetslöshetskassa har högre arbetslöshet andra elleränen

arbetslösheten ökar i alla kassor täcks hela den kostnadenom extra av
statsbidrag.

Diagram 10.2 visar också bidrag till arbetslöshetsför-att statens
säkringen progressivt. Statsbidragsreglemaär desamma år 1995var

år 1990. Men eftersom arbetslösheten högre år 1995 ocksåsom var var
statsbidragens andel arbetslöshetsersättningen större.av

Finansiering administrationenav

Arbetslöshetsförsäkringen administreras frivilliga40 arbetslöshets-av
kassor. Förvaltningskostnadema täcks helt medlemsavgiftema tillav
kassoma. Kostnaden för administrationen motsvarade 1,7 procent av
arbetslöshetsersättningen år 1995. Som framgår tabell 10.2 harav ar-
betslöshetskassomas förvaltningsskostnader medlem kraftigtstigitper
under 1990-talet. Förklaringen den höga arbetslösheten. förhållan-är I
de till antalet lyfter ersättning har kostnaderna för admi-personer som
nistrationen sjunkit betydligt under period.samma

Tabell 10.2 Arbetslöshetskassornas förvaltningskostnader åren
1990 till 1995

Förvaltnings- Kr Kr Procentersätt-per per av
kostnader milj medlem ningstagare ersättning

1990 316,4 89 1207 4,8
1991 372,4 104 1034 3,1
1992 460,7 126 818 1,9
1993 575,3 154 747 1,4
1994 665,9 177 777 1,6
1995 666,3 176 810 1,7

Källa: AMS
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Sedan det statsbidragssystemet till arbetslöshetsförsäkringen inför-nya
des år 1989 och bl.a. arbetslöshetskassomas fonder avskaffades, regle-

administrationen försäkringen flerapåstaten sätt.rar av

l Medlemsavgiften ska kostnaden för administrera för-motsvara att
avgifterñsäkringen i den kassan till enskildaDensamt staten.egna

kassans medlemsavgift beror enbart på kassans genomsnittliga dag-
kassanspenning administrationskostnader.samt egna

2 Sedan arbetslöshetskassomas fonder avskaffades får kassoma bara
hålla litet kapital. fårMaximalt kassas fria kapitalett eget egeten

15 den högsta dagpenningen kr85 år 1996motsvara procent av - -
medlem.per

försöker3 Staten jämna medlemsavgiftema mellan arbetslöshets-ut
kassorna utjämningsbidrag till administrationen i vissa kas-genom

Bidraget motsvarade år drygt1995 nio arbetslös-procentsor. av
hetskassomas förvaltningskostnader och finansieras fastav en av-
gift medlem från varje kassa.per

ämningsbidraget bestårUtj två delar.av
arbetslöshet7.tillfallerUtjämningsbidrag kassor med speciellt hög1

bidrag tillföll kassor och omfattade mkrDetta 21 63,6 år 1995. Huvud-
kassorsdelen bidraget gick dock till fåtal kassor. fick till-Femettav

tredjedelartvå utjämningsbidraget år 1995. Mestänsammans mer av
utjämningsbidrag fick Byggnadsarbetamas kassa mkr och-18,9 Me--
tallindustriarbetamas kassa mkr. de fem kassor fick hu-11,7 Av som-
vuddelen utjämningsbidraget hade fyra kassor högre medlems-av
avgifter tabellgenomsnittet. Se 10.3.än

kassorUtjämningsbidrag 2 går till små med höga medlemsavgifter.
Under år tillföll detta bidrag enbart Fiskarenas arbetslöshetskassa1995

fick knappt 250 000 kr. Bidraget motsvarade drygt sju procentsom av
kassans förvaltningskostnader. Fiskarenas kassa hade den i särklass
högsta medlemsavgiften bland samtliga kassor kr månaden98 i år-
1995.

Utjämningsavgiften betalas in i januari under efterföljande år, me-
dan utjämningsbidragen betalas först månader närut samt-sex senare,

6 Finansieringsavgiften, kassomas bidrag till ersättningen och 1995ärsom som
motsvarade ersättningen, utjämningsavgiften finansierartre procent samtav som
administrationsbidragen går till vissa kassor.som
7 måsteFör berättigad till detta bidrag kassan ha flerminst 10 ersättnings-att vara
dagar medlem och år genomsnittet for samtliga kassor.änper
8 Byggnadsarbetamas, Metallindustriarbetamas, Hotell- och kaféan-restaurang-
ställdas, Handelsanställdas Industrifaekets arbetslöshetskassor.samt
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liga arbetslöshetskassors bokslut avslutade. har hävdats ef-Detär att
tersläpningen bidraget orsakar problem med likviditeten föri vissa
kassor.

Tabell utjämningsavgifter och utjämningsbidrag10.3 visar nettot av
Övrigaför arbetslöshetskassor år kassor betalade eller fick13 1995.

medlem och månad frånhögst krona utjämningssystemet.en per

för 13 arbetslöshets-Tabell 10.3 Nettot utjämningssystemetav
årkassor 1995

och månadmedlemKronor per

MedlemsavgiftzArbetslöshetskassa utjäm-Netto av
ningsystemet 1995

49Metallindustriarbetamas 15
98fiskares 14Sveriges
55Byggnadsarbetamas 12

12 55Musikemas
50Skogsarbetamas 12
49Bleck- och plåtslagamas 8

arbetares 52Sveriges 7
och 6 55Hotell- restaurang-

kafeánställdas
66Målamas 6
766öfolkets
51teaterverksam- 4Sveriges

mas
38Träindustriarbetarnas 4
46Lantarbetarnas 3
45Industrifackets 3

Genomsnittl 42O

kassorför samtligal Genomsnitt
årsmedlem.från medlemsavgifter2 Intäkterna per

Källa: AMS

administrationskostnaderna hjälper till jämnaUtjämningen att utav
avsiktenarbetslöshetskassornamedlemsavgifterna mellan som var.

medalla, med undantag, kassorNettobidragstagarna år 1995 ettvar
hadefiskares kassaavgifter genomsnittet. Frånsett Sverigeshögre än
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dock deinte nettobidragstagama anmärkningsvärtstörsta höga med-
lemsavgifter.

överväganden angående administrationen

Utredningen del regleringar arbetslöshets-att statensanser en av av
kassornas administration kan bort det medför någratas utan att större
negativa effekter. Utjämningsbidragen till kassornas administration
bör enligt utredningens mening kunna avskaffas tillsammans med de
utj ämningsavgifter finansierar bidragen.som

bidragDessa och avgifter åstadkommer viss utjämning med-en av
lemsavgiftema mellan arbetslöshetskassorna, utjämningen ärmen re-
lativt liten i förhållande till bidragens storlek. Utredningen bedömer

avskaffandeinte utjämningssystemet skulle orsaka såatt ett storaav
omfördelningar medlemsavgiftema mellan arbetslöshetskassorna attav
anslutningen till arbetslöshetsförsäkringen skulle skadas.

Eftersom det längreinte möjligt bilda kassor med färreär änatt
medlemmar,10 000 det också tveksamt fortsätta särskiltär att att ettge

stöd till existerande kassor med färre medlemmar.10 000än
Utredningen medveten arbetlöshetskassoma själva inteär attom

alltid har för skillnader i administrationskostnader mellan kas-ansvaret
Skillnaderna kan bero på speciella förhållanden de yrkeni ochsoma.

arbetsområden arbetslöshetskassans medlemmar finns inom. Ut-som
redningen dock det bra den fulla kostnaden för arbets-ärattanser om
löshetskassans administration medlemsavgiften.visar sig i börDetta

till fortsatt rationell och administrationuppmuntra en sparsam av ar-
betslöshetsförsäkringen. På sikt bör arbetslöshetskassorna bli färre, om
de krav redovisats i kapitel angående administrationen ska kun-8som

uppfyllas.na
utredningens förslag till finansieringI den arbetslöshetsför-av nya

säkringen ingår schablonmässigt administrationsbidrag till den ob-ett
ligatoriska delen arbetslöshetsförsäkringen, d.v.s den lägsta dag-av
penningen grundbeloppet. med hög arbetslöshetKassor kommer-
därmed kompenseras för del högresina administrationskost-att en av
nader på enklare och snabbare dagensi utjämningssystem.ett sätt än
Se avsnitt l0.8.

Ett för administrationskostnadema kräver dock ökadstörre ansvar
frihet för arbetslöshetskassorna. Om varje enskild kassa ska bära sina

administrationskostnader år för år, bör den ha hållarätt att ettegna
kapital, förbl.a. inte behöva alltför kraftiga föränd-större göraeget att

ringar i sina medlemsavgifter. Utredningen därför arbetslös-attanser
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kapital i dag. Sehållafåhetskassoma bör änstörrerätt egetatt ett
8.1.avsnittäven

statsbidragenFinansiering av

med all-betalades längearbetslöshetsförsäkringenbidrag tillStatens
År arbetsgivaravgift,särskildinfördesskattemedel. 1974männa en

finan-förlönesummanarbetsmarknadsavgiften, på 0,4 attprocent av
Arbetsmarknadsavgiftentill försäkringen.statsbidragendelsiera en av

tilluppgick år 1988 2,881980-talet ochunderhöjdes flera gånger pro-
lönesumman.cent av

År betalaskullearbetsmarknadsfondens.k.skapades den1989 som
arbetsmarknads-helt finansierasocharbetslöshetsersättningallut av

kraftigtmycketökadeArbetslöshetenmedlemsavgifter.ochavgiften
underskott. Un-gick medoch fondenoch 1994mellan åren 1991 stora

vid halvårs-särskild upplåning,försttäcktesderskotten mengenom
arbetslöshetsersätt-ocharbetsmarknadsfondenavskaffadesskiftet 1995

statsbudgetenfinansierades åter inomningen
År löne-egenavgift påallmäninfördes procent1994 avenen

år 1995Egenavgiften bortarbetslöshetsförsäkringen.till togssumman
lönesumman.till 4,32höjdesarbetsmarknadsavgiftenoch procent av

1996.årtillytterligare 5,42höjdesArbetsmarknadsavgiften procent
fi-försökt1980-taletslutetsedansammanfattning harI staten av

arbetsmarknads-medarbetslöshetsförsäkringentillbidragennansiera
tillfälligtarbetsmarknadsavgiftenkompletteradesUnder 1994avgiften.

ökandekraftigtgrund denPåegenavgift lönesumman.påmed aven
arbets-frånintäkternaräckte1990-talet intebörjanarbetslösheten i av

försäkringentillstatsbidragenunder flera år,marknadsavgiften till utan
skattemedel.allmännamedfinansierasfick delvis

länderi andraFinansiering

frivilligharindustriländemablandminoritettillhör denSverige ensom
Finland, DanmarkSverige,arbetslöshetsförsäkring.statsunderstödd

administrerasarbetslöshetsförsäkringarfrivilligaoch Island har avsom

9 miljardercirkaskuld till 87uppgick dessavskaffadesarbetsmarknadsfondenNär
till arbetslös-anslagetbudgetåret 1995/96belastar underpå skuldenkr. Räntorna

arbetsmarknadsfondens skuldår kommerFrån och med 1997 atthetsforsäkringen.
statsskulden.övrigaläggas till den
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intresseorganisationer huvudsaki fackförbund till störstamen som- -
delen finansieras offentliga medel. Belgien har obligatoriskav en ar-
betslöshetsförsäkring, där fackförbunden deltar i administrationen.

Den danska arbetslöshetsförsäkringen finansieras fast med-av en
lemsavgift allmänna skattemedel. Den finska försäkringensamt fi-av
nansieras medlemsavgifter, avgifter på lönesumman från både lön-av

och arbetsgivare allmänna skattemedel.tagare samt av
Övriga industriländer har genomgående obligatoriska arbetslöshets-

försäkringar adminstreras och betalas inom den offentliga sektorn.som
finansierasDe med avgifter på lönesumman, betalas in arbets-som av

givare eller löntagare, allmänna skattemedel. USA uniktsamt ärav av
finansiera sin arbetslöshetsförsäkring heltatt individuel-genom genom

arbetsgivaravgifter se avsnitt 10.7.

10.5 skaVem betala

arbetslöshetsförsäkringen

Förslag

En arbetslöshetsförsäkring ska kunna tillfredsställande skyddettsom ge
inkomstbortfall alla har fast anknytning till arbetsmark-mot som en

naden måste till betydande del finansieras med offentliga medel.en
De offentliga bidragen till försäkringen bör i första hand finansieras

med avgifter direkt från de förvärvsarbetande. Eftersom arbetslöshets-
försäkringen inkomstbortfall, det naturligtersätter finansieringär att
sker via avgifter lönesumman, vilka betalas in arbetsgivarna.av

En frivillig försäkring förvaltas medlemmarna får legi-störresom av
timitet, medlemmarnas direkta och synliga avgifter till försäkringenom

symboliskt bidrag.är Mer arbetslöshetsförsäkringensän ett ut-mer av
bör därförgifter finansieras med medlemsavgifter dag.iän

enskilda kassansDen medlemsavgift bör avspegla den totala voly-
utbetald ersättning samtligai kassor, d.v.s. kostnaderna för arbets-men

löshetsersättningen bör i fortsättningen jämnas mellanäven arbets-ut
löshetskassoma.
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arbetslöshetsförsäkringprivatEn

Förutsättningar

försäkringsmarknaden,den privataförsäkra pårisker gårflestaDe att
och privatasjukförsäkringarPrivatabränderstölder,olycksfall, m.m.

inomlösningarnaoffentligadekompletterarpensionsförsäkringar
skyddobligatorisktTrafikförsäkringenområden. är ett somsamma

marknaden.till den privataöverlåtithelt harpåbjuderstaten men
pri-Är kunna skötasskulleriskarbetslöshetenäven genomsomen

försäkringarvata
marknadpå privatförsäkramöjligrisk ska attFör att envaraen

försäkringen:frånutbetalningarnamåste

försäkringsbolaget.förförutsägamöjligal Vara att
försäkringstagaren.kontrolleraskunna2 Inte av

tiden.spriddaHelst3 övervara

Förutsägbarhet

förväntade utbe-detäckapremienprisetskaförsäkringprivatI en --
försäkring-längeindivid såvarjeförförsäkringenfråntalningarna som

betala,skapremie någonvilkenbestämmakunnaFör attvarar.en
försannolikhetenuppskatta attförsäkringsbolag kunnamåste per-ett

hon ellerersättningmycketoch hurgångarbetslös någonska blisonen
anspråk på.kommahan kan göraatt

Enförutsäga.möjligdelvisarbetslös attska bli ärnågonRisken att
synliga.arbetslösblirisken ärbestämmerfaktorer attdedel somav

ochlågutbildadelandet. Unga,delarvissahögre iArbetslösheten är av
arbetslösablirisk äninvandrarbakgrund har större attmedmänniskor

möjligheterdärför vissaharförsäkringsbolag attprivatandra. Ett upp-
arbetslös.bliriskmänniskasenskild attskatta en

detförutsägamöjlig gördelvisarbetslösbli attför ärriskenAtt att
möjlighethaskullearbetsmarknaden attalla påsannoliktmindre att

åldrar,iArbetstagarearbetslöshetsförsälqing. at-rättprivatteckna en
arbetsmarknad hargodmedlandsdelarioch bosattayrkentraktiva en

arbetslöshetsförsäkringprivattecknamöjlighetergodatroligen att en
premie.rimligtill en

fåkan"högriskgrupperiArbetstagaresvårare.få detkanAndra
demvillförsäkringsbolagprivathittasvårtmycket ett enatt gesom
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försäkring till mycket högannat premie eller med låg och kort-en en
varig ersättning. Enskilda individer själva har bra förankring påsom en
arbetsmarknaden skulle på privat försäkringsmarknad också kunnaen
få lida tillhöra där arbetslöshetenatt hög.ärav en grupp

Tabell 10.4 visar hur höga medlemsavgiftema skulle behöva ha
varit år för1995 utbetalningarna i de elvaatt motsvara arbets-största
löshetskassoma vilka organiserade 80 försäkringens med-procent av
lemmar. Tabellen bild hur premierna skulle kunna varierager en av
mellan de yrkesgruppema istörsta privat försäkring. I privaten en ar-
betslöshetsförsäkring skulle dessutom premierna skilja sig mellan
människor inom yrkesgrupper.samma

Tabell 10.4 Utbetalningarna i de elva största arbetslöshetskassorna
månadmedlem åroch 1995per

Kronor

Arbetslöshetskassa Utbetalning

Byggnadsarbetamas 2760
Industrifackets 135 1
Handelsanställdas 1213
Metallindustriarbetamas 1202
Genomsnitt 906
Ak SEKO 865
Kommunalarbetamas 822
Industritj änstemännens 8 17
Kommunaltjänstemännens 509
Småföretagamas 429
Statstj änstemännens 357
Akademikernas 337

l Genomsnitt för samtliga kassor.
Källa: FörsäkringAMS

Kontroll

Den totala arbetslösheten beror främst på faktorer ligger utanförsom
enskilda arbetslösas makt påverka. Varje människa kan dock ökaatt
sina chanser undvika arbetslöshet söka arbeteatt attegna genom mer
intensivt, beredd byta yrke, gå ned lön,i eller byta bostads-att attvara
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finna arbe-chanserminska sinadefinitivtarbetslös kan attEnort m.m.
krav på deställa högaellerhelhjärtatsöka arbeteinteatt ar-te genom

bereddeller honhanbeten acceptera.är att
arbetslöshets-säljabereddaförsäkringsbolagFå privata är att en

obegränsadunderinkomstenförloradehela denförsäkring ersättersom
nöjd med.själv Ihanarbete ärarbetssökande hittartid tills den ett som

övervakningochkontrollkanförsäkringoffentlig staten segenomen
alla rimligaocharbetensökeraktivtarbetslöse accepterartill denatt
dessa möj-har inteförsäkringsbolagprivatarbete. Etterbjudanden om

med hanter-arbetslöshetsförsäkring,privatförtalarligheter. Det att en
inkomstenförloradedel denkanpremier, ersättaliga mest en avsom

tid.kortunder en

Riskspridning

tiden. Omspridda iutbetalningarnaförsäkra ärrisk lättareEn attär om
falletkansnabbt,ochkommakanutbetalningar oväntat varasomstora

försäkrings-måsteolyckor,mycketellernaturkatastrofervid stora
sigåterförsäkrakapital eller kunnatilltillgångha egetbolaget stortett

försäkringen.förkostnadenökarfallenbådabolag.andra Ihos
ekonomiskadeisvängningarnagradhögföljer iArbetslösheten

be-arbetsföradendeltid kankortPåkonjunkturema. stor avenen
Mellanarbetslöshetsförsäkringen.frånersättningbehövafolkningen

arbetslöshetsförsäk-frånutbetalningarnaökade1993och1990åren
kr.miljarder39tillmiljarder kr6 närmarefrån drygtoch KASringen

ellerförsäkringsbolag,någotsannoliktinte gruppDet att enensär
såbetalabehövarisken utåta sigberedda attskullebolag, attvaraav

kon-isvängningarnadelEftersomtid.kortpå så avstora ensummor
återförsäkraockså svårtdetinternationella, attärjunkturema ar-enär

internationellt.betslöshetsförsäkring

Slutsats

skaarbetslöshetsförsäkringmeningendenUtredningen attär om enav
skydd förtillfredsställandeocharbetsmarknaden ettomfatta alla på ge

åtrnin-dentid måstelängreunderarbetsinkomstenförloradeden en
medel.offentligamedfinansierasdelvisstone
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Medlemsavgifter och offentliga bidrag

den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringenNär infördes år 1935
hade frivilliga arbetslöshetskassor funnits inom LO-området i änmer

arbetslöshetskassor försörjdes40 år. helt och hålletDessa närmast av
Årde medlemmarnas bidrag. stod medlemsavgiftema i1995egna ge-

nomsnitt för ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen.tre procent av
Återstoden täcktes med statsbidrag. Medlemsavgiftens andel ersätt-av

mellan kassoma. kassor med hög arbetslöshet betalarningen varierar I
medlemmarna mindre andel och kassor med låg arbetslösheti ären
andelen större.

bidrag10.5 Medlemsavgifternas till iTabell ersättningen de elva
årarbetslöshetskassorna 1995största

Procent

AndelArbetslöshetskassa

Akademikernas 8,9
Statstj 7,8änstemännens
Småföretagarnas 6,2
Kommunaltj 5,0änstemännens
Industritjänstemännens 3,6
Ak SEKO 3,3
Genomsnittz 3,0
Konimunalarbetamas 2,9
Metallindustriarbetarnas 2,4
Industrifackets 2,0
Handelsanställdas 2,0
Byggnadsarbetamas l l

,

samtligaFinansieringsavgiften. 2 Genomsnitt för kassor.1
försäkringsenhetenKälla: AMS

medlemsavgifter och hurdel försäkringen bör betalasHur stor avav
del offentliga medelstor av

försäkring anslutning för legitim.frivillig kräverEn stor att varaen
uppfyller villkoren föralla arbetsmarknadenAmbitionen påatt som

medlemmar försäkringen,arbetslöshetsförsäkringen ska i sätter ettvara
medlemsavgiftema kantak för hur höga vara.

16-125210
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På den sidan finns med stark ställning på arbets-ena grupper en
marknaden bereddainte bli medlemmar offentlig arbets-iär attsom en
löshetsförsäkring på vilka villkor helst. kanDessa upple-som grupper

deras risk bli arbetslös väldigt liten. kan också haDeäratt attva egen
höga inkomster, bara till liten del skulle täckas arbetslös-som en av
hetsförsäkringen. Blir den allmänna arbetslöshetsförsäkringen för dyr,
skulle de vinna på teckna privata försäkringar, individuelltatt egna
eller i Om dessa lämnar den offentliga försäkringengrupp. grupper
försvinner del dess legitimitet.en av

den finns med lågaPå andra sidan löner kommer attgrupper som
utanför arbetslöshetsförsäkringen avgifterna förställa sig höga,ärom

de kunde ha goda skäl medlemmar.även attom vara
går inte självklart. Utredningen dock arbets-Var gränsen är attanser

löshetsförsäkringens utformning frivillig försäkring förval-somsom en
får legitimitet medlemmarnas direktamedlemmarna störretas omav

synliga avgifter till arbetslöshetsförsäkringen symbo-och är än ettmer
arbetslöshetsförsäkringen finansierasliskt bidrag. delOm större aven

medlemsavgifter, delas synligt del kostnadenpå sätt störreettav en av
mellan alla förvärvsarbetande får skydd frånför arbetslösheten som

försäkringen. arbetslösheten minskar tillfaller också del be-När en av
direkt.försäkringens medlemmarsparingen

arbetslöshetskassorUtj ämning mellan

arbetslöshetsförsäkringen bara litenMedlemsavgiftema till i dag iär
arbets-kopplade till kostnaderna i medlemmensutsträckning egen

delför arbetslöshetsersättningen ochlöshetskassa. Hela kostnaden en
mellan alla arbetslöshets-administrationsskostnaderna jämnas utav

kassor.
arbetslöshetsförsäkringen i kombinationhöga statsbidragen tillDe

mellan alla kassor, innebärmed medlemsavgiftema jämnas attutatt
kraftigt subventionerar branscher ocharbetslöshetsförsäkringen mycket

fullständigyrkesgrupper med hög arbetslöshet. Systemet med utjäm-
betala-arbetslöshetskassorna relativt år 1989ning mellan Föreär nytt.

arbetslöshetsersättningende alla medlemmar andel inom sinviss aven
kassa.egen

arbetandemellan arbetslöshetskassorna innebär deUtjämningen att
har särskilt betalningsansvar för demedlemmarna i kassa inte någoten

arbetslösa verksamhetsområde. debatten kring arbets-inom sitt Ieget
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marknadspolitiken förs ofta fram detta bidrar till högre arbets-att en
löshetm

medlemsavgiften ska andelOm viss den totalautgöra ersätt-en av
ningen inom arbetslöshetskassa, kan avgifternavarje bli betydande i
kassor med hög arbetslöshet. Tabell visar hur avgifterna10.6 stora
skulle ha de elva arbetslöshetskassornavarit i år 1995 med-största om
lemsavgiftema skulle ha täckt respektivetio 25 kassansprocent ut-av
gifter. framgår tabell skulle detSom 10.6 bli relativt skillnaderstoraav

avgifteri mellan de yrkesgruppema. Byggnadsarbetamasäven största
femdubblaarbetslöshetskassa skulle behöva sin medlemsavgift för att

finansiera tiondel sina kostnader. Statstjänstemännens, akademi-en av
kemas och småföretagamas arbetslöshetskassor skulle däremot kunna
sänka medlemsavgifter.sina

MedlemsavgifternaTabell 10.6 i de elva arbetslöshets-största
år nivåer på1995 vid olika statsbidragenkassorna

medlem och månadKr per

aktisk avgiftArbetslöshetskassa 90 F75 procent procent
19952

Byggnadsarbetamas 690 276 55
45Industrifackets 338 135
36Handelsanställdas 303 121
49Metallindustriarbetarnas 300 120

Genomsnitt 42226 91
39Ak SEKO 216 86

Industritjänstemännens 204 82 42
33Kommunalarbetarnas 206 82
42Kommunaltj 127 5 1änstemännens

Småföretagamas 107 43 5 1
89 36 41Statstjänstemännens

Akademikernas 84 34 42

arbetslöshetskassor.Genomsnitt samtligal för
årsmedlem.Intäkterna från medlemsavgifter2 per

Källa: försäkringsenhetenAMS,

O diskussion.för djupareSe avsnitt 10.5 en
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med lönerrisken för låga intemedlemsavgifter ökarHöga att grupper
har skälmedlemmar, dede har råd blilängre upplever att trots attatt

frivilliga arbets-till denanslutningenmed i försäkringen. Omatt vara
förmöjligt, detlöshetsförsäkringen ska så gränssätterstor envara som

spegla utbetalningarna inommedlemsavgifterna kanmyckethur pass
delrisk med läggaarbetslöshetskassan.enskilda Enden att en avannan

för-kassorna kanmedlemmardirekt på kassansutbetalningarna är att
sannolik-människor harmedlemskap tillundvikasöka storatt somge

arbetslösa.het bliatt
utgifternaandel totala idemöjlighet låtaEn störreär att ar-aven

medlemsavgifter, ändåfinansierasbetslöshetsförsäkringen menav
1980-talet beta-Undermellan kassoma.kostnadernadeljämna ut aven
från arbetslös-den totala ersättningenlade drygt 90 procentstaten av

med högkassorersättningen itill 98hetskassorna, procent avuppmen
skulle hamedlemsavgifternahurTabell 10.7 visararbetslöshet. stora

med dennaarbetslöshetskassa år 1995till varje system.varit typ av
kassor-högst 98statsbidragssystemetgamla procentDet ersatte av

dagensijämfört med 100marginalen,kostnader på procent sys-nas
skillnadenskulleåterinfördesstatsbidragssystemetdet gamlaOmtem.

arbetslöshet öka.och lågmed högavgifter mellan kassori
vidbidragdock 98statsbidragssystemetgamla procentsDet engav

Årmedlem. 1995ersättningsdagararbetslöshet på minst 22 mot-per
drygt 23arbetslösheten i kassoma ersätt-genomsnittligasvarade den

tillämpa-statsbidragssystemetgamladetmedlem. Omningsdagar per
arbetslöshets-tillgenomsnittliga bidragetdetskulle ocksådes år 1995,

visartabell 10.7framgårdag.i Detta attbli högrekassorna än somav
skulle kunnamedlemsavgiftgenomsnittligaarbetslöshetskassomas

tillämpades.gamladetfjärdedel,sänkas med systemetomen
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Tabell 10.7 Medlemsavgifterna i de elva arbetslöshets-största
år årföre 19891995 enligt statsbidragsreglernakassorna

medlem och månadKr per

Avgift Faktisk avgiftArbetslöshetskassa
19952

Byggnadsarbetamas 82 55
Industrifackets 45 45

49Metallindustriarbetamas 43
Smâföretagamas 38 51
Handelsanställdas 35 36

42Industritj 32änstemännens
Genomsnitt 423 l
Kommunaltj 3 1 42änstemännens

42Akademikernas 30
4127Statstj änstemännens
3925Ak SEKO
33Kommunalarbetamas 24

samtliga kassor.Genomsnitt förl
årsmedlem.medlemsavgifterIntäkterna från2 per

Källa: AMS

direktbör kunnabedömer medlemmarnaUtredningen störreta ettatt
Medlemsavgiftemafinansiering.arbetslöshetsförsäkringensföransvar

försäk-förhållande till de förmånerarbetslöshetskassorna små itill är
synligamedlemmarnaslegitimitetFörsäkringen vinnerringen omger.

bidrag blir större.
till försäkringenmedlemsavgifternadärförUtredningen attanser

Utred-dag.utbetalningarna de iandelbör än görstörremotsvara aven
iför arbetslöshetsersättningendock kostnaderna ävenningen attanser

med-arbetslöshetskassorna. Ommellanfortsättningen bör jämnas ut
utbetaldabero denarbetslöshetskassa skullelemsavgiftema till varje av

kassor.mycket höga vissaskulle avgifterna bli ikassanersättningen i
arbetslöshetsförsäkringen skulle kunnatillhöga anslutningenSå att

minska betydligt.
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Finansiering de offentliga bidragenav

Arbetslöshetsförsälcringen socialförsäkringinte sjukför-är t.ex.en som
säkringen. Arbetslöshetsförsälcringen ska täcka förlorad inkomst vid

förarbetslöshet alla har vunnit visst fotfäste arbetsmarkna-påettsom
den. Inträdesvillkoren restriktiva och kommer skärpas ytterligare.är att
Endast arbetsföra åldrar hari vissa till ersättning från för-rättpersoner
säkringen.

deltagare arbetskraften kan ansluta till arbetslös-Bara aktiva i sig
hetsförsäkringen. enligt utredningens skäl förDet meningär ett tungt

de offentliga bidragen till arbetslöshetsförsäkringen i första handatt
bör finansieras med avgifter direkt från de förvärvsarbetande.

inkomstbortfallsförsäk-Eftersom arbetslöshetsförsäkringen är en
avgifterdet naturligt finansiera den med på lönesumman.ring, är att

förinkomster försäkras då också underlaget den kollek-De utgörsom
del samtligaavgift till försäkringen visstiva Enstaten tar ut.som av

för delsysselsattas arbetsinkomster avsätts att garantera att en av ar-
tid.betskraften blir försörj den står inkomst underutan enom

det statliga bidraget till arbetslös-dag finansieras helaI i settstort
arbetsgivaravgift, sk arbetsmarknads-hetsförsäkringen med denen

lönesumman. Under åravgiften år 1996 5,42motsvarar procentsom av
arbetslöshetsförsälqingen motsvarandefanns egenavgift till1994 enen

löntagarna direkt betalade. principlönesumman I ärprocent somav
1arbetsgivaravgifter. Arbets-mellan egenavgifter ochskillnaden liten

kostnader-betalas arbetsgivarna delgivaravgiftema in ärmen en avav
därmed del det löneutrymmeför arbetskraften och som ar-en avna

arbetsgivaravgifternaarbetstagare förhandlar Närbetsgivare och om.
sikt kanockså löneutrymmet. På korthöjs eller sänks förändras ar-

påverkas.förändras lönerna behöver Påbetsgivaravgiftema utan att
dock samband.längre sikt finns det ett

1 ingår också betydande växlinginförsdet pensionssystemetNär en avnya
egenavgifter.arbetsgivaravgifter mot
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10.6 ska försäkringenHur betalas

Förslag

finns låtaDet för arbetslöshetsförsäkringenargument att vara en egen
enhet deninom offentliga sektorn försörjd öronmärkta avgifter.av
Praktiska svårigheter och misslyckat försök i den riktningen underett
åren till talar1988 1995 dock detta.emot

Arbetslöshetsförsäkringen bör i fortsättningen adminstrerasäven
inom statsbudgeten. Försäkringens utgifter bör kontinuerligt prövas mot
andra statliga utgifter.

Slutet eller löpande räkningsystem

För- och nackdelar

Utgiftema för arbetslöshetsersättningen varierar med de ekonomiska
konjunkturerna och kan periodvis mycket höga. Mellan åren 1990vara
och 1993 ökade de årliga utbetalningarna från arbetslöshetsförsäk-

kr.och medringen KAS miljarder30 Arbetslöshetsersätt-änmer
ningens andel utgifter ökade från till1,4 år 1990 5,8statens procentav

Ökningenår och har legat1993 kvar på den nivån sedan dess.procent
kostnaderna för arbetslöshetsersättningen mellan åren och1990av

1993 motsvarade fyra femtedelar anslag till utbild-nästan statensav
och forskning ellerning dubbelt så mycket u-landsbistån-änmer som

det år 1996.
arbetslöshetsförsäkringen finansierasNär den löpandeöver stats-

budgeten finns risk för utgifterna försäkringeni okontrolleratatt växer
och undan andra angelägna offentliga åtaganden. kritikSammatränger
brukar riktas andra offentliga transfereringssystem sjukför-mot som
säkringen och pensionssystemet. Ett hålla kontroll bådesätt att över
inkomster och utgifter inom transfereringssystem organiseraärstora att
dem i slutna enheter försörjs med öronmärkta avgifter.som

finns fördelarDet med bokföra arbetslöshetsförsäkringenatt som
enhet. Kostnaden för arbetslöshetsersättningen blir synlig.en egen mer

Z Ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och KAS 6,8 mdr kr och1990var
hade tillvuxit 38,6 mdr kr 1993. Under period ökade kassomas fmansie-samma
ringsavgift från 0,5 mdr kr till mdr kr.1,2
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kan fram mellan avgifternaDetta tvinga prioriteringar storleken på och
fönnånema försäkringen. blir också lättare undvika utgif-i Det att att

arbetslöshetsförsäkringen andra angelägna offentligai tränger utterna
utgifter.

arbetslöshetsförsäkringenfinns också nackdelar med ha iDet att ett
kraftigtKostnaden för arbetslösheten kan variera mycketslutet system.

mellan och lågkonjunkturer. Arbetslöshetsförsäkringen hjälper tillhög-
konjunkturen. Försäkringen minskar inkomst-dämpa nedgångar iatt

hållaförlusten för dem blir arbetslösa och bidrar därmed till attsom
efterfrågan ekonomin.den privata iuppe

arbetslöshetshetsförsäkring ska klara slutensigOm som en en-en
och utgifter, avgifterna ochhet, med balans mellan inkomster måste

arbetslöshetenkonjunkturema.förmånema tillåtas variera Näröveratt
eller avgifterna höjas kraf-förmånema reducerasökar mäste antingen

bidrakan arbetslöshetsförsäkringenförtigt. Om variationerna är stora
stället för dämpa den.konjunkturen itill förvärra nedgång i attatt en

Svårare försäkringmed generösen

mindre med arbets-arbetslöshetsförsäkringen varierarKostnaderna för
ersättningstidenförsäkringen låg ochersättningsnivånlösheten i ärom
utgifterna medvariationer iblir det lättarerelativt kort. Då att parera

ersättningsnivån hög och ersättnings-avgifterna.justeringar Om ärav
följd dettagenomsnittliga utgifterna högre. Somlång, detiden är en av

och högkonjunk-utgifterna mellan låg-de totalablir variationerna i
kraftigt krävsarbetslösheten ökarkronor.räknat i Om stör-störreturer

kostnaderna.balansera de ökade Detavgifterna förjusteringar attavre
försäkringsreglemaockså hävda Omgår dock är generö-motsatsen.att

sänkamöjligheterfinns det att t.ex.större att spara pengar genomsa,
ersättningstidema.eller kortaersättningsnivåema

hålla avgifterkan hjälpa tillförsäkringenBuffertfonder inom att
hög- och lågkon-nivåer mellanförmåner ungefäroch på ävensamma

uppstår underfungera överskottdetta ska måstejunkturer. För att som
framtiden. Tillfälligaverkligen fonderas förarbetslöshetår med låg

andra ändamål eller tillfår användas tillöverskott försäkringen intei
fall buffertfonderna inteförsäkringen. de dåavgifterna till Isänkaatt

täckas med allmänna skatteme-tillfälligt måsteunderskotträcker, utan
tillfälligdetta barareglerdel, det finnasmåste ärgaranterar att ensom

medel frånbara får lånaförsäkringenexempel kanlösning. Ett attvara
villkor.marknadsmässigaoch enbart påstaten

arbetslöshetsförsäkringenpolitiskt hällakan svårtDet utan-attvara
offentliga finanserna gårekonomin. deden offentliga Omför övriga



SOU 1996: Arbetslöshetsförsäkringens150 finansiering 297

med underskott, det frestande låna från arbetslöshets-är att pengar
försäkringens fonder. Höjningar andra skatter och avgifter kan till-av
fälligt döljas sänkningar avgifterna till arbetslöshetsförsäk-genom av

arbetslöshetsförsäkringenringen. Om går med underskott, kan detstora
också lättare täcka underskotten med allmänna skattemedel änattvara
med höjda avgifter till försäkringen.

det ska gå förvalta arbetslöshetsförsäkringen oberoendeFör att att
den offentliga ekonomin det finnas möjligheterövriga måste attav

förutsäga utgifterna Arbetslöshetenpå rimligt kan variera kraf-sätt.ett
källa till osäkerhettigt på kort tid. antaletEn är attannan personer som

behöver arbetslöshetsersättning hög grad bestäms huri arbets-av
flermarknadspolitiken bedrivs. Om människor lyfts frånöver öppen

arbetslöshet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller plats i ut-ges
arbetslöshetsförsäkringen.bildningssystemet, minskar belastningen på

arbetsmarknadspolitiska åtgärder kvalificerar till arbetslöshets-Om
utgifterna försäkringen.ersättning ökar i

arbetslöshetsförsäkringen luckrasreglerna för såOm ersätt-attupp
offentligakan användas för försörja människor i utbildning,ningen att

utgifterna kraftigt. Arbetslöshetsförsäkringens utgif-arbeten ökarm.m.
vilka gäller för sjukersätt-påverkas också i hög grad reglerter somav

ning och förtidspension.
arbetslöshetsförsäkringen andra delarutgifterna för berorJu avmer

verksamheter och bidragssystem, desto svå-den offentliga sektorn,av
blir lägga försäkringen i slutetdet ett system.attrare

KanadaExemplet

exempel hur offentligArbetslöshetsförsäkringen i Kanada påär ett en
arbetslöshetsförsäkring kan organiseras inom slutetett system.

obligatoriskkanadensiska arbetslöshetsförsäkringenDen är stat-en
mellan delstater och regioner.lig försäkring. Reglerna varierar något

maxi-arbetslöshetsförsäkringen underkanadensiska ersättningDen ger
till försäk-malt alla anställda anslutnaår. Drygt 90 ärett procent av

företagare omfattas däremot inte.ringen. Egna
del arbetslöshets-Under och 1980-talen täcktes1970- storen av

nedskärningarförsäkringens utgifter allmänna skattemedel. Genomav

3 berättigad till krävs arbete veckaersättning minst 15 timmarsFör att pervara
med anställningstiden kan inteunder 12-20 veckor. Ersättningsrätten växer men

Ersättningsnivånveckor. i genomsnitt Inkomsteröverstiga 36-50 55är procent.
påtil kr berättigar till Avgifter betalas enbart den4000 vecka ersättning.upp per

delen inkomsten.av
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förmånema och reformer avgiftssystemet har den kanadensiskaav av
helfinansierad och stabil arbetslöshetsförsäkring.sökt skapastaten en

kanadensiska arbetslöshetsförsäk-Sedan år finansieras den1990
arbetsgivaravgifter.egenavgifter från arbetstagarna ochhelt viaringen

de kommande utgifterAvgifterna utifrån årensöversätts treprognoser
underskottarbetslöshetsförsäkringen. Målet undvika såväli är storaatt

försäkringen och hålla avgifterna så stabilaöverskott i attstorasom
Överskott fårarbetslöshetsförsäkringen intemöjligt tiden. iöversom

offentliga utgifter och underskott måste täckas medanvändas för andra
Avgiftemas storlek bestämsfrån till marknadsmässiglån ränta.staten

godkännas finansministern.federal måstekommission, men avav en
mellan och höj-ökade i Kanada åren 1990 1992arbetslöshetenNär

Efter detförsäkringen i balans år 1994.des avgifterna till dess att var
stabiliserades avgifterna igen.

SverigeExemplet

hålla kon-gjordes försök i Sverigeoch 1995Mellan åren 1988 attett
bokföra försäkringensarbetslöshetsförsäkringentroll attöver genom

s.k. arbets-statsbudgeten denfrån ioch utgifterinkomster separat
skulle fondenmed låg arbetslöshetperiodermarknadsfonden. Under

finansiera utbetalningarnaskulleöverskott,bygga närett ar-somupp
betslösheten växte.

arbetslöshe-medtill och år 1991föll välFörsöket inte Framut. var
överskott.betydande Enarbetsmarknadsfonden gick medlåg ochten

arbets-ändamål.till andra Närfördes dåmedlen fondendel i överav
fon-inteoch 1994fyrdubblades mellan åren 1991lösheten nästan var

utgifterna. Nedskämin-de växandeför täckatillräckligtden stor att
höjningenocharbetslöshetsförsäkringen år 1993i fönnånema igama

under-täckaför små förår 1994avgifterna till försäkringen attvarav
hadeDåavskaffades den 30 juni 1995.Arbetsmarknadsfondenskotten.

kronor.cirka miljardertill 87samlade underskott vuxitdess

överväganden

till slutetarbetslöshetsförsäkringenbrytaförFörutsättningarna ettatt ut
Kanada ersättnings-Jämfört medgoda Sverige.så iinte ärärsystem

4 delbetän-kapitel 6 ibeskrivs ihistoriaArbetsmarknadsfondens noggrantmer
kandet.
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nivåerna i den svenska arbetslöshetsförsäkringen högre och ersätt-
ningen sträcker längresig i tiden. betyderDet de genomsnittligaatt
utgifterna högre och mellanvariationema hög- och lågkonjunkturerär
blir kraftigare. Arbetsmarknadsfondens sammanbrott visar hur stora
svårigheterna påfrestningar på arbetslöshetsförsäk-är att yttreparera
ringen enbart variera förmåner och avgifter inom försäkring-attgenom

Låt konjunktumedgången mellan åren och1991 1994atten. vara var
den kraftigaste på sextio år.

för brytaMotiven arbetslöshetsförsäkringen tillatt ut ett eget sys-
också få. Utgifterna försäkringeni påverkas direkt mångaärtem av

offentliga beslut. Arbetsmarknadsåtgärdemas omfattning, antalet ut-
bildningsplatser, regler för studiestöd, långtidssjukskrivningar och tör-
tidspension exempel på detta. Arbetslöshetsersättningens storlek ochär
ersättningstidens längd har å sida konsekvenser för försin kostnaden
arbetsmarknadsåtgärder och socialbidragsutgiftema.

Utredningen både praktiska och sakliga skäl förtalaratt attanser
arbetslöshetsförsäkringen fortsättningeni ska administreras inomäven
statsbudgeten och försäkringens utgifter kontinuerligt bör prövasatt

andra statliga utgifter på sker i dag.sättmot samma som

Incitament hålla ned arbetslösheten10.7 att

Förslag

Medlemsavgiftema till arbetslöshetsförsäkringen bör differentierasinte
efter arbetslöshetens omfattning och kostnader den arbets-inom egna
löshetskassan.

behövs bättre tillämpning och viss skärpning deDäremot en en av
regler arbetslöshetsförsäkringenhindrar regelmässigt användsattsom
till löneutfyllnad yrken, branscher och sektorer.i vissa

Försäkringens utformning

finns flera huvudförklaringar till arbetslösheten.Det
Enligt bestäms arbetslösheten förhållandet mellan efter-en syn av

frågan och tillgången på arbetskraft i samhället. beror slutändenDetta i
på den ekonomiska utvecklingen och ligger utanför de arbetssökandes
möjligheter förklaringpåverka. Enligt denna har utformningenatt av
arbetslöshetsförsäkringen liten betydelse för arbetslösheten.
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styrkeförhållandenförklaring betonar hur på arbetsmark-En annan
individuella beslut påverkar arbetslösheten lö-naden och t.ex.genom

nebildningen och de arbetssökandes vilja söka ochatt acceptera er-
bjudna arbeten.

påverkar både individuella be-Eftersom arbetslöshetsförsäkringen
förstyrkeförhållandena arbetsmarknaden, har den betydelseslut och på

arbetslöshetens storlek.
det lättare för arbetslösaheltäckande arbetslöshetsförsäkringEn gör

istället för för sin privatekonomi.helhjärtat söka arbete sigattatt oroa
arbetslösheten.kan bidra till sänkaDetta att

bidra till höja arbetslöshe-Arbetslöshetsförsälcringen kan också att
ökar fackförbundens förhand-arbetslöshetsförsäkringallmänEnten.

de löneförhandlingama mind-risken blir ilingsstyrka och större att tar
lönekostnademasarbetslösa påverkastill hur antalethänsyn ut-avre
medföra arbetslö-arbetslöshetsförsäkring kanveckling. En generös att

arbets-för få arbete.mindre Ensig nyttanstränger att ett gemensamsa
indirekt sub-arbetsmarknaden ocksåför helalöshetsförsäkring är en

för-och kanmed osäker sysselsättningbranscher och yrkentillvention
nödvändistrukturomvandlingen densvåra när är .5 existerandeför dendelbetänkanderedogjorde i sittUtredningen

och arbets-arbetslöshetsersättningmellansambandenforskningen om
denefterfrågan arbetskraftpåUtredningen drog slutsatsenlöshet. äratt

finns ledi-det inte någratill arbetslösheten. Omförklaringenviktigaste
det lite söka intensivt.söka hjälperarbeten attatt merga

utformningarbetslöshetsförsälcringensdockUtredningen attanser
de Trotsarbetslösheten på flerakan påverka sätt nämnts ovan.somav

industriländer någonutveckladesamband har allainsikten dessaom
arbetslöshetsförsäkring.understödd,offentligtoffentlig, ellerform av

denarbetslöshetsförsäkringen såutformaAmbitionen måste attattvara
den ska lindra.förvärrar det probleminte

ersättningsreglerhurutredningen diskuteratkapitel hartidigareI
till höjabidrarrisken för försäkringenkan minskatillsyn attattsamt

kan ocksåarbetslöshetsförsäkringenAvgifterna tillarbetslösheten. ut-
haeffekter försäkringen kan påmotverkar de negativaformas deså att

förespråkasmetod oftastrukturomvandling.lönebildning och En som
bransch- eller kassanivå:differentierade avgifter påviaär att

bran-arbetslöshetsförsäkringen subventionerar vissal Motverka att
scher och yrken.

5 kapitelSOU 1996:51
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Öka fackförbund och företagarorganisationerförmotiven2 att genom
medlem-arbetslösheten bland sinaförsöka minskaaktiva insatser

imar.
lönebildningen.för arbetslösheten ikostnaden3 inFöra

medlemsavgifterDifferentierade

ämningUtj

kostnadernabetalar b1.a.arbetslöshetskassornatillMedlemsavgiftema
frånErsättningenarbetslöshetsförsäkringen.administrationenför av

arbets-statsbidragdeviatill 97finansierasförsäkringen procent som
utbetaldadensamband mellanfinns ingeterhåller. Detlöshetskassoma

och medlemsav-arbetslöshetskassainomarbetslöshetsersättningen en
Sedan år 1989administrationskostnadema.indirekt viagiften änannat

marginalen.kostnader påkassomasstatsbidragen 100täcker procent av
medlemmar,arbetslöshetskassasblandökararbetslöshetenNär en

statsbi-helt viautbetalda ersättningarförkostnadenökandetäcks den
kassan.draget till

frivilligahar byggtsarbetslöshetsförsäkringensvenskaDen upp av
medlemmarnadäroch yrken,branscherolikaarbetslöshetskassor inom

arbetslöshetsersättningenförkostnadenbarfrån början gemensamt
och utjämningenstatsbidragenhögaområde. Desittinom eget av

arbetslöshetsför-inneburitharmellan kassomamedlemsavgiftema att
på allaarbetslöshetenförkostnadenläggerpraktikenisäkringen ar-

det.och de inteförsäkrade ärbåde debetstagare, är somsom

finansieringmednackdelarFör- och gemensamen

indi-med lågaarbetslöshetsförsäkringmedfördelarfinns fleraDet en
försäkringuppnådet endakanavgifter.viduella Det sättet att envara

arbetskraf-ialla90anslutning. Närmaremed hög procent personerav
med högYrkesgrupperarbetslöshetsförsäkringen.anslutna tillärten

arbetslös-möjlighet tecknahaskulleintearbetslöshet, att egenensom
delats medarbetslöshetenkostnaden förrådhar fåtthetsförsäkring, när

arbetstagare.samtliga
fi-heltnackdelar mednågra gemensamtfinns dock ocksåDet en

nansierad försäkring.
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1 En finansierad försäkring tenderargemensamt subventioneraatt
verksamheter med svängningar i sysselsättning ellerstora med per-

hög arbetslöshet.manent
Arbetslösheten träffar inte slumpmässigt. Vissa verksamheter är

känsliga för svängningar i konjunkturema andra, bygg-än t.ex.mer
sektorn. del branscherI varierar sysselsättningen kraftigt mellanen

turistnäringen.isäsonger, Vissa yrken, framför alltt.ex. inom kul-
tursektom, mycketattraktiva och drar tillär sig betydligt fler arbets-
sökande det finns fast sysselsättning för.än När arbetslöshetsförsäk-
ringen finansieras alla arbetstagare, subventionerar den i prakti-av
ken verksamheter med svängningar i sysselsättningen. Vissastora
branscher får periodvis arbetskraft försörjd arbets-en reserv av av
löshetsförsäkringen. Eftersom försäkringen branscherjustgynnar
med osäker sysselsättning, tenderar den höja arbetslösheten.att

Även inom verksamheter med stabil sysselsättning kan arbets-
löshetsförsäkringen det lättare för arbetstagarnagöra att acceptera
osäkra anställningsförhållanden och därmed bidra till högreen ar-
betslöshet. Ett exempel på detta visstidsanställda lärare fårär som

sommarmånadema.arbetslöshetsersättning under
2 En finansierad försäkring bort den enskilda arbets-gemensamt tar

löshetskassans ekonomiska hållamotiv arbetslösheten blandatt nere
sina medlemmar.

delOm ersättningen bärs direkt arbetslöshetskassansen av av
medlemmar har de fackförbund och företagarorganisationer harsom
starka kopplingar till kassoma motiv försöka minska arbetslöshe-att

inom sitt verksamhetsområde. Det kan handla olikaten åtgärderom
för aktivera de arbetssökande, dem byta bostads-att uppmuntra att

eller vidareutbilda sig för bryta arbetslösheten.ort Dettaatt ansvar
vilar dag främsti arbetsförmedlingen.på

3 En finansierad försäkring minskar också fackför-gemensamt
bundens motiv bidra till lägre arbetslöshet inom sina verk-att en
samhetsområden visa återhållsamhet löneförhandlin-iattgenom
garna.

Vid centraliserade löneförhandlingar har arbetsmarknadens par-
egenintresse hänsyn till deter samhällsekonomiskaett kon-att taav

sekvenserna de avtal de sluter. Om höga löneökningar bidrar tillav

16Avsnitt 3.4 bilaga går igenom5 säsongarbetslöshetens omfattningsamt i
Sverige.
n Ett löneavtal trädde krafti i augusti 1996 uppehållslön mellan termi-som ger

för visstidsanställda lärare.även Om detta innebär deras till arbets-rättnema att
löshetsersättning under skolloven försvinner skrivandei stund inteär ännu
avgjort.
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avgifter tillbetala, allmännaöka arbetslösheten får alla viaatt ar-
skatter.betslöshetsförsäkringen eller genom

branscher ochdecentraliserade tilllöneförhandlingamaNär är
förhandlatydliga. kankonsekvenserna lika Enföretag, inteär grupp

bidrar till arbets-löneavtalenkraftiga löneökningar. Omtill sig att
kostnaden för arbets-yrkesområde, bärsökar deraslösheten inom

arbetsmarknaden.alla pålösheten av

medlemsavgifterdifferentieradeSkäl för

fackför-nationalekonomiska debattenståndpunkt i denvanlig ärEn att
till arbetslös-hänsynskullebranschnivåbundens lönekrav på störreta

arbetslös-avgiften till varjemedlemmarna,bland deheten omegna
kassan.iarbetslöshetsersättningenkostnaden förspegladehetskassa

fackligadearbetslöshetsförsäkringenorganisationDagens gerav
byggalöneförhandlingarna. Attposition istarkareorganisationerna en

skulle kunnaarbetslöshetsförsäkringenlönedämpande motiv iin ett
fackför-mellankopplingamastarkadetta. Desätt vägaattett uppvara

historiskt varitarbetslöshetsförsäkringen har åtminstonebunden och --
medlemmar.rekryteratför dem defördel närstoren

höjdaarbetslöshet ochorsakasektor kanlönehöjningar inomOm en
anställdapåverkas dearbetslöshetskassa,medlemsavgifter till sektorns

Å höjamarginalenlönsamt pådet mindresidan blir attpå två sätt. ena
med-höjdaförsvinner ilönehöjningenandellönerna stor avom en

arbetslös-ochlöneökningamadämpaborde ävenlemsavgifter. Detta
Å köpkraft,del sinförlorar löntagarna närandra sidanheten. av-en av

lö-höja sinade kan då viljaocharbetslöshetskassan stigertillgifterna
lönerna.drivabordekompensation. Dettaytterligare uppsomner

avgifter-starkast, måsteeffekten skalöneåterhållandedenOm vara
arbetslöshetenöka kraftigt,arbetslöshetskassanden närtill egnana

anställdadesåmåsteAvgiftshöjningenökar.sektorn stor attinom vara
lönekrav.formulerar sinadetill den,ombud hänsynoch deras närtar

vanligenförespråkaravgifterdenna ettAnhängama typ sys-avav
arbetslöshetsförsäk-tillgrundbidragformdär statentem avger en

betalamedlemmar fårarbetslöshetskassasdär varjeringen, enmen
principarbetslösheten Ikostnadenden ökande växer.del närstörre av

ersättningenden totalalejonpartenfortfarande betalaskulle staten av
kassaenskildmedlemmarna i varjearbetslöshetsförsäkringen,från men

18 Holmlund 1996.Se t.ex.
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skulle betala märkbar del kostnaden på marginalen arbets-en av om
lösheten skulle växa.

dag fungerarI statsbidragssystemet på vis. Arbetslöshets-motsatt
kassomas medlemmar betalar, vid sidan administrationskostnader-av

den totala frånersättningen arbetslöshetsförsäkring-tre procentna, av
ingenting den ökande ersättningen arbetslösheten växer.en, men av om

Problem och invändningar

Utredningen invändningar koppla medlems-ett mot attser par
avgifterna till de totala utbetalningarna inom den arbetslöshets-egna
kassan.

l Arbetslösheten och ersättningen kraftigtvarierar mellan olika ar-
betslöshetskassor se tabell 10.4. En minskad utjämning kostna-av
derna mellan kassoma och ökad finansiering försäkringen viaen av
medlemsavgifter kommer få konsekvenser för inkomstfördel-att
ningen på hela arbetsmarknaden. vissa arbetslöshetskassorI kom-

avgifterna behöva höjas kraftigt. andra kassor skulle avgif-Iattmer
till och med kunna sänkas.terna

detta upplevs problem beror vilkaOm på krav skaettsom som
ställas arbetslöshetsförsäkringen.på egenfinansieringMer inom
varje kassa minskar subventionen branscher och yrkenav som re-
gelmässigt har högre arbetslöshet. Enligt utredningens mening finns
det fördelar med detta.

2 Anslutningen arbetslöshetsförsäkringentill riskerar bli mindreatt
låglönegrupper med hög arbetslöshet får kraftiga höjningarom av
avgifter.sina

3 Risken för Arbetslösheten skiljer barasegregation sig inteär stor.
mellan branscher. Risken för arbetslöshet beror också på synliga
personliga egenskaper utbildning, ålder, medborgarskap ochsom
hälsotillstånd. Om varje arbetslöshetskassa ska bära betydandeen
del kostnaderna för den kommerersättningen, arbetslös-av egna
hetskassoma ha försöka nekamotiv vissa medlem-att att personer
skap.

del fall bestårI arbetslöshetskassorna flertal yrkesgrup-etten av
med olika hög arbetslöshet. egenfinansiering kommerMer attper

starka på arbetsmarknaden motiv bilda arbets-attge grupper egna
löshetskassor med låga avgifter, medan hänvisassvagare grupper
till kassor med högre avgifter.egna
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4 finansieringenOm arbetslöshetsförsäkringen ska påverka löne-av
bildningen, måste medlemsavgiften till arbetslöshetskassan öka
kraftigt, arbetslösheten inom kassans område.när växer

praktiken det svårt åstadkommaI detta också kraf-är att utan att
tigt minska de totala statsbidragen till arbetslöshetsförsäkringen.
Om medlemmarna enskild arbetslöshetskassai ska betala t.ex.en en
fjärdedel de ökade kostnaderna för ersättningen, arbetslöshe-närav

bland kassansstiger medlemmar, de praktikenmåste i betalaten
fjärdedel den utbetalda ersättningen i kassan vid varjeäven en av

tillfälle. kommer leda tillDetta mycket höga avgifter i vissaatt ar-
betslöshetskassor och kan hota anslutningen till arbetslöshetsför-
säkringen.Se tabell lO.6.

5 tveksamt höjda medlemsavgifterDet till försäkringen i prak-är om
tiken skulle påverka lönebildningen förutsätter. Arbets-teorinsom
löshetskassornas verksamhetsområden bara iblandstämmer överens
med löneförhandlingsornrådet.

LO-ornrådet finns ofta arbetslöshetskassa löneför-Inom en per
handlande fackförbund, fackförbund vanli-även om samma numera

tecknar hel rad olika löneavtal med flertal olikaettgen en ar-
betsgivare. Akademikernas arbetslöshetskassa omfattar medlemmar

Även flerafrån olika fackförbund. inom TCO-området tecknas23
löneavtal inom arbetslöshetskassas verksamhetsområde. In-samma

industritjänstemännens arbetslöshetskassas verksamhetsområdeom
Industritjänstemannaförbundet femtiotal lö-tecknade SIF t.ex. ett

neavtal år 1995.

arbetsgivaravgifter exempletDifferentierade USA-

använda finansieringen arbetslöshetsförsäkringenEn väg attannan av
för minska arbetslösheten låta avgifterna till försäkringen be-äratt att
straffa arbetsgivare ofta friställer arbetskraft.som

bland industriländerna finansiera allmänUSA är ensamt att enom
arbetslöshetsförsäkring individuella arbetsgivaravgifter. USAIgenom

arbetsrätten lösare i Sverige och det lättareär än är sägaatt upp perso-
nal. Arbetslöshetsförsälcringen kollektiv försäkringinteses som en

istället fortsättning lönesystemet. därförErsättningen ärutan som en av
i första hand den före detta arbetsgivarens ansvar.

amerikanska arbetslöshetsförsäkringen började införas underDen
1930-talet och syftet med finansieringen kostnaden för arbets-attvar

19S.k. experience-rating.
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produktionskostnadzo.företagslösheten skulle in i varje Företagvägas
skulle behålla arbetskraft konjunktursvackor. Fö-överattuppmuntras

och branscher regelmässigt friställde personal påretag t.ex.som -
grund säsongvariationer skulle få betala för det och subven-inteav -

andra företag.tioneras av
bestämma avgiftens storlek något mellan delsta-Sättet varieraratt

allmänhet betalar arbetsgivarna avgift till arbetslöshetsför-Itema. en
försäkringen mellan två och sju lönesumman sinapå procent an-av

regel förhållandet mellan den arbetslöshets-ställda. Avgiften beror i på
före anställda har lyft och den lö-arbetsgivarens dettaersättning som

arbetsgivaren betalat under de åren.ut tre senastenesumma som
konsekvens arbetsgivarefårSystemet sägeratt per-som om en upp

avgifter till arbetslöshets-sonal blir arbetslös, ökar arbetsgivarenssom
ställetförsäkringen för den personal han har kvar. Om arbetsgivare ien

försäkringen. be-personal, minskar avgifterna till I principnyanställer
efterlön till de anställda hantalar arbetsgivare form Isagt upp.en en av

sprids betalningenbetala hela samtidigtstället för tvingasatt summan
Äldrearbetslöshetsförsäkringen under flera år.avgifter tillut extrasom

harenskilda arbetsgivare verkligenstudier haramerikanska visat att
arbetslöshetsförsäkringen,avgifterna tillhänsyn till de framtidatagit

personalen setillfälliga neddragningarde fattat beslutnär avom
och 1981.Becker 1972

försäkring-Avgiften tillprincipen fulltpraktiken tillämpas inteI ut.
med kostnaden för arbetslöshetsersättningen. Ar-fulltstiger inte uten

tillfälligt friställapåbetsgivare kan fortfarande att perso-spara pengar
Arbetslöshets-konjunktur- eller säsongsvackor.nal grundpåt.ex. av

företag friställerdärmed fortfarandeförsäkringen persona-somgynnar
allamindre den skulle ha varitofta. subventionenlen Men är än om

fallet Sverige.avgift, iarbetsgivare betalat ärt.ex.somsamma
arbetslöshets-harstudier på företagsnivå visatAmerikanska att

och framför alltjordbruketregelmässigt subventioneratförsäkringen
flersysselsattår. branscher harbyggnadsindustrin i minst 30 Dessa

debranscher, de skulle ha gjortbekostnad andrapå än ompersoner, av
GyrmandetAnderson och 1993.burit kostnader Meyer,sina avegna

höja den totalasysselsättning har bidragit tillbranscher med osäker att
den arbets-Topel 1983 uppskattade 30arbetslösheten. att procent av

undvikas,friställningar skulle kunnalöshet berodde på ar-omsom

20 gårskrev: marknadsekonomi vinsternaEdwin Witte IkonstruktörernaEn enav
Då också alla kostnaderna förenskilda börfrån produktionen till företagare.

arbetslösheten, bäras företagetkostnaderna förproduktionen, inklusive av
1981.Becker,
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betsgivama fick betala hela arbetslöshetsersättningen för den personal
de sade upp.

överväganden

liggerDet till hands använda individuella arbetsgivar-närmare att
avgifter styrinstrument, hela finansieringen och delett när storsom en

administrationen arbetslöshetsförsäkringen ligger arbets-påav av
givarna i USA. Det också lättare ha differentierade arbetsgi-är attsom
varavgifter till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. tillämpaAtt deten
amerikanska avgiftssystemet direkt frivilligapå den svenska arbetslös-
hetsförsälcringen skulle innebära det blir billigare för arbetsgivareatt

friställa anställda anslutna till försäkringen.inteatt ärsom
I Sverige har arbetslöshetsförsäkringen byggts från löntagar-upp

sidan. Individuella arbetsgivaravgifter skulle främmande fågelvara en
i den svenska försäkringen.

Mycket tyder på den svenska arbetslöshetsförsäkringenävenatt
indirekt stödjer vissa näringar och regioner Utredningenpermanent.

dock detta problem går bekämpa med instrumentatt attanser som re-
dan ñnns inom metod bättre tillämpa och skärpaEn deärsystemet. att
regler hindrar arbetslöshetsförsäkringen används löneut-attsom som
fyllnad branscheri vissa och sektorer.

Sverige finns också tydligt arbetsgivaransvar för fastI anställdett
personal turordningsregler och reglerade uppsägningstider. Detgenom
finns kompletterandetrygghetsavtal förersättningäven som ger upp-

2sagd personal.

Se kapitel i utredningens delbetänkande6 SOU 1996:51.
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10.8 Finansiering den försäkringenav nya

Förslag

arbetslöshetsförsäkringenför finansieringen bör iAnsvaret ävenav
fortsättningen delas mellan arbetslöshetskassomas medlemmar, alla ar-
betstagare och staten.

föreslåsalhnänna arbetsmarknadsavgiften täcka utgifterna förDen
arbetslöshetsförsäkringen, nytillträdandeersättningengrundbeloppet i

och efterskyddet.
föreslåsInkomstbortfallsdelen försäkringen till fi-80 procentav

resterandearbetsmarknadsavgiften. 20nansieras De procentenav av
föreslås från arbetslös-inkomstbortfallsersättningen täckas avgifterav

Medlernsavgifterna till arbetslöshetskassor-hetskassomas medlemmar.
på höjas till miljarder kr, jämfört medbehöver grund härav 3,0 1,9na

månadenår cirka kr imiljarder kr 1995. Höjningen 25motsvarar per
medlem.

all-arbetslöshetsförsäkringen bör täckas medTillfälliga underskott i
Tillfälliga överskott försäkringen tillfaller ibudgetmedel. imänna gen-

gäld statsbudgeten.

korthetFinansieringen i

sammanhållen arbets-kapitel allmän ochUtredningen föreslog i 5 en
grundbe-obligatorisk del medbeståendelöshetsförsäkring ettenav

inkomstbortfallsdel. Utredningenför alla, och frivilliglopp, lika en
kompletteras medarbetslöshetsförsäkringenföreslog också denatt nya

arbetsmarknaden medför nytillträdandespeciell ersättning samten
arbetslöshets-utförsäkrats från denefterskydd förett personer som nya

försäkringen.
denför finansieringenUtredningen föreslår ansvaretatt av nya

och de kompletterandesammanhållna arbetslöshetsförsäkringen er-
mellan arbetslöshetskassomas medlemmar,sättningsfonnema delas

medför fort-arbetstagare och isamtliga Detta ävenatt statenstaten.
avgifter ochgrundläggande villkoren förbestämmer desättningen

förmåner arbetslöshetsförsäkringen.i
arbetsmark-den allmännaRyggraden finansieringen skai vara

indi-formellt betalas in arbetsgivarnanadsavgiften, av men somsom
Arbetsmarknadsavgiften ska be-arbetstagare.rekt kommer från alla

andel de för-där den på lång sikt täcker visstill nivåstämmas en aven
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väntade utgifterna för försäkringen och de kompletterande ersättning-
Medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna ska viktig delarna. vara en

finansieringen inkomstbortfallsdelen försäkringen.iav av
Vid perioder högre arbetslöshet kan det tillfälligauppstå under-av

finansieringen arbetslöshetsförsäkringen och de komplette-skott i av
rande blir täcka dessa underskott medersättningama. Statens attansvar
allmänna budgetmedel. Tillfälliga överskott kan uppstå i arbets-som
löshetsförsäkringen perioder låg arbetslöshet tillfaller gengäldi iav
automatiskt statsbudgeten.

Finansiering arbetsmarknadsåtgärderav

finansieringen arbetslöshetsförsäkringenUtredningen föreslår att av
konsekvent skiljs från finan-de kompletterande ersättningamasamt

villkor förarbetsmarknadspolitiska åtgärder.sieringen alla Ett enav
arbetslöshetsförsäkringen ochkoppling mellan avgifterna tillstarkare

utgifternaenligt utredningens mening,den utgående ersättningen är, att
arbetsmarknadspolitiska åtgär-försäkringen och utgifterna för deför

derna inte blandas samman.
till arbetslöshetsförsäkringen ochUnder belastas anslagetår 1996

tabell 10.1.utgifterna för och för datortek seockså ALUKAS av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bör finan-verksamheterDessa är

arbets-övrigamed allmänna skattemedel påsieras sättsamma som
marknadsåtgärder.

finansiellamedveten det starkaUtredningen samtidigtär sam-om
anslagen tillarbetslöshetsförsäkringen ochband finns mellan ar-som

betsmarknadspolitiska åtgärder.

grundbeloppetFinansiering av

och arbetsvillkorenförvärvsarbetande uppfyller grund-Alla som
arbetslös-obligatoriska delen denkommer ha till denrättatt nyaav

Utredningen därför såvälhetsförsäkringen grundbeloppet. attanser-
grundbeloppet ska finansierasadministrationenersättningen avavsom

arbetsmarknadsavgiften.alla arbetstagare genom
grundbeloppetfrånstatsbidrag hela ersättningenEtt motsvararsom

grund-till arbetslöshetskassor administrerarska utgå samtliga som
statsbidrag till ad-arbetslöshetskassa ska också fåbeloppet. Varje ett
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ministrationen grundbeloppet. delEn detta bidrag finansierasav av
KAS.från utgifterna för den nuvarande administrationen av

Administrationsbidraget till grundbeloppet bör, enligt utredningens
mening, fast belopp utbetald ersättningsdag i varje arbets-ettvara per
löshetskassa och betalas tillsammans med statsbidraget tillut ersätt-
ningen.

Finansiering inkomstbortfallsersättningenav

frivilligaDen inkomstbortfallsdelen försäkringen tillfaller enbartav
arbetslöshetskassomas medlemmar. Detta enligt utredningensär, me-
ning, för medlemsavgiftema till kassorna börett tungt argument att

betydande bidrag till finansieringen inkomstbortfallsersätt-ettvara av
ningen.

Administrationen inkomstbortfallsersättningen bör helt finan-av
sieras medlemsavgifter. Något statligt bidrag till administrationenav

inkomstbortfallsdelen ska därför inte utgå. Utredningen föreslårav
utjämningsbidragockså de finansierar delar admini-att som av

strationen i vissa kassor med hjälp avgifter från kassorandra avskaf-av
fas.

Arbetslöshetskassorna betalar administrationen för enbart inkomst-
bortfallsersättningen, d.v.s. den del arbetslöshetsersättningen förav
varje arbetslös överstiger grundbeloppet. Se avsnitt 5.2. Kassor-som

administrationskostnader kommer därför bli lägre i dagensänattnas
där kassorna står för den fulla kostnaden för administrerasystem, att

ersättningen till sina medlemmar. bör,Detta enligt vad utredningen kan
bedöma, viss för del medlemsavgiftemastörreett utrymme attge en av
till kassorna ska kunna användas för finansiera denersättningen iatt

försäkringen.nya
Utredningen föreslår arbetslöshetskassomas medlemsavgifteratt

finansierar betydande andel arbetslöshetsersättningen från in-en av
komstbortfallsdelen försäkringen. Utredningen finansie-attav anser
ringsavgiften bör femtedel den förväntade ersättningenmotsvara en av

försäkringen.från inkomstbortfallsdelen i kräverDetta enligt utred-
bedömningningens finansieringsavgiften höjs till miljarder kr2,7att

22Kostnaden för administrera uppgårKAS till under milj kr. Admini-70strax
strationen de fyra KAS-regionema kostade mkr budgetåret29 under 1995/96
och försäkringskassomas kostnader för betala KAS-beloppen uppgick tillatt ut
cirka milj kr under helåret41 1995. detta belopp ingår dockI kostnaden föräven
den avskaffade statliga arbetsmarknadskassan.numera
23Se avsnitt 10.4.
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året år 1998. Kostnaden för administrationen inkomstbortfallser-om av
beräknas till miljoner kr. Medlemsavgiftema blirsättningen 300 3,0

miljarder kr jämfört med miljarder kr år Utredningenår 1998 1,9 1995.
kräva höjning den genomsnittligabedömer detta kommeratt att en av

ellermedlemsavgiften till arbetslöshetskassorna med 300 kr året 25om
månaden.kr i

Utredningen dock beredd föreslå medlemsavgiftemainteär att att
försäkringsersättningen arbets-ska täcka viss andel i varjeen av

medlemsavgiften finansierar inkomst-löshetskassa. delDen av som
finansieringsavgiftenbortfallsersättningen från försäkringen bör inte--

samband med arbetslösheten denheller i fortsättningen ha något i en-
kostnaden för ersättningen börskilda kassan. Utredningen attanser

arbetslöshet enligtmellan kassor med hög och lågjämnas ut samma
gäller dag.principer isom

inkomstbortfallsdelen bör, enligttill frånStatsbidraget ersättningen
finansieras till arbets-förslag, lång sikt 80utredningens på procent av

finansieringsavgift arbetslös-denmarkriadsavgiften och 20 procent av
finansieringsavgiftentill betyderhetskassoma betalar Detta attstaten.

arbetslösheten.den totalakommer variera med nivån påatt
arbetslöshetskassorna skamedlemsavgiftema tillEftersom utgöra

deinkomstbortfallsersättningen, kommer stigafast andel att omen av
hållas tillbakaAvgifterna kommerarbetslösheten stiger.den attöppna

arbetsmarknadspolitiska åtgär-arbetslösa bereds plats ifler öppetom
der.

finansiera fastarbetslöshetskassorna skaMedlemsavgiftema till en
Medlems-från inkomstbortfallsdelen.andel den totala ersättningenav

dethöjas takt meddärför lång sikt behöva iavgifterna kommer på att
inkomstindex26 inkomstbortfallsdelen.frånersättningenstyrsom

inkomstbort-finansieringenöverskott iTillfälliga under- och av
för grundbe-regleras statsbudgeten påfallsdelen via sättsamma som

loppet.

24 krtill arbetslöshetsförsäkringen 42 igenomsnittliga medlemsavgiftenDen var
mdr krmedlemsavgiftema intäkter drygt 1,9månaden år Totalt1995. gav

och drygttill administration försäkringen 1,2mkr användes1995. Nästan 700 av
finansierade delar utbetald ersättning.mdr kr av

25 året utifrån de för-bör fastställas i börjanpreliminär finansieringsavgiftEn av
försäkringen. definitivfrån inkomstbortfallsdelen Enväntade utbetalningarna av

året.avräkning bör sedan i slutetgöras av
2° kapitelSe
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Finansiering de kompletterande ersättningarnaav

Alla uppfyller villkoren kommer ha till den speciellarättattsom er-
försättningen nytillträdande på arbetsmarknaden. Ersättningen för

nytillträdande dagpenning på grundbeloppsnivå under högst 200är
ersättningsdagar och kan i princip bara utgå gång under livet. Ut-en
redningen därför denna ersättning helt bör finansierasattanser av ar-
betsmarknadsavgiften.

Etterskyddet tillfaller alla utförsäkrats från arbetslöshets-som som
försäkringen bör också finansieras helt arbetsmarknadsavgiften.av
Efterskyddet med dagpenning grundbelopputgår motsvarande under
högst 200 ersättningsdagar.

Utförsäkrade fyllt kan få från efterskyddet58 år ersättningsom un-
efterskydd.der längre tid, s.k. förlängt arbetslösa har dåDessa tap-en

det sin anknytning till arbetsmarknaden och ersättningenpat mesta av
inte längre något omställningsbidrag. förlängda efterskyddetDetär

bör, enligt utredningens arbetsmarknadspolitiskmening, ses som en
åtgärd och finansieras med allmänna skattemedel för dettainom ramen

arbetslöshetsförsäkringen.anslag, d.v.s. utanför

finansiering vid lägre arbetslöshetFörsäkringens

utgifter och inkomster den arbets-Nedanstående beräkningar iöver nya
från års budgetpropositionlöshetsförsäkringen utgår i 1997prognosen

Budgetpropositionensamhällsekonomin fram till år 2001.över antar
öka stadigt under de kommande årensysselsättningen kommeratt att

arbetslösheten kommer sjunka betydligt fram till år 2001.och attatt
tabell Tabell de beräknadeAntagandena framgår 10.11. 10.8 visarav

kompletterande årenutgifterna för försäkringen och de ersättningarna
till1998 2001.



SOU 1996: 150 Arbetslöshetsförsäkringens finansiering 313

Tabell 10.8 Utgifter i årenden arbetslöshetsförsäkringen 1998nya
till 2001

Miljarder kr, löpande priser

Utgifter 1998 1999 2000 2001

Grundbelopp 18,7 18,0 16,9 16,6
Inkomstbortfallsersättning 13,8 13,6 13,0 13,6
Nytillträdandeersättning 0,5 l l 1
Efterskydd 0,0 0,0 0,9 0,8
Administration 0,8 0,8 0,80,8

Summa 33,8 33,4 32,9 33,2

samtligal Administrationen ersättningar.av
beräkningarKälla: AMS samt egna

arbetslöshetsförsäkringenTabell de beräknade inkomsterna i10.9 visar
och arbetslöshetentill sysselsättningen, lönernaåren 1998 2001. Om

budgetproposition skulleutvecklas enligt antagandena i 1997 års ut-
till arbetslöshetsförsäkring finansierad underredningens förslag vara

till med arbetsmarknadsavgift på 4,0åren 1998 2001 procenten av
lönesumman, jämfört med 5,42 år 1996.procent

arbetslöshetskassorna skulle totalt uppgå tillMedlemsavgiftema till
med miljarder kr Med-miljarder kr året, jämfört 1,9 år 1995.3 om

lcrlemsavgiftema arbetslöshetskassorna skulle i genomsnitt 66till vara
År medlemsavgiften krgenomsnittliga 42 imånaden. deni 1995 var

månaden.
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Tabell 10.9 Inkomster i årenden arbetslöshetsförsäkringennya
1998 till 2001.

Miljarder kronor, löpande priser

Inkomster 1998 1999 2000 2001

Arbetsmarknadsavgiften 28,9 30,4 32,0 33,4
4,0 procent
Medlemsavgifter 3,0 3,0 2,9 3,0

Summa 31,9 33,4 34,9 36,4

l Finansierar administrationen inkomstbortfallsdelen försäkringen 20samtav av pro-
inkomstbortfallsersättningen.cent av

Källa: Finansdepartementet beräkningarsamt egna

arbetsmarknadsavgiften skulle ligga kvar skulleOm på 1996 års nivå
försäkringen visa överskott på miljarder kr fram till år 2001.Se48ett

dock arbetslöshetsförsäkringentabell 10.10. ska ställasDetta mot att
sammanlagt underskott tillgick med 87 miljarder i åren 1988 1995.

åren 1998 till 2001Tabell 10.10 Försäkringens saldo

Miljarder kr, löpande priser

Arbetsmarknadsavgift 1998 1999 2000 2001 Summa

3,34,00 -1,9 0,0 2,0 3,2procent
10,8 47,75,42procent 8,5 13,3 15,1

Källa: AMS beräkningarsamt egna

istället betaladeOm arbetslöshetskassornas medlemmar 25 procent av
inkomstbortfallsersättningen kostnaden för administrationensamt av
inkomstbortfalldelen försäkringen, skulle den genomsnittliga med-av
lemsavgiften behöva 960 kr året eller kr i månaden.80 Denvara om

arbetslöshetsförsäkringen skulle fullt finansierad viddånya vara en
arbetsmarknadsavgift lönesumman.på 3,9 procent av
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Tabell 10.11 Antaganden enligt budgetpropositionen för 1997

Procent

Grundantaganden 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Öppen arbetslöshet 7,7 6,9 6,1 5,8 5,7 5,7
Löneökningar 5,6 4,5 4,1 4,0 4,0 4,0
Sysselsättningsölcning -0,7 0,6 1,4 1,1 0,6 0,6

Källa: Budgetpropositionen för 1997.

Försäkringens finansiering vid oförändrat hög
arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkringens inkomster och utgifter påverkas mycket av
nivån på sysselsättningen och arbetslösheten. Beräkningarna föregå-i
ende avsnitt byggde på antaganden sjunkande arbetslös-öppenom en
het och stigande sysselsättning mellan åren 1996 och 2001. Tabellerna
10.12 och 10.13 redovisar beräkningar försäkringens utgifter ochöver
inkomster under åren 1998 till arbetslösheten2001 förblir lika högom

år och1996 sysselsättningen inte ökar alls under perioden. Anta-som
gandena framgår tabell 10.15.av

Tabell 10.12 Försäkringens utgifter vid hög arbetslöshet och oför-
årenändrad sysselsättning 1998 till 2001

Milj arder kr, löpande priser

1998 1999 2000 2001

Grundbelopp 23,7 24,0 22,7 23,5
Inkomstbortfallsersättning 17,5 17,9 17,6 8,31
Nytillträdandeersätming 0,7 l 1,7 1,9
Efterskydd 0,0 0,0 1,2 1,2
Administration 0,8 0,8 0,8 0,8

Summa 42,7 43,9 44,0 45,7

1 Administrationen samtliga ersättningar.av
Källa: AMS beräkningarsamt egna
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minskade intäkter frånsysselsättningsutveckling innebärdåligEn ar-
arbetslösheten hållersamtidigt den högabetsmarknadsavgiften som

tabellframgårarbetslöshetsförsäkringen. Somutgifterna i avuppe
förblir års nivå 5,42arbetsmarknadsavgiften på 199610.13 krävs att -

finansieradarbetslöshetsförsäkringen skaför denattprocent varanya-
itabellsaldo framgår 10.14.perioden. Försäkringensunder av

arbetslöshet ochvid högFörsäkringens inkomster10.13Tabell
åren 1998 till 2001sysselsättningoförändrad

löpandekronor, priserMiljarder

2000 20011998 1999Inkomster

41,4 43,1Arbetsmarknadsavgiften 39,838,3
,425 procent

Medlemsavgifter 4,03,9 3,83,8

45,2 47,142,1 43,7Summa

försäkringen 20inkomstbortfallsdelenadministrationenFinansierar samtl pro-avav
inkomstbortfallsersättningen.cent av

beräkningaroch finansdepartementenArbetsmarknads-Källa: samt egna

dettaskulle iarbetslöshetskassornamedlemsavgifterna tilltotalaDe
jämfört medmiljarder kr året,undertill 4behöva uppgåfall strax om

medlemsavgiften tillgenomsnittligamiljarder kr år 1995. Den1,9 ar-
jämfört medkr månaden,88 iskulle behövabetslöshetskassorna vara

månaden år 1995.kr42 i

oför-arbetslöshet ochvidsaldo högFörsäkringens10.14Tabell
åren 20011998 tillsysselsättningändrad

2000 2001 SummaArbetsmarknadsavgift 19991998

1,81,2 1,4-0,6 -0,25,42 procent

beräkningarKälla: AMS samt egna

och 25betalade administrationenmedlemsavgifterna procentOm av
skulle denförsäkringen,inkomstbortfallsdelenfrånersättningen av

månaden.kr i Ar-medlemsavgiften behöva 105genomsnittliga vara
arbetsmark-medfinansieradskulle dåbetslöshetsförsälcringen envara
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nadsavgift på 5,32 lönesumman, tiondels lägreprocent procentav en
år 1996.än

Tabell 10.15 Alternativa samhällsekonomiska antaganden

Procent

Grundantaganden 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Öppen arbetslöshet 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Löneökningar 5,6 4,5 4,1 4,0 4,0 4,0
Sysselsättningsölming 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Källa: Egna antaganden
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Ekonomiska11 och sociala

konsekvenser

l 1 1 Inledning.

kapitelDetta innehåller utredningens beräkningar den försäk-av nya
ringens utgifter, kalenderårsvis. samladeDe effekterna utredningensav
förslag beräknas vid två fall. medEtt långsamt sjunkande arbets-en
löshet och vid oförändrat hög arbetslöshet. Kapitlet innehållerett en

beräkningar besparingar och kostnadsölcningaräven de enskildaav av
delarna utredningens förslag. Ytterligare ekonomiska analyser finnsav
i delbetänkandet, kapitel

Kapitlets sista avsnitt diskuterar sociala konsekvenser denav nya
arbetslöshetsförsäkringen. bl.aAvsnittet hur utredningens för-tar upp
slag påverkar kvinnor respektive män.

11.2 Samlade ekonomiska konsekvenser

Antaganden

Beräkningarna den försäkringen införs den 1 januari 1998antar att nya
och utgår från den arbetslösheten löneutvecklingenochöverprognos
åren till1996 2001 ingår i regeringens budgetproposition för årsom
1997.1 Antagandena redovisas i tabell 11.1.

lProp. 1996/97:1.
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antagandenSamhällsekonomiska11.1Tabell

Procent

2000 2001199919981996 1997Grundantaganden

5,7Öppen 5,76,1 5,86,87,7arbetslöshet
4,0Årliga 4,04,04,14,55,6löneökningar

år 1997förBudgetpropositionenKälla:

budgetpropositionenenligtUtgifter

forutgifternaberäknadebudgetpropositionende iredovisarTabell 11.2
regelförändringarefter detill 2001åren 1998arbetslöshetsersättningen

ingårberäkningamajuli 1996. Idenriksdagen 12beslutades avsom
tillarbetslöshetsförsäkringeniersättningenhöjaförkostnaden attäven
forbortreden gränsBesparingama1998.januarifrån 180 procent av

dock inte.ingårbeslutaderiksdagenersättningstiden omsom

åren 1998 tillarbetslöshetsersättningenfor11.2 UtgifternaTabell
budgetpropositionen2001 enligt

löpande priserMiljarder kr,

2001200019991998

28,828,427,328,8Arbetslöshetsförsäkring
2,12,12,12,1KAS

30,930,529,431,0Summa

år 1997forBudgetpropositionenKälla:

utgiftertotalaförsäkringensDen nya

förslagutredningensutgifterna itotalaberäknadedevisarTabell 11.3
framåt.årochår 1998införandetfrånarbetslöshetsförsäkring tretill ny

tillförslagutredningensutgifterna iberäknastabellenframgårSom av
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försäkring cirka miljarder2 kr högre år under åren 1998 tillny vara per
2001 jämfört med budgetpropostionens för arbetslöshets-prognos
försäkringen och KAS.

förklarasDetta den lägsta och den högsta dagpenningen frånattav
arbetslöshetsförsäkringen höjs år 1998 i utredningens förslag och sedan
följer den allmänna löneutvecklingen. budgetpropositionensI prognos

den högsta och den lägsta dagpenningen nominellt oförändradeär
under hela perioden fram till år 2001.

finansieringenFör stärka arbetslöshetsförsäkringen föreslåratt av
utredningen medlemsavgiftema till arbetslöshetskassorna höjs medatt
cirka 25 kr månadeni medlem. beräknasDetta miljarder1,1 iper ge
ökade intäkter. Se vidare avsnitt 10.8.

I avsnitt 11.9 redovisas beräkningar den föreslagna arbetslös-över
hetsförsäkringens utgifter utifrån andra samhällsekonomiska antagan-
den.

årenTabell 11.3 Den försäkringens utgifter 1998 till 2001nya

Milj arder kr, löpande priser

1998 1999 2000 2001

Grundbelopp 18,7 18,0 16,9 16,6
Inkomstbortfallsersättning 13,8 13,6 13,0 13,6
Delsumma 32,5 31,6 29,9 30,1
Nytillträdande- 0,5 1,0 1,3 1,4
ersättning
Efterskydd 0,0 0,0 0,9 0,8

Summa 33,0 32,6 32,1 32,3

Källa: beräkningarAMS samt egna

Enskilda delar i den försäkringennya

Grundbeloppet kommer drygt 55 utgifterna ochutgöraatt procent av
inkomstbortfallsersättningen drygt 45 utgifterna deniprocent av sam-
manhållna arbetslöshetsförsäkringen.

Den arbetslöshetsförsäkringen innehåller bortre förgränsnya en
den sammanlagda ersättningsrätten. Utredningen beräknar bespa-att

frånringarna den bortre kommer först från och med år 2000.gränsen

16-1252ll
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ersättningsdagartillfaller dem förbrukat sina iEfterskyddet som
först frånefterskyddet kommer därmedUtgiftema förförsäkringen.

och med år 2000.
kvalifi-tillfaller del dem inteNytillträdandeersätmingen somen av

arbetslöshetsförsäkringen.från dentill full ersättningsig nyacerar
efterföljare till KAS.kan Kost-Nytillträdandeersättningen ses som en

kostnaden för nytill-snabbtgradvis efter år 1998. Hurnaden växer
arbetsmarknadenberor på läget Extra-trädandeersättning växer

uppskat-nytillträdandeersättningenmedkostnaden för KASersättaatt
under perioden 1998-2001.milj kr årettill 300tas om

Övriga arbetsmarknadspo-kostnadseffekter avseendeTabell 11.4
årenåtgärder 1998-2001litiska

arder kr, löpande priserMilj

2000 20011998 1999

0,0 0,20,0 0,0efterskyddFörlängt
ALUÄndrade 0,00,3 -0,1för 0,2kostnader

Ändrade 0,50,6 0,4för 0,5kostnader
utbildningsbidragz

0,70,30,7 0,9Summa

milj kr 2000.beräknad besparing på cirka 100l En
och KAS.arbetslöshetsförsäkringenfrånberättigade till ersättning2 För personer

beräkningarKälla: AMS samt egna

ersättningsnivån iutbildningsbidrag beror påför ochKostnaderna ALU
förutgifternahurTabell redovisar11.4arbetslöshetsförsäkringen.

Tabellenförslag.utredningenspåverkasutbildningsbidragochALU av
äldreefterskyddet förförlängdaför detkostnadenredovisar också

frånde äldre ersättningmed år harTill och 2000långtidsarbetslösa.
Kostnadenefterskyddet.eller det ordinariearbetslöshetsförsäkringen

kommer troligenochefterskyddet blir synlig år 2001förlängdaför det
därefter.under årenväxaatt

2 nytillträdandeersättxiingenfulla kostnaden förräknar med denUtredningen att
nås redan tidigare.fulla kostnaden Isannolikt denåruppnås först 2001. Det är att

arbetslöshetsförsäkringengrundbeloppet ikostnaden fördetta fall kommer att
snabbare.minska



SOU 1996:150 Ekonomiska och sociala konsekvenser 323

Totala ekonomiska effekter

Tabell redovisar11.5 de beräknade kostnadsölcningama och besparing-
alla delar ingår i utredningens förslag. Kostnadsökning-arna av som

och besparingarna har beräknats förhållandei till 1996 årsarna
gällande regler för arbetslöshetsförsäkringen och KAS.

Beräkningama i tabell 11.5 visar kostnadsölmingama eller bespar-
ingarna i statsbudgeten varje enskild förändring isolerad. Fleraav
förändringar kan tillsammans effekt destörre änge summan av
enskilda förändringarna. Kostnadsökningen för höja inkomstbort-att
fallsersättningen till 80 blir också ersättnings-procent störret.ex. om
taket höjs försäkringen.i På blir besparingen höjasätt attsamma av
arbetsvillkoret vid bortre försäkringen.i Beräkningamastörre gränsen

utredningens samlade förslag i tabell och11.3 hänsyn11.4 tilltarav
detta.
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utredningensoch besparingarKostnadsökningar11.5Tabell av
åren 1998-2001förslag for

reglerförhållande till års1996I

löpande priserMiljarder kr,

20011999 20001998Kostnadsökningar

0,9 1,00,80,7grundbeloppHöjt
0,8 0,70,91,1till 80Höjd ersättning procent

2,30,9 1,50,5ersättningstakHöjt
0,3 0,30,30,3deltidsbegränsningBorttagen

Övrigt 0,50,5 0,50,5
Nytillträdandeersättningl 0,30,30,30,3

0,90,90,00,0Efterskydd
efterskyddz 0,0 0,20,00,0Förlängt

6,25,23,4 3,7Summa

2001200019991998Besparingar

1,81,70,0 0,0för ersättningenBortre gräns
arbetsvillkor3 2,52,21,91,5Förlängt

Övrigt 0,80,80,80,8

5,14,72,3 2,7Summa

nytillträdandeersättning.medKASkostnaden för ersättal Den attextra
arbetslöshetsförsäkringendenIngår inte i2 nya

tabellEnligt 11.9.3
beräkningarKälla: AMS samt egna

enskildakonsekvenserEkonomiska11.3 av

försäkringeni deninslag nya

Antaganden

och andrabesparingarkostnadsölqiingar,diskuteraravsnittFöljande
tillförslagutredningensenskilda inslag iolikakonsekvenser en nyav
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arbetslöshetsförsäkring. Samtliga kostnadsölmingar eller besparingar
redovisas kostnadsöloiingar eller besparingarär varje enskiltsom av

förslag i förhållande till 1996 års regler för arbetslöshetsförsäkringen
och KAS. Om inget allautgår beräkningar från deannat antag-anges
anden arbetslöshet och löneökningar för åren 1996 till 2001om som
redovisades tabelli l 1.1

.

Arbetsvillkorets längd

årsUtredningens förslag och 1996 regler

Utredningen föreslår i avsnitt 5.3 villkoret för kvalificera försigatt att
ersättning från den arbetslöshetsförsäkringen ska minst 75nya vara

förvärvsarbetetimmars månad under nio månader under ramtidper en
år.ettav

År krävs runda tal fem1996 i månaders arbete för kvalificera sigatt
KAStill ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och Det är även

möjligt kvalificera till frånsig ersättning KAS uppfyllaatt attgenom
utbildningsvillkor.ett

mångaHur berörs

Det saknas heltäckande underlag hur många dem i dagett över av som
har till frånersättning arbetslöshetsförsäkringen och KASrätt som
kommer beröras längre arbetsvillkor i arbetslöshetsför-att ettav
säkringen.

Utredningen har tillsammans med AMS tillsig samtligavänt
arbetslöshetskassor för undersöka hur många de nyanmäldaatt av
arbetslösa skulle beröras förlängning arbetsvillkoret isom av en av

månader4.arbetslöshetsförsäkringen till nio Undersökningen tyder på
fjärde 23 uppfyller arbets-nästan 1996 årsatt procent,var person, som

villkor skulleinte klara arbetsvillkor på nio månader.ett

3Arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen år 1996 minst timmars arbeteär tre
dagen dagar månader.i 80 spridda fem I KAS arbetsvillkoret 75över ärom

arbete månaden månader.timmars i under fem
4 Undersökningen genomfördes bland samtliga nyanmälda arbetslösa söktesom
ersättning från arbetslöshetskassorna mellan den och3 14 juni 1996. 38 40av
arbetslöshetskassor deltog i undersökningen omfattade 3 532som personer.
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arbetslösa år 1997nyanmälda000uppskattar 10Utredningen att
nioarbetsvillkor påarbetsvillkor intemånadersklarar fem ettmen

till desstill fyra årenföljandeunder demånader. Gruppen atttreväxer
har slutatarbetsvillkorettidigareenligt detkvalificerat sigalla som

från försäkringen.ersättninguppbära
de uppbärarbetsvillkorvilket ersätt-för bedömaUnderlaget att som

visarStatistik från AMSbristfälligt.klaraskulle attfrån KASning är
utbildningsvillkorets Upp-till KASkvalificerar sig27 procent genom

kvalifi-dehälftentyderKAS-regionemagifter från att runt somav
arbetsvill-skulle klaraintearbete år 1996till KAS ettsigcerat genom

och 40mellan 35bedömerUtredningenmånader. procentniokor på att
kommerår 1996till KASarbetsvillkoretuppfyller attde somav

kanAndelenarbetslöshetsförsäkringen.till densigkvalificera varanya
mindre.6 förslagutredningenssammanhangdettadock ibörObserveras

jämförelsenmed ifinnsintenytillträdandeersättningangående som
avsnitt.nedan dettaianalyserashär, separatutan

arbetslöshetsförsäk-arbetsvillkoret iförlängsjanuari 1997lDen
tillKASarbetsvillkoret iocharbetemånaderstill nioringen sex

kvali-ersättningstagareandelenbetydermånaders arbete. Detta att som
månadersfemmedeller KASarbetslöshetsförsäkringentillñcerat sig

hänsynUtredningenunder år 1997.redanminska tarhar börjatarbete
skärpningenbesparingarvilkaberäkningardetta i sina övertill av
11.6.tabelltill Se2001.1998under årenarbetsvillkoret ger

5 halvåret och1995andraunderKAS-ersättningbeviljatssamtligaBaseras som
bilagahalvåret 1996. Se ävenförsta

6 bilaga.Se
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Tabell 11.6 Besparing arbetsvillkor på månaderett nio i denav
arbetslöshetsförsäkringennya

Jämfört med 1996 års regler, miljarder kr löpande priser

Arbetslöshets- KAS Totalt Totalt
nettozförsäkringen brutto

1997 0,8 0,1 0,9 0,6
1998 1,1 0,4 1,5 0,9
1999 1,2 0,7 1,9 1,2
2000 1,3 0,9 2,2 1,4
2001 1,4 1,1 2,5 1,6

l Besparingen enligt Riksdagens beslut 12juli 1996.
2 Antar 37 kommunalskatt och statligaprocent egenavgifter.
Källa: AMS beräkningarsamt egna

Utredningen beräknar besparingen nio månaders arbetsvillkoratt ettav
i den försäkringen uppgår till miljarder1,5 kr år 1998. dettaAvnya
belopp förlorar dock kommuner, landsting och 600 milj lcrnärmarestat
i minskade intäkter från skatter och egenavgifter.

Konsekvenser

längreDet arbetsvillkoret i den sammanhållna arbetslöshetsförsäkring-
innebär arbetstagare med lösareatt anknytning tillen en grupp en

arbetsmarknaden, främst människor, inte längre har tillrättyngre
arbetslöshetsersättning. Detta ökar risken för socialbidrags-att gruppen
behövande växer.

Utredningen föreslår i avsnitt 6.2 del besparingen detatt en av av
förlängda arbetsvillkoret används till speciell ersättning för nytill-en
trädande på arbetsmarknaden. Beräkningar hur mångaöver personer

kommer ha till ersättning frånrätt nytillträdandeersättningenattsom
och kostnaderna för denna redovisas nedan i detta avsnitt.
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Ersättningsnivåer

Grundbeloppet

ersättnings-möjligaden lägstagrundbeloppet,föreslårUtredningen att
blir 295 krarbetslöshetsförsäkringen,sammanhållnadennivån i nya
vid heltids-månadenkr i6 5001998.dagen år Detta motsvararom

skrivsårligengrundbeloppetocksåföreslårUtredningenersättning. att
löneutvecklingen pågenomsnittligaföljer denindexmed ett somupp

arbetsmarknaden.
dagen.230 kri KASersättningenUnder år 1996 motsvarar om

arbetslöshetsförsäk-iersättningmöjligalägstaocksåbeloppDetta är
eller deltar i ALU.utbildningsbidraguppbärför demringen, samt som

i dengrundbeloppethöjakostnaden förberäknarUtredningen attatt
krtill 295dagenkrfrån 230arbetslöshetsförsäkringen mot-omnya

300dockkommerbeloppdetta nästan1998. Avmilj lcr år700svarar
ochskatterochlandstingtill kommuner,tillbakamilj kr staten som

milj kr år 1998.därmed drygt 400blirNettokostnadenegenavgifter.
grundbeloppethöjakostnadenårligadenvisar attTabell 11.7 av

grund-räknadagen år 1998till kr attkr 295 samtfrån 230 uppavom
efter år 1998.löneindexmedbeloppet ett

grundbeloppet 80ochhöjningförKostnadsökning11.7Tabell av
åren 1998-2001inkomstbortfallsersättningprocents

löpande priserMiljarder kr,

År 20011999 20001998

1,00,90,80,7bruttoGrundbelopp
netto 0,60,60,4 0,5Grundbelopp,

i 0,70,80,91,1Inkomstbortfalls-
bruttoersättning,

/ 0,40,50,60,7Inkomstbortfalls-
1... nettoersattning,

egenavgifter.och statligakommunalskatti371 Antar procent
beräkningarochKälla: AMS egna
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Inkomstbortfallsersättningen

föreslår inkomstbortfallsersättningenUtredningen och grundbelop-att
den förlorade arbetsin-tillsammans ska 80motsvara procentpet av

komsten till ersättningstak. Inkomstbortfallsersättningen börettupp
också förändras takt med den genomsnittliga löneutvecklingen inomi
arbetslöshetskassans verksamhetsområde.

År arbetslöshetsförsäkringenden högsta ersättningen i 751996 är
till ersättningstaket. Utred-den förlorade inkomstenprocent uppav

inkomstbortfallsersättningen till 80beräknar höjningningen att aven
detta belopp kommer dockkostar milj kr år 1998. Av1100procent

landsting och skattermilj kr tillbaka till kommuner,drygt 400 stat som
blir därmed under milj kroch egenavgifter. Nettokostnaden 700strax

år 1998.
inkomstbortfallser-kostnadsökningen för höjaTabell 11.7 visar att

oföränd-den högsta dagpenningen liggersättningen till 80 procent om
därmedför höja blirkr. Kostnadsökningen ersättningenrad på 564 att
allt flerföljande takt medoch minskar under år iår 1998 attstörstsom

till högsta dagpenning.nårersättningstagare upp

Ersättningstaket

dagpenningen i denden högstaUtredningen föreslår i avsnitt 5.5 att
arbetslöshetsförsäkringen blir 590 kr år 1998. Detta motsvararnya

ska pågrundbeloppet. högsta dagpenningendubbla Den sättsamma
inkomstindex följerräknas medgrundbeloppet årligen ett somuppsom

arbetsmarknaden.löneutvecklingen pågenomsnittligaden
den högsta dagpenningenhöjningenUtredningen beräknar att av

underkostartill kr vid ersättningfrån kr 590 75564 straxprocents
milj krkommer dock 200detta beloppmilj kr år 1998. Av500 nästan

egenavgifter.och skatter ochlandstingtillbaka till kommuner, stat som
medden högsta dagpenningenförslag höjs dessutomutredningensI

arbetsmarknaden från år 1998.genomsnittliga löneutvecklingen påden
från kr ökarden högsta dagpenningen 564Kostnaden för höjaatt

Se tabell 1l.8.därmed för varje år.
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Tabell 11.8 Kostnadsökning för höja ersättningstaketatt

Miljarder kr, löpande priser

År 1998 1999 2000 2001

Kostnadsökning, brutto 0,5 0,9 1,5 2,3
nettoKostnadsökning, 0,3 0,6 0,9 1,4

l 37 i kommunalskatt och statliga egenavgiñer.Antar procent
Källa: och beräkningarAMS egna

På lång sikt utredningen den högsta dagpenningen bör höjasattanser
ytterligare till gånger grundbeloppet, vilket kr2,5 738motsvarar om
dagen år höjning skulle kosta ytterligare miljarder kr1998. Denna 1,3
brutto, och milj kr Utredningen har därför kapitel800 år 1998. inetto,

föreslagit denna höjning bör anstå till5 att senare.

Ersättningsperiodens längd

Antaganden

finns bortre för denden arbetslöshetsförsäkringenI gränsennya
ersättningsdagar. Tid i arbets-sammanlagda ersättningsrätten på 600

ersättningsperioden.marknadspolitiska åtgärder räknas inte in i I
följd kan uppbäraberäkningarna arbetslös i mestantas att en en som

arbetslöshetsförsäkringen eller arbetsmarknads-från denersättning nya
ersättningsdagar7,vilket årpolitiska åtgärder i 860 motsvarar treca

tillfälligabryter arbetslösheten medoch månader. Personertre som
underunder längre tid, dock högstarbeten kan uppbära ersättning en

kalenderår.4
arbets-från alla ersättningsdagar i dagensBeräkningama utgår att

arbetsmarknadspolitiska åtgärder sedanlöshetsfcirsälcring, ii KAS samt
dentill den sammanlagda ersättningstiden iden januari räknas1 1996

samtligaarbetslöshetsförsäkringen. kan dänned ha förbrukatIngennya
förrän underden arbetslöshetsförsäkringensina ersättningsdagar i nya

för ersättningstiden får fullt genomslagår bortre1999. Den gränsen
fulla bespa-Tabell nedan redovisar denden januari år 2000. 11.91

7 från.Karensdagar bortses i
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ringen från år 2000 inkluderar inte eventuella besparingarmen som
kan ske redan under år 1999.

mångaHur berörs bortre gränsav en

Utredningens beräkningar vid årsskiftet 1995/1996 hadevisar att strax
under uppburit arbetslöshetsersättning eller befunnit50 000 personer

arbetsmarknadsåtgärder fyrasig i i minst 860 ersättningsdagar eller i
kalenderår. kommer befinnaHur många sig i situationattsom samma

faktorer.år 1999 och 2000 beror många Avgörande blir hur syssel-av
och arbetslöshetensättningen utvecklas de åren.närmaste

Eftersom arbetslösheten fram till år kommer sannolikt1994,växte
antalet arbetslösa år eller fortsätta ökavarit tre att attpersoner som mer
under åren 1996 och 1997. antalet långtidsarbetslösa förändrasHur
under följande delår till läget på arbetsmarknaden. Omavgörs stor av

totala arbetslösheten sjunker, ökar sannolikheten för deden ävenatt
långtidsarbetslösa blir färre.

sjunkande arbetslöshet tabell beräk-Utifrån i ll.lprognosen om en
utredningen under kommer beröras40 000att strax attnar personer av

den bortre arbetslöshetsförsäkringeni år 2000.gränsen
Utredningen uppskattar detta besparingar i arbetslöshetsför-att ger

säkringen på miljarder kr år detta belopp förlorar dock1,7 2000. Av
kommuner, landsting och under milj kr i skatter och600stat strax
egenavgifter. Besparingen blir cirka miljarder kr Se tabell1,1 netto.

1.9.l

1998-2001Tabell 11.9 Besparing bortre gränsav en

Milj arder kr, löpande priser

År 1999 2000 20011998

bruttoBesparing, 0,0 0,0 1,7 1,8
nettoBesparing, 0,0 0,0 1,1 1,1

i kommunalskatt och statliga egenavgifter.l Antar 37 procent
Källa: och beräkningar.AMS egna
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Kompletterande ersättningar

Nytillträdandeersättningen

från den arbets-få ersättningmånaders arbete förniopåKravet att nya
främstlöshetsförsäkringen riskerar stänga ute storatt unga,en grupp,

flerRiskenvid arbetslöshet.ersättningfrån är ännuarbetstagare attstor
socialbidrag förberoendeblir långsiktigtmänniskorfullt arbetsföra av

försörjning.sin
arbetslöshetsförsäk-detutredningen inomföreslåravsnitt 6.2I att

nytillträdande på arbets-förspeciell ersättninginförsringens enram
grundbelopp undermedutgårNytillträdandeersättningenmarknaden.

undergångbara fåskan i principersättningsdagar ochhögst 200 en
underför KAShuvudsakiför ersättningVillkorenlivet. är samma

under 152marbetearbetsvillkoret 75 timmarsfrånsettår 1996 äratt
månader.

i princip:nytillträdandeersättningtillBerättigade är

arbetslöshetsförsäk-förarbetsvillkoretuppfylltskulle hal De som
regler.årsenligt 1996eller KASringen

fyraarbetsvillkoretfåttskulle ha KAS2 De varompersoner som
fem.istället förmånader

arbetslöshetsförsäkringenfrånersättningfåtttidigarePersoner som
nytillträdandeersättning.fåkan inteeller KAS

villkorenuppfyllaskullehur mångaunderlagbrist påI över som
från KASersättninguppbärallaantagitutredningenhar att somovan

arbetslöshets-denarbetsvillkoret iuppfyllerinteår 1996, nyamen som
nytillträdandeersättning.berättigade tillkommerförsäkringen, att vara

månad kortarearbetsvillkorettillhänsynhar tagit ärUtredningen att en
1996.för KAS årnytillträdandeersättningför än

demindre 40tyder påfrån AMSUnderlag än procentatt somav
inträdes-skulle klarafrån KAStill ersättningberättigadeunder 1996 är

arbetslöshetsförsäkringen kommerövrigaDe atttill denvillkoren nya
tidi-redannytillträdandeersättning. Personertillberättigade somvara

kommereller KASarbetslöshetsförsäkringenfrånfått ersättninggare
nytillträdandeersättning.berättigade tilldock inte att vara

8 i dettaarbetsvillkoretdet förlängdakonsekvensernadiskussionenSe ovanavom
avsnitt.
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kommernytillträdandeersättningenUtredningen uppskattar attatt
föra motsvarighet tillmiljarder kr år inkosta 1,4 året 2001. Att enom

arbetslöshetsförsäkringen meddendagens grundnivå iKAS nyasom
dock miljarder kr år 2001 ingenarbetsvillkor, 1,1 närspararsamma

reglerarbetslöshetsförsäkringen enligt detillkvalificerat sig somsom
från denkan uppbära ersättninglängregäller före januari 19981 nya

Se tabell 11.6.försäkringen.
merkostnaden för dagens KASuppskattarUtredningen ersättaattatt

1998.9till milj kr året Avnytillträdandeersättning uppgår 300med om
ochlandstingmilj kr kommuner,belopp tillfaller dock 100detta stat

egenavgifter.skatter ochsom

Efterskyddet

arbetslöshetsförsäkringenutredningen denföreslåravsnitt 6.3I att nya
förbrukatefterskydd för allamed tidsbegränsatkompletteras ett som

utgår medEfterskyddetförsäkringen.ersättningsdagar isamtliga
förstaersättningsdagar. Deunder maximalt 200grundbelopp personer-

under slutetarbetslöshetsförsäkringenutförsäkras frånriskerar attna
efterskyddet uppgårförkostnadenUtredningen beräknarår 1999. attav

miljdock drygtkommer 300detta beloppkr 2000.till milj år Av900
egenavgif-ochskatterochlandstingtillbaka till kommuner,kr stat som

kr år 1998.cirka miljNettokostnaden blir 600ter.

efterskyddetDet förlängda

arbetslöshets-ibortreriskerar berörasflesta gränsDe att enavsom
arbetslösa ide hade varitmänniskor. Avförsäkringen är somyngre

äldre 55 år. Ibara sjuvid slutet år 1995 änårminst tre var en avav
kraftigtde äldrearbetslösa dockallatill andelförhållande sin ärav

Äldrelångtidsarbetslösa.bland deöverrepresenterade personer som
långunderbli arbetslösarisklöperförlorar arbetensina större att enen

tid.
äldreregler förspeciellamotiverardettaUtredningen attanser

avsnitt 6.4arbetslöshetsförsäkringens Iutanförarbetslösa, ram.men

9 jämfört med KASnytillträdandeersättningenKostnadsökningen/besparingen för
får tillflerpå Uppskattningsvis 15års regler beror rättenligt 1996 procentatt:

frånmån. höjs med 28till Beloppetarbetsvillkoret sänks 4 procentersättning när
nytillträdande-ersättningstiden igenomsnittligakr dagen Dentill 295230 om

kanersättningmed eftersomjämfört KASkortareblir 23ersättningen procent
till förlängning.möjlighetdagarutgå under högst 200 utan
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föreslår utredningen arbetslösa fyllt åratt 58 ska ha tillrätt ersätt-som
ning med gmndbelopp från efterskyddet efter 200även ersättnings-
dagar. Ersättningen ska kunna förlängas ända fram till pensionering.

förlängdaDet efterskyddet föreslås utformas arbetsmarknads-som en
politisk åtgärd eller motsvarande, inte del i arbetslöshetsför-som en
säkringen.

Utredningen beräknar kostnaden för förlängt efterskydd kommeratt
uppgå till 200 milj kr år 2001. detta beloppatt Av kommer dock cirka

70 milj kr tillbaka till kommuner, landsting och skatter ochstat som
egenavgifter. Kostnaden kommer troligen efter årväxa 2001.att även
Detta beror dock på hur arbetslösheten bland de äldre förändras och på
vilka andra insatser för dem, inom arbetsmarknadspolitikengörssom
och förhandlingari mellan arbetsmarknadens parter.

Övrigal 1.4 regelforändringar i

arbetslöshetsförsäkringen

utredningensI förslag till sammanhållen arbetslöshetsförsäkringen ny
ingår också antal andra förändringar innebär både ökadeett ochsom
minskade kostnader jämfört med reglerna för arbetslöshetsförsäkringen
och årKAS 1996.

Förslag ökar kostnadernasom

Utredningen föreslår i avsnitt 5.3 arbeten delvis subven-ävenatt som
tionerats med arbetsmarknadspolitiska medel ska kunna kvalificera till

första ersättningsperiod deni försäkringen. Subventionen fåren nya
dock inte överstiga 50 lönekostnaden och lön enligt kollek-procent av
tivavtal eller motsvarande måste utgå. Under år 1996 kvalificerar
enbart reguljära förvärvsarbeten till första ersättningsperiod i arbets-en
lösheltosförsälcringenoch KAS. Undantaget arbeten med rekryterings-är
stöd.

Utredningens förslag innebär vissa beredskapsarbeten, anställ-att
ningar och utbildningsvikariat liksom rekryteringsstöd kan kvalificera
till första ersättningsperiod i den försäkringen. Utredningenen nya

m Från och med den 1 januari 1997 kvalificerar inte heller arbeten med rekryter-
ingsstöd för första ersättningsperiod arbetslöshetsförsäkringeni eller KAS.en
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regler uppgårjämfört med årsför detta 1996kostnadenuppskattar att
tillfaller dock drygt 100beloppdettatill milj kr brutto år 1998. Av300

egenavgifter.ochoch skatterlandstingmilj lcr kommuner, stat som
denavstängningstiden förföreslår avsnittUtredningen i 5.7 att som

ersättningsdagarblirgiltig anledning 20arbetelämnar ett utan om
ersättningsdagarmedjämfört 45längre 10 dagaranställningen änvarat

förkostnadenuppskattarregler. Utredningen attenligt 1996 års att
brutto årkr årettill miljavstängningsreglema uppgår 200mildra om

till kommuner,kr tillbakamiljbelopp kommer 75detta1998. Av
egenavgifter.ochskatterochlandsting stat som

besparingarFörslag som ger

inkomstbortfalls-dagpenningen iföreslår i avsnitt 5.4Utredningen att
för-genomsnittligadengrundas påarbetslöshetsförsäkringendelen av

arbetslösheten,föremånadernatolvunder devärvsinkomsten senaste
grundasUnder år 1996överhoppningsbar tid.förmed undantag

underpå inkomstenprinciparbetslöshetsförsäkringen idagpenningen i
uppskattarUtredningenföre arbetslösheten.månadernafemde senaste

på 100innebär besparingdagpenningberäkningenförändradedenatt en
med 1998.och årkr frånoch milj60året bruttomilj kr nettoom

ersättningsperioden frånavsnitt 5.6föreslår iUtredningen att
ersättningsdagar.delperioder på 200delas iarbetslöshetsförsäkringen

förslag inne-Utredningensfem karensdagar.inledsdelperiodVarje av
arbetslöshetsförsäkringenreglerna iförhållande tillibär besparingen

KAS. Utredningenförmed reglernajämförtkostnadsökningoch en
ochbruttomilj kr årettillbesparingen 100samladedenuppskattar om

1998.milj kr årdrygt 60 netto
samordnassemesterersättningutredningenföreslår6.8avsnittI att

skaarbetslösarbetslöshetsförsäkringen. Enfrånersättningmed vara
tidigareerhållit från sitthansemesterersättningdenskyldig lägga utatt

från arbets-med ersättningdelperiodenden förstaunderarbete
erhållaarbetslöskanUnder år 1996 semester-löshetsförsälcringen. en

uppskat-Utredningensamtidigt.arbetslöshetsersättningochersättning
från arbets-och ersättningsemesterersättningsamordningenatttar av

ochbruttomilj kr åretbesparing på 500löshetsförsälcringen omger en
kr år 1998.miljdrygt 300 netto

H arbetslöshetsför-ersättningsdagar ikarensdagar 300utgår femUnder 1996 per
medFrån ochersättningsdagar i KAS.karensdagar 150och femsäkringen per

utgår karensdagar.den januari 19971 sex

4
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Utredningen föreslår i avsnitt 5.3 den överhoppningsbara tidenatt i
arbetsvillkoret och vid beräkning dagpenning maximeras till år. Itreav

föreslåravsnitt 5.3 utredningen också studera deltidpårättenatt att
med bibehållen arbetslöshetsersättning begränsas. I avsnitt 6.9 föreslår
utredningen möjligheten uppbära inkomster från bisysslor vidatt att
sidan arbetslöshetsersättningen begränsas. Alla dessa förslag inne-av
bär besparingar jämfört med gällande1996 års regler, utredningenmen
svårt bedöma besparingamas storlek. En mycket försiktig uppskatt-att
ning beräknar den samlade besparingen dessa förändringar tilltreav

kr100 milj året brutto och drygt milj60 kr år 1998.nettoom

Övriga förslag samlad bedömning-

Utredningen uppskattar de samlade kostnadsökningama deatt av
förslag beskrivs i detta avsnitt uppgår till milj lcr brutto500 årsom

samlade besparingarna förslagen1998. De i detta uppgår tillavsnittav
milj kr samlade800 år 1998. kosmadsölcningarna och besparingar-De

redovisas under rubriken tabellövrigt i 11.5.na

Försäkringens utgifter vid11.5 högre
arbetslöshet

Berälmingarna tidigare utgick ifrån arbetslösheten sjunkeri avsnitt att
fram innehåller beräkningar dentill år 2001. avsnittDetta över nya
arbetslöshetsförsäkringens årskostnader under antagandet 1996att

underhöga beståendearbetslöshet blir period. Grundantagan-samma
dena redovisas tabell tabelli 11.10. Se 10.15.även

Tabell 11.10 Alternativa samhällsekonomiska antaganden

Procent

Grundantaganden 1996 1997 l 998 1999 2000 2001

Öppen arbetslöshet 7,7 7,7 7,7 7,77,7 7,7
Årliga löneökningar 5,6 4,5 4,l 4,0 4,0 4,0

Källa: antagandenEgna
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framgår tabell blir utgifternaSom 11.11 i arbetslöshetsförsäkringenav
betydligt högre arbetslösheten fastnar på 1996 års höga nivå. Varjeom
procentenhet arbetslösheten betyder drygt fem miljarder kr iöppen
utgifter arbetslöshetsförsäkringen.i

i
årenTabell 11.11 Den arbetslöshetsförsäkringens utgifter 1998nya

till 2001 vid oförändrad arbetslöshet

Miljarder kr, löpande priser

1998 1999 2000 2001

Grundbelopp 23,7 24,0 22,7 23,5i
Inkomstbortfallsersättning 17,5 17,9 17,6 18,3
Delsumma 41,2 41 40,3 41,8
Nytillträdandeersättning 0,7 1,2 1 1,9i Efterskydd 1,20,0 0,0 1,2i

E 41,9 43,1 43,2 44,9Summa

Källa: beräkningarAMS samt egna

utredningens förslag utgifter utanför arbets-Kostnadseffekterna påav
tabelllöshetsförsälcringen redovisas i 11.12.

Övriga åren 1998-2001 vid oförändrad11.12 utgifterTabell
arbetslöshet

löpandeMiljarder 10, priseri

Ä
20011998 1999 2000

z

E efterskydd 0,0 0,3Förlängt 0,0 0,0
Ändrade kostnader för 0,0 0,1ALU 0,3 0,4l
Ändrade kostnader för 0,7 0,8 0,5 0,7
utbildningsbidrag

1,0 1,2 0,5 1,0Summa

berättigade till från arbetslöshetsförsäkringen och KAS.l ersättningFör personer
Källa: beräkningarAMS samt egna
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Övriga konsekvenser den11.6 nyaav

arbetslöshetsförsäkringen

Inledning

arbetslöshetsförsäkringsammanhållentillUtredningens förslag en ny
ställer ocksåarbetslöshet,tryggheten videkonomiskaökar den men

ersättning.de sökerhögre krav på som
bättreflera punkterarbetslöshetsförsäkringen påDen ettgernya

ersättningssystem Inkomstbortfalls-arbetslöshet dagensskydd vid än
försäkring-fråndagpenningenoch lägstaden högstaersättningen samt

arbetsmark-löneutvecklingen påmedräknas årligenhöjs och uppen
uppbäradeltidsarbetslösasbegränsarsärregler rättnaden. attDe som

bort.arbetslöshetsersättning tas
försäkring-iArbetsvillkoretför ersättning.skärps kravenSamtidigt
arbetstidgrundas på längrekraftigt och dagpenningen änförlängs enen

tillberättigar intetiden fyra årtillbaka iFörvärvsarbete längredag.i än
frånersättningsrättensammanlagdaför denbortreersättning. En gräns

införs.försäkringen
omställ-tidsbegränsadgodblirArbetslöshetsförsäkringen menen

arbets-tillanknytningtydligharförningsförsälcring enpersoner som
regel-arbetslösatid,kortarbetathar ärmarknaden. Personer ensom

få ersättningkommer intetidermycket långaeller under attbundet
dag.villkor ienligtarbetslöshetsförsäkringenfrån somsamma

hänvisademänniskorarbetsförafulltdagRedan i är stora grupper
blirundvika devillUtredningenför försörjning.socialbidrag sin atttill

nytillträdande, efterskyddförspeciell ersättningfler. Genomännu en
långtidsarbetslösaefterskydd för äldreförlängtochutförsäkradeför ett

arbetslöshetvidtrygghetvissförsökthar utredningen att garantera
arbetsmarknaden.tillanknytningmedföräven svagaregrupper en

arbetslöshetsförsäkringen,frånlägre ersättningenErsättningen änär
dagens KAS.högreavsevärt änmen

12 regler.års gällandeenligt 1996och KASArbetslöshetsförsäkringen
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Kvinnor och män

Dagens skillnader

Arbetslösheten har varit högre bland bland kvinnor undermän än
1990-talet. Skillnaden mellan könen har dock minskat sedan år 1994. I

fannsaugusti 1996 det fler inskrivna arbetssökande kvinnor påän män
arbetsfönnedlingarna. Arbetslösheten skiljer docksig mellan
könen. dominerar blandMännen de heltidsarbetslösavarit undersom
långa tider. Kvinnorna den majoriteten bland de deltids-utgör stora
arbetslösa.

Skillnaderna arbetslöshetensi mellan könen innebär demönster att
förändringar arbetslöshetsförsäkringeni utredningen föreslår kom-som

påverka kvinnor och delvis olikapåatt män sätt.mer

Den bortre gränsen

bortre förDen ersättningsrätten utredningen föreslårgräns som
kommer första hand beröra arbetslösai den bortreOmmän.att gränsen
hade införts under hade tredjedelar1995 två denärmare av som
utförsäkrats från arbetslöshetsförsäkringen varit i glesbygdMänmän.
och i övriga utanför deregioner storstäderna kraftigtmän tre var
överrepresenterade bland de långvarigt arbetslösa år 1995.

Kalendertidsgränsen fyra innebärpå år deltidsarbetslösaävenatt
kommer beröras den bortre denna skulleUtangränsen.att männenav

i majoritet bland de riskerade utförsäkras.ännu större attvara som

13Fler kvinnor heltidsarbetslösa. hänsyn till skillnadenOm denmän än är tas var
arbetslösheten fortfarande högre bland bland kvinnor i augusti 1996.män än
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bortre ochTabell 11.13 Arbetslösa skulle beröras gränsensom av
år 1995 fördelade efter kön och regionsamtliga arbetslösa

Procent

arbetslösazSamtligaArbetslösa berörsRegion avsom
gränslbortre

BådaBåda KvinnorKvinnor MänMän
könenkönen

Stödområdens 9 1825 918 7
13 2420 11Storstäder 10 10

Övriga 28 30 5818 55landet 37

10048 5235 100Riket 65

kalenderår.eller fyraersättningsdagarl Efter 860
ellerarbetslöshetsförsäkringen KAS.frånuppbar ersättning2 Som

stödområdet.tvâ det tillfälligaStödområde och3 samtett
beräkningarKälla: AMS samt egna

del påtillmellan könen berorlångtidsarbetslöshet attSkillnaden i stor
underkvinnorblandhögre blandarbetslöshetentotaladen män änvar

långtidsarbets-bland deAndelen kvinnorl990-talet.halvanförsta av
de åren.därför underkanlösa närmasteväxa

Ersättningsnivåer

följaktligen har iochhögre löner kvinnorgenomsnitt mänhar iMän än
arbetslöshetsförsälqingen.från Dendagpenninghögregenomsnitt

och kr förkr för 408461dagpenningen år 1996genomsnittliga mänär
lcr,dagpenningen, 564hade den högstakvinnor. 29 männenprocent av

14kvinnorna.blandmot procent
i försäk-inkomstbortfallsersättningenhöjaförslagUtredningens att

förtillskott kronor räknatidärförkommer män änringen störreettge
hadock höjd ersättninglågavlönad arbetslös kanför kvinnor. För enen

med högreför någonpersonliga ekonominbetydelse för den änstörre
den högsta dagpenningen,har redanandellön. En männenstörre enav

14 årarbetslösa AMS register 1995urvalpå utredningens 5000Baserat urav
lönenivåer.ersättningsregler ochårsomräknat till 1996
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i
l

beröras höjningenandel kvinnorna kommer därmedstörre att avavav
inkomstbortfallsersättningen.

beröra flerkommer första handersättningstaket iHöjningen attav
ersättningstak dock på lång sikt ocksåkvinnor. högreEtt är ettmän än

arbetsmarknadenlönerna på stiger.för kvinnor i takt medintresse att

Deltidsregler

speciella regler begränsarförslag finns ingautredningens rättenI som
dockDeltidsarbetslösa berörspå deltid.arbetslöshetsersättningtill av

arbetslösa.alla andrafyra påpå årkalendertidsgränsen sätt somsamma
främst kvinnordeltidsreglemaspeciellaSlopandet de somgynnarav

deltidsarbetslösa.allafjärdedelaränutgör tre avmer

Överhoppningsbar tid

tiden maximerasöverhoppningsbaraden s.k.föreslårUtredningen att
fyra årtillbaka i tidenligger längreFörvärvsarbete äntill år.tre som

arbetslöshetsförsäk-frånkvalificera till ersättningdärmedkan inte
arbetsmarknadenfrånvarande fråndet svårareringen. Detta gör att vara

arbetslöshetsersättning.tillbehållaoch samtidigtunder lång tid rätten
under långföräldraledigaplaneratKvinnor att samman-varasom

hand.troligen i förstahängande tid berörs
kvinnortidenöverhoppningsbaradenBegränsningen engerav

allt förarbetsmarknaden ifrånvarande fråninteanledning att vara
till yrkeslivet.anknytningförsöka behålla sinperioderlånga utan att
lång sikt.kvinnor pådettaövertygadUtredningen är att gynnarom

och äldreYngre

Dagens skillnader

arbets-fotfäste pånaturliga skälharUnga ett svagarepersoner av
dubbelt så högarbetslösheten1995marknaden andra. Under årän var

Eftersomarbetskraften.bland iövrigabland under 25 år sompersoner
tiderarbetat korta innanarbetat alls ellermänniskor ofta inte harunga

Årarbetslöshet.trygghet vidde ocksåblev arbetslösa harde sämre
under år ersättninghälften de arbetslösa 25hade mindre1995 än av
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från arbetslöshetsförsäkringen. fjärdedelarMer övriga arbets-än tre av
försäkringen.lösa hade frånersättning

Arbetsvillkoret

utredningens förslag till arbetslöshetsförsäkringI kan ingen fåen ny
grundas förlorad inkomstersättning på respektive ersättning undersom

längre tid haft tydligha anknytning till arbetsmarknaden.utan atten en
Kravet på nio månaders arbete kommer sannolikt första handiatt göra
det för fåsvårare ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.attyngre

Utredningens förslag till speciell nytillträdandeersättning förbätt-en
dock för arbetslösa flerasituationen på Under år 1995sätt.rar yngre

hade hälften de arbetslösa mellan och år från20 24 ersättning KASav
eller alls. Arbetsvillkoret nytillträdandeersättningeningen ersättning i

och fler kommer därmed berättigadekortare i KAS tillär än att vara
KAS.också betydligt högre dagensersättning. Ersättningen iär än

Förbättringama finansieras delvis ersättningstiden begränsas tillattav
möjlighet till förlängning.200 dagar utan

nytillträdandeersättningen främsta syfteUtredningen äratt attanser
arbetsföra människor blir beroende socialbidrag.hindra att unga av

tiden nytillträdandeersättning hålls kort förmaximala medDen att ge
människor hartydliga bryta arbetslösheten snabbt.motiv Yngreatt

kanockså möjlighet de personliga anpassningargörastörst att som
eller bostadsort.bryta arbetslösheten, utbilda sig bytat.ex. att

Den bortre gränsen

Äldre blirlöper mindre risk förlora sitt arbete. deMenatt ompersoner
människor komma tillbaka arbete.arbetslösa har äldre svårare iatt

kraftigt överrepresenterade denArbetslösa år i55över är grupp som
se diagram ll.1. arbets-varit oavbrutet arbetslösa i år Omän tremer

förbättras de kommer troligen arbetslös-marknaden åren,närmaste
bland bortreheten i första hand sjunka människor. En gränsatt yngre

för får effekt under år kommer sannoliktersättningsrätten 1999 attsom
beröra äldre arbetslösa andra.änmer

alla arbetslösa skulle beröras bortreDiagram 11.1 visar av ensom
arbetslöshetsförsäkringen på ersättningsdagar eller fyrai 860gräns

Överårsskiftet 1995/96. majoritet relativtkalenderår vid En är unga.

15 delbetänkandet.Se kapitel i4
16 kr dagen kr dagen för KAS.295 230mot omom
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hälften de långvarigt arbetslösa 35 år och drygt tvåänav var yngre
tredjedelar 45 år.änvar yngre

Diagram 11.1 årArbetslösa skulle beröras bortre gränssom av en
ålder1995 fördelade efter

Procent

35
Arbetslösa berörs bortresom av en

gräns30 W amtlugaarbetslösa

25

20

15

10

år årår år år-25 25-35 35-45 45-55 55-

Källa: beräkningarAMS samt egna

äldrede långvarigt arbetslösa år.55Inte 15 änän procentmer av var
äldresamtliga arbetslösa dock bara sju 55år 1995Av änprocentvar

kraftigt överrepresenterade bland de långvarigtår. äldre därmedDe är
arbetslösa. styrker uppfattningen äldre löper mindre riskDetta attatt

fåbli arbetslösa, de förlorar sitt arbete har de svårare att ettmen om
andel de långvarigtarbete. Risken därför de äldresär attnytt stor av

arbetslösa kommer under de åren.stiga närmasteatt
långtidsarbetslösaUtredningen föreslår därför i avsnitt 6.4 att som

grund-få uppbära ersättning motsvarandefyllt 58 år bör möjlighet att
efterskydd grund-belopp fram till förlängdapensionen. Detta enger

skalångtidsarbetslösa och undanröjer risken detrygghet för äldre att
förlängdabli beroende socialbidrag för sin försörjning.tvingas Detav

arbetslöshetsförsäkringenefterskyddet dock lägre ersättning änger en
försäkringen.och föreslås ligga utanför
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Glesbygd och storstad

skillnaderDagens

landet. Arbetslösheten högrefördelad iArbetslösheten inte jämnt ärär
andeloch lägre i storstäderna.skogslänen Sverige Eni i större avnorra

frånglesbygder beroende ersättningbefolkningen i Sveriges är av
delareller under långa tider eller underarbetslöshetsförsäkringen KAS

året.av

Arbetsvillkoret

det svårareåretarbetsvillkor månader under detpå nio görEtt senaste
sysselsättningbara erbjuderarbetar branscherför i somsompersoner

från försäkringen.få ersättning Personerunder delar året att somav
möjligheterhayrken kommer intesäsongberoendearbetar i att samma

försörjning underanvända arbetslöshetsersättningendagi att somsom
betydelse påtvekankommerdelar året. Detta störreattutanav

välja mellan.färre olika arbeten Idet finnsmindre där stor-attorter,
anställningar ikortvarigakombineramöjligheternastäder störreär att

flera yrken.

Den bortre gränsen

arbetslösaoavbrutet ivaritår 1995fjärdedel deEn personer somav
se tabellstödområdenade nationellabosatta iårän tre varmer

11.13. Sverigesbara drygtområde bodde 13I procent avsamma
arbetslöshetsförsäk-ersättningstidenför ibortrebefolkning. En gräns

beröra stödområdenatvekandärför änringen kommer attutan mer
landet.andra delar av

17 Norrlands-Norrlands inland, delarstödområdena räknasnationellaTill de av
1994/95:161 SFSBlekinge. propositionBergslagen och Sekusten, samt

1994:771.
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författningsförslagAngående

tidsbristlett tillförändringar harMånga

slutbe-författningsförslag i sittnågotredovisar inteUtredningen eget
dryga årenbart tidsbrist. Under dettill dettatänkande. Orsaken är som

huvud-delbetänkande, delsdelshar arbetat harutredningen ettett
samtliga de frågorbehandlarfram, vilka tillsammansbetänkande tagits

sjuliUnder tiden har regeringenkommittédirektiven.finns i pro-som
iarbetslöshetsersättningen,förslaglagtpositioner senaströr nusom

harför Riksdagenår 1997.budgetpropositionenslutet september iav
dessa.flera ändrat iförslag gångerbeslut regeringensdessutom vid om
antaletoch beakta detförsökt följa, analyseraharUtredningen stora

denförsökt hållaSamtidigt har utredningenskett.förändringar som
konsekvens-förFörutsättningarnadirektivenkurs göraattanger.som
skiftat underradikaltförslag har dockutredningensbedömningar1 av

l arbets-påverkat utredningensAllt detta hargång.utredningsarbetets
å och tidsåtgång.planering

arbetsmarknadsministern iöverlämnats tilldelbetänkandetEfter attE
skulledet intebedömde utredningenapril 1996,början att varai av

utred-kvarvarandehinna med alltseptember 1996möjligt till iatt
med tanke på detförfattningsförslag, särskiltningsarbete inklusive pa-

Utredningenreforrnarbetet.pågåendeutredningsarbetetrallellt med
arbe-första hand för hinnaförlängd tid, idärför 1996begärde i juni att

strategibeviljades inte. Denlagförslag.fram genomtänkt Dettaettta
huvudbetän-pådå valdes koncentrera göraattatt resursernasom var

lKompletteringsprop. 1994/95150
tillsyn1994/95:218Prop. m.m.ang

1995/96:25Tillväxtprop.
1995/96:l50Kompletteringsprop.

1995/96:2071995/962222 ochSysselsättningsprop. prop.
1996/97:l.Bugetprop.
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kandet så genomarbetat möjligt, med tanke denpå korta tidsom som
återstod.

genomtänkt lagförslagEtt behövs

Utredningens avsikt har varit lägga författningsförslag angåendeatt
arbetslöshetsersättning. Utredningen regelverket behöverattanser
struktureras helt och hållet, modemiseras beträffande utformningom
och renodlas beträffande vad ska in i lagtext respektive vadtassom

bör stå förordning föreskrifter.i ochsom
En helt arbetslöshetsförsäkring med annorlunda struktur änny en

den nuvarande ska överföras till författningstext. Utredningen har ovan
2.22i avsnitt föreslagit två lagar införs för reglera denatt attnya nya

försäkringen. lag bör innehålla regler arbetslöshetsförsäkringenEn om
och dess olika villkor lag bör reglera administrativa frå-Enetc. annan

kassaorganisation, medlemskap, avgifter, överklagan och till-gor som
syn m.m.

arbetslöshetsförsäkringDen lagen bör inledas med klargö-nya om
rande centrala begrepp försäkringen beskrivningi och medav en av
försäkringens struktur, dvs. hur den uppbyggd. Detaljbestäm-är
melsema bör och vad gäller för olika kategoriervar en ange som av
försäkrade, för arbetstagare respektive företagare, för deltids-t.ex. re-
spektive heltidsarbetslösa Fler reglerna idag bör ingå för-iänetc. av
fattningama.

Genom utredningens förslag till allmän och sammanhållenatt en
arbetslöshetsförsäkring medvetet bygger tudeladepå dagens system,

samtidigt innebär radikal omläggning, det lätt underskattaär attmen en
svårigheten till det Utredningen erfaritsig haratt ta systemet. attnya
dess förslag vid förstahandsgranskning felaktigt tolkaskan ien som

identiskt med dagens krävs studiumDetstort sett nämnaresystem. ett
för de strukturförändringarinse ligger i förslaget och vilkaatt som
konsekvenser detta får.

inslag leder till ökad komplexitetEtt och kräver ef-annat som som
tertanke det kommer finnas flera delperioder medär att att ersätt-nu
ning, inte bara ersättningsperiod. grundläggandeDenna förändringen
får rad konsekvenser, behöver klaras lagtext.iuten som

fleraDet skäl mycket viktigt författningsförslagen får högär attav
kvalitet. lagarna börDe ha struktur de i sina grund-gör attnya en som

kan ligga fast under lång tid. Omläggningen kassaorganisationenser av

2Under rubriken Både fler och färre preciseringar.
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arbetsuppgifter betydande. reglera detta på genomtänktAttär ettm.m.
kräver regelverkettid. ska också möjligt hanteraDetsätt attnya vara

dem arbetar med försäkringen.av som
möjliggöra utredningens förslagFör remittering inom avseddatt av

tid har arbetsmarlmadsdepartementetinom under september månad ett
utkast till författningsförslag utarbetats. Utredningen har tidsbristav

kunnat ställning till förslaget. bifogas ställningstagandeinte Detta utan
bilagasom
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WKommittédirektiv
WE

W

Arbetslöshetsersättningen en Dir-

omställningsersättning 1995 92:

juni 1995regeringssammanträde den 15Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

arbetslöshetsförsäkringtill hurförslagskall lämnaUtredaren en ny
iinslagetförsäkringsmässigautformas. Detskall ar-

skallförsäkringenmedSyftetskallbetslöshetsförsäkringen prövas.
Reglerna iarbetsinkomst.förloradförkompenseraattvara
karaktärförsäkringensde betonarsåskall utformasförsäkringen att av

deocharbetslinjenhävdarsamtidigtochomställningsförsälçring
påflexibilitettillbidraskallReglernaförsäkrades ansvar.

ochinlåsningseffekterochflaskhalsarmotverkaocharbetsmarknaden
skallMålettillväxtpolitik.inslag itydligtdetpå varaettsättet envara

Denkonjunktursvängningar.tålarbetslöshetsförsäkringstabil somen
förslagockså lämnaskallUtredarenfinansierad.långsiktigtskall vara

förhuvudprincipervissarenodlingochförenklingartill av
ochfrilansaresochuppdragstagaresförsäkringen. Företagares,

skall klargöras.ersättningsrättliknande gruppers
förförutsättningarnastuderavidareskallUtredaren sam-en

arbetslös-integreringinnebärförsäkringmanhållen avensom
Utredarenarbetsmarknadsstödet.kontantadetochhetsförsälcringen
roll inomarbetslöshetsförsäkringenstydliggörförslagskall lämna som

med denocharbetsmarknadspolitikenaktivadenförramen
ochersättningstakersättningsnivåer,frågorutgångspunkten pröva om

frågorskallUtredarenlängd. även taersättningsperiodemas omupp
gälla förskallprincipergrundläggandevilka som

äldrededeltidsarbete,sidanvidarbetslöshetsersättning av
skallUtredarenavgångsvederlag. överochsituationarbetstagarnas se

andra arbetenochsäsongsarbetenroll vidarbetslöshetsförsäkringens av
försäkringen.tillanknytningstuderandesdekaraktärtillfällig samt

underanträffbarhetkravet påkringskapasocksåbehöverKlarhet
arbete.oförhindradbegreppet att taarbetslösheten attsamt vara
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gällerDetsamma skyldigheten anvisat arbete och vilka kriterieratt ta
skall förgälla anvisat arbete skall lämpligt.att ettsom anses som

Inledning stabil arbetslöshetsförsäkringen-

Arbetslösheten har under de åren fått omfattning saknarsenaste en som, motstycke i Sverige sedan 1930-talet. Under år 1993 uppfyllde mellan;
femtedel och fjärdedel hela arbetskraften villkoren för tillrätten en av

Årarbetslöshetsersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd. 1994 fick
drygt 850 000 inkomstrelaterad ersättning och 140 000personer en ca

kontant arbetsmarknadsstöd KAS med grundbelopp. Dess-personer
det många de under år fick1994utom utan attvar som,

arbetslöshetsersättning, deltog arbetsmarknadspolitiskai åtgärder och5
fick sin dagpenning baserad på vad de skulle ha fått i; annars
arbetslöshetsersättning.

mycketEn andel dem yrkesverksamma omfattasstor årav som av
lagen arbetslöshetsförsäkring, dvs. de medlemmar iärom en
arbetslöshetskassa. Vid sidan detta finns det kontantaav
arbetsmarknadsstödet. Under andra halvåret lämnades1994 en
inkomstrelaterad ersättning inom för det kontantaramen
arbetsmarknadsstödet. Cirka 3 770 medlemmar000 iärpersoner en
arbetslöshetskassa. Antalet medlemmar fortsatte öka under årävenatt
1994.

Arbetsmarknaden förändras ständigt vilket leder till att ar-
betslöshetsförsäkringens konstruktion och dess finansiering behöver

synnerhet under deI åren har förändringen varitöver. senasteses
drastisk. effekt har uppbyggnadenEn varit mycketett stortav
underskott i arbetsmarknadsfonden på miljarder kr85 t.o.m.ca
budgetåret 1994/95. Försäkringen viktig del i den omställningutgör en

arbetslösheten innebär för den enskilde individen. Försäkringen ärsomil också betydelsefull stimulans för den strukturomvandlingen som
i ständigt pågår den svenskapå arbetsmarknaden. Den senaste

lågkonjunkturen har inneburit påfrestningar för många människorstora
och därmed också för arbetslöshetsförsäkringen. Grunden till den
nuvarande försäkringen lades år 1974 efter utredning hade sinen som
utgångspunkt i 1960-talets arbetsmarknad. Sedan år har1974 vissa
lagjusteringar och förändringar praxis förgjorts attav anpassa
försäkringen till de ändrade förhållandena.

byggerDen alltjämt på erhålla inkomstrelateradrätten att en
ersättning vid arbetslöshet också denpå mycket tydligamen
skyldigheten lämpligt anvisat arbete eller åtgärd. Målet föratt ta en
ändrad arbetslöshetsförsäkring bör konstruktion med bredvara en
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politisk från på arbetsmarknaden.uppslutning, såväl Denparternasom
tydligt inslagkonjunktursvängningar och ibör tåla ettvara en

ekonomiskt stödden vältillväxtpolitik samtidigt ett avpassatsom ger
under den tidenskilde den aktiva omställningsprocessentill den i som

behöver dearbete. denna bakgrundbehövs för finna Motett annatatt
syfte stärkaarbetslöshetsersättning iolika formerna över attsesav

arbetsmarknadspolitiken.roll den aktivaderas inom
förslag tillför studera och lämnasärskild utredare tillkallasEn att

framtidaanpassad till denarbetslöshetsförsäkring bättreärsomen ny
den omställningbättrearbetsmarknaden och mot avsvarar

har inletts.arbetsmarknadspolitiken som
arbets-vilka effekterockså beaktaUtredaren bör som en ny

lönebildningen.löshetsfcirsäkring kan få för

Långsiktigt arbetslöshetsförsäkringfinansierad1

stabillångsiktigtkräverarbetslöshetsförsäkringstabilEn en
fmansierings-avgifter viaArbetsgivaravgifter ochfmansieringsmodell.

inkomstkällor.arbetslöshetskassorna tvåär
arbetslöshetsförsäkringen varitfinansieringenHistoriskt har av

arbetslöshet.låg Den lutgår frånmodelluppbyggd kring enen som
till 4,32arbetsmarknadsavgiften från 2,12höjdes procent1995januari

finansieringen.förstärktevilket väsentligt
arbetsmark-iinklusivearbetslöshetFlera år personerenav
det samladeinneburithar dock10 %nadspolitiska åtgärder på attöver

dåutbetalninginklusivearbetslöshetsersättningen,förunderskottet
deltar i vissaKAS-berättigadedenellerkassamedlemmen
1994/95 kommerbudgetåretarbetsmarknadsåtgärder, vid utgången av

miljarder kr.överstiga 85att
skapapolitikenekonomiskaför denHuvuduppgifter är att

arbetslöshet ochsysselsättning, lågtillväxt, fullför högförutsättningar
arbetslöshetenför denfinns riskendettastabila priser. Trots öppnaatt

högförhållanden nivå.för svenskapåunder tid kommer att vara enen
och förkonstruktionen principernaförslag tillskall lämnaUtredaren av

olikaarbetslöshetsförsäkring påfinansieradlångsiktigten
Utredarenersättningstak.ersättningsnivåer ocharbetslöshetsnivåer,

finansieringhuvudmannaskap ochmodeller förolikabör överväga
arbetstagaremellan arbetsgivare,speglar ett gemensamt ansvarsom

och stat.
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2 Betona arbetslöshetsförsäkringens karaktär omställ-av
ningsförsäkring

Utredaren skall belysa och redovisa arbetslöshetsförsäkringens
betydelse tillfällig lösning vid ofrivillig arbetslöshet.som en en
Utredaren skall därvid klargöra betydelsen såväl ersättningsnivå,av
ersättningstak ersättningsperiodemas längd och kvalificering tillsom

ersättningsperiod faktorer för den arbetslöses motiv ökaatten ny som
sitt kunnande och kompetens söka arbete och därmed begränsasamt att
arbetslöshetens längd. Reglerna skall utformadeså de uppnårattvara
det dubbla syftet god inkomsttrygghet samtidigtutgöra högaatt en som
krav ställs på den arbetslöse snabbt finna plats påatt en ny en
föränderlig arbetsmarknad.

Utredaren skall belysa ersättningens funktion utifrån kravet på att
den tydlig roll omställningsersättning. Utredaren skallge en som en

med dessa utgångspunkter lämna förslag följandeinom områden

Arbetslöshetsersättning vid sidan deltidsarbeteav

mycket andelEn de arbetslösa uppbär arbetslöshetsersättningstor av
vid sidan deltidsarbete. Det sig delsrörav om personer vars
heltidsanställning har omvandlats till deltid på arbetsplats, delssamma

i brist på under arbetslösheten börjarannat,personer som, en
anställning med lägre sysselsättningsgrad den önskade.änen

harRegeringen i prop.l994/95:l5O aviserat vissa ändringar för den
uppbär arbetslöshetsersättning vid sidan deltidsarbete.som av

Utredaren skall hela problematiken medgöra översynen av
arbetslöshetsersättning och deltidsarbete och lämna förslag till nya
regler.

Utgångspunkten skall arbetslöshetsersättningen skallinteattvara
medverka till stimulera utbudet på deltidsarbete och den skillnadatt att

kan förekomma utbudeti på deltidsarbete och efterfrågan påsom
sådant arbete inte kan lösas arbetslöshetsersättning.genom

äldreDe

Det viktigt understryka det på arbetsmarknaden skall finnasär att att
plats för alla vill och kan arbeta. ArbetslÖshets-ersättningen skallsom
finnas skydd arbetslöshetvid bl.a till följd den ekonomiskaettsom av
politiken och strukturomvandlingar i näringsliv och offentligav
verksamhet. kan emellertidDen inte fylla denna roll. reglerDeensamt

finns inom andra områden arbetsrätten och desst.ex.som
turordningsregler får enskildainte avtal mellan ställasparternagenom
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träder in.arbetslöshetsersättningenförvissningensidan i attom
regler kanförsäkringensbör ocksåUtredaren pröva ges enom

anställninghans eller hennesarbetstagaren istödjerkonstruktion som
arbete tilllämna sittpåtryckningarmotverkar eventuellaoch att

aviserade regeringenprop.1994/95:150för deförmån I enyngre.
de äldres situation påbred analysförutredningsärskild göraatt aven

äldreangående de iförslagskall lämnaarbetsmarknaden. Utredaren
förslagskall i sittutredning. Utredarendennasamråd med om

i reglernatill de förändringarhänsynalltsåarbetslöshetsersättning ta
skallsammanhangdettanyligen Iförtidspension presenterats.somom

beaktas.avsnitt 3det isägsäven som

Ungdomar

eventuell lägstaeffekternastuderaskall ocksåUtredaren av en
arbetslöshetsersättning.föråldersgräns

Avgångsvederlag m.m.

från sinsigarbetstagarevanligareallt sägerhar blivitDet att upp
förslagskall lämnaUtredarenavgångsvederlag.fårochanställning ett

påverkaskalämpligenavgångsvederlagenhurklargörtill regler som
arbetslöshetsersättning.tillrätten

Återkommande tidsbegränsade arbeten

Utredarenkaraktär.tillfälligellerverksamheterMånga är säsong-av
arbetslöshetsersättningmedförtill åtgärderförslaglämna attskall som

verksamhet intedärbranscherdeinslag inomståendeblirinte ett
kontinuerligt.inteeller påbedrivs året ärsättannatom

frilansareUppdragstagare, m.

uppdragstagare,arbetaryrken finnsmångaInom somsomgrupper
medförthararbetsmarknadenUtvecklingen påm.fl.frilansare en

med skiftandeuppdragstagareantaletkraftig ökning av
hurförslagoch lämnaskall studeraUtredarenarbetsförhållanden. om
vadliknadeochfrilansarnauppdragstagama,skall på grupperseman

arbetslöshetsersättning.gäller

Studerande

delskrävsarbetslöshetskassafrån attfå ersättningFör att en
medlem ihar varitsökandendelsuppfyllt,arbetsvillkoret attär en



SOU 1996:150 Bilaga 1 357

arbetslöshetskassa under minst år. Emellertid medger dagens reglerett
medlemstiden till övervägande del får fullgöras under tid dåatt

medlemmen endast sig studier. Det i dag möjligt underägnar är att
studietiden få inträde i arbetslöshetskassa under tillfälligt arbeteetten
på i genomsnitt timmar vecka under17 några veckor. Efterper
avslutade studier efter fyllda får25 år studietiden överhoppas och
arbetslöshetsersättningen kan baseras på kortare sommararbete eller
tillfälligt arbete vid sidan studierna. Ersättning kan i vissa fall beta-av
las för dem söker och inte erhåller arbete underut som som-
maruppehåll i studierna.

regler medger hel arbetslöshetsersättningDagens betalasäven att ut
vid studier på deltid. Utredaren bör och lämna förslag till huröverse
dels medlemsvillkoret dels till bör utformas förersättningrätten

till övervägande del studerar.personer som

Bisysslor och biinkomster

arbetslöshetsförsäkringen finns regler fallInom i vissaattom man
skall bortse från arbete utförts vid sidan gällerarbete. Detannatsom av
dels vid beräkning dagpenning och dels så heltidsersättning kanattav
utbetalas visst sidoarbete fortfarande utförs. Denna regeläven om
tillämpas under vissa förhållan-den företagare har drivitäven när en
flera verksamheter. skallUtredaren det finns anledningöverväga om

någon förändring dagens regler de fall då bisysslani ellergöraatt av
biinkomsten omfattning eller till betydande belopp.uppgårär störreav

3 Arbetslöshetsförsäkringen skall hävda arbetslinjen

Arbetslinjen omistlig del arbetsmark-svensk aktivutgör en av
nadspolitik. syfte formvia aktiva åtgärder i bl.a.Dess äryttersta att av
förmedlingsinsatser, kompetens- och kunskapshöjning underlätta de
arbetslösas återinträde på den ordinarie arbetsmarknaden. Under tiden

omställning kompenserar arbetslöshetsförsäkringen inkomstbortfallav
förvärvsarbete. Utredaren skall lämna förslag till hur arbetslinjenav

ytterligare skall framhållas och öka de arbetslösas möjligheter att
till reguljärt förvärvsarbete.återgå Tydligheten måste öka i kontraktet

mellan den arbetslöse och samhället skyldigheten stå tillattom
arbetsmarknadens förfogande för få ersättning. Individen måsteatt veta
vilka rättigheter och skyldigheter förknippade med fåär attsom
arbetslöshetsersättning. Regelverk bör leda till den arbetslöseatt
aktiveras och därmed så möjligt kommer arbeteåter isnart samtsom

kraven uppföljning ochpå utvärderingatt garanteras.
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dettaI sammanhang skall utredaren studera förprinciperna den
arbetslöses till arbetslöshetsersättning eller motsvarande belopprätt när
han eller hon deltar arbetsmarknadspolitiski åtgärd.en

Arbetslöshetsersättningen avsedd ekonomiskt skyddär att ettvara
under den tid då den arbetslöse aktivt söker arbete. Utredarenett nytt
skall lämna förslag till hur arbetslöshetsersättningen ytterligare kan
understödja arbetslinjen med tyngdpunkt på följande områden.

med arbetsförmedlingenKontakterna

arbetsförmedlingen vilketUnder år har belastningen på ökat lettsenare
till lång tid mellan de avtalade besöken. kan dockdet går Detatt

finnas behov för arbetsfönnedlaren snabbt kommamånga gånger ett att
med den arbetslöse under tiden mellan de avtaladei kontakt även

kring vilka krav påbesöken. Klarhet behöver skapas både
arbetslöse och vilka krav böranträffbarhet bör ställas på den somsom
det gäller kontakterna med deställas arbetsförmedlingenpå när

arbetslösa.

aktivt söka arbeteoförhindrad arbete ochAtt att tavara

för denhar rehabiliteringsansvarörsäldingskassan och arbetsgivarenF
fortsätta sitt arbete,sjukdom kanpå grund intesom av

arbetslösa.har för andraarbetsförmedlingen ärgrupper somansvar
effektivabetydelse för hurkan haVillkor trygghetssystemi ett

långtidssjuktrygghetssystem kan Föråtgärderna angränsandei vara. en
dendrivkraftema för rehabiliteringarbetesaknar är somsvaga omsom

till ersättning. Dettaarbetslöshet någontillfrisknar riskerar ärrättutan
sjuk- ochsamspelet mellanflera frågorexempel bland på rörett som

frågor kvalifika-Andra konkretaarbetsöshetsförsäkringama. rör
Utredaren bör analysera huruvidaförsäkrad inkomst.tionsregler samt

kan behöva ändras. tillrationella eller Rättendessa skillnader är
oförhindradden sökandearbetslöshetsersättning förutsätter är att taatt

både förmåga och viljaförvärvsarbete vilket innefattar ettatt ta nyttett
det inomUtredaren skallarbete. överväga om

arbetsförmedlingen tillsam-bör reglerasarbetslöshetsförsäkringen att
skalloch eventuellt företag och kommunmed den arbetssökandemans

kan exempelvis omfattahandlingsplaner eller liknande. Dessaupprätta
arbetssökandekompetenshöjning ochutbildning,åtgärder viasom

kontraktet vad gällerså skulle tydligheten ileder till arbete. På sättett
individ, företag och kunnarespektive skyldigheter forrättigheter stat

öka.
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Lämpligt arbete

Arbetsförmedlingens främsta uppgift till de arbetssökandeär att attse
snabbt får arbete så möjligt ansluter till derasett närasom som
önskemål och förutsättningar, lediga platser blir tillsattasamt att
snabbt. Arbetslöshetsförsälcringen inte yrkesförsäkring.är Dettaen
innebär den arbetslöse inte med bibehållen tillatt rätt
arbetslöshetsersättning kan avvisa erbjudande arbete inom någotom

område. Under årens lopp har det bildats omfattande praxisannat en
kring frågan vad skall lämpligt arbete. Utredarenettom som anses vara
skall studera och vid behov lämna förslag till förändringar dettaisom
avseende förstärker incitamenten för den arbetslöse återgå iatt
reguljärt arbete. Det gäller bl.a frågor lön, eventuellt byte yrkes-om av
område restid och eventuella krav på flyttning m.m.,

Att erbjudande lämpligt arbeteavvisa om

Redan dag finnsi skyldighet för arbetsförmedlaren meddelaatten
arbetslöshetskassan i de fall den arbetslöse erbjudandeavvisar om
lämpligt arbete, arbetsmarknadsutbildning eller arbetslivsutveckling.
Detta grannlaga och många gånger obehaglig uppgift. destoär Inteen
mindre den nödvändig för upprätthålla respekten förär att
arbetslöshetsersättningen och betona arbetslöshetsersättning endastatt
utbetalas till den ofrivilligt arbetslös. Utredaren skall studeraärsom
och vid behov lämna förslag till dels till förbättrade rutiner vid
meddelande ifrågasatt ersättningsrätt dels hur påföljden attom av

erbjudandeavvisa lämpligt ellerarbete någon lämplig arbetsmark-om
nadspolitisk åtgärd bör konstruerad.vara

sammanhållen4 En arbetslöshetsersättning

finns i dagDet två för arbetslöshetsersättning;separata systern
Arbetslöshetsförsälcringen bygger på medlemskap isom en
arbetslöshetskassa och det kontanta arbetsmarknadsstödet KAS som
administras Arbetsmarknadsverket. lämnasKAS till den inteav som

medlem i arbetslöshetskassa arbetat omfattningär i viss elleren men
slutfört vissa studier. lämnasKAS också till den medlem iärsom en
arbetslöshetskassa inte medlemvarit i tillräckligt lång tid för attmen

berättigad till frånersättning arbetslöshetskassan. Regelverken förvara
KAS och kassaersättning till delar varför det böröverensstämmer stora

på eller samordna dessa verksamheter.övervägas sättatt ett annat
Utredaren skall studera förutsättningarna och lämna förslagde som
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sådanstudierna anledning till för sammanhållenger en
arbetslöshetsersättning.

utanför försäkringen.Cirka har valt stå Det120 000 ärattpersoner
utanför och frågan bör därför utredasoklart varför dessa stårpersoner

kunna orsakerna tillenkel kartläggning borde påEnnärmare. ge svar
för dag står utanförbilda underlag för lösningar dem idetta och som

den frivilliga försäkringen.

arbetslöshetsförsäkringEn törsäkringsmässig5 mer

försäkringsmässiga inslaget iomfattningen detInriktningen och av
skall liksomHuvudinriktningarbetslöshetsförsäkringen bör prövas.

grund han ellerblivit arbetslös påhittills den har attatt avsomvara
enligtarbete skall kompenserasförlorat sitthon har

krav detskall vilkaUtredareninkomstbortfallsprincipen. överväga
för tillanställningstidminstafinns anledning ställa på rättatt upp

effekternabör också studeraUtredareninträde arbetslöshetskassa.i en
ochförsäkringenmellan inträdet ikopplinggöraattav en

arbetsvillkoret.
finansieringendelat förockså studera hurUtredaren skall ett ansvar

ocharbetsgivare, arbetstagaremellanarbetslöshetsersättningen statav
använda denanalysarbeteUtredaren bör i sittutformat.bör vara

förrollarbetslöshetsförsälcringensfinnsforskning omsom
arbetsmarknadens funktionssätt.

höstenunderaviseratl994/95:l50har iRegeringen att manprop.
förslagriksdagen medåterkomma till att1995 att omavser

förförvärvsarbeteenbartuppfylltarbetsvillkoret skall engenomvara
återkomma iocksåersättningsperiod.första Regeringen attavser

arbetslösede fall då denlängd, bl.a. iavstängningstidensfrågan om
sig själv.sagt upp

6 Enklare regelverk

trygghetförvärvsarbetandesför deArbetslöshetsförsäkringen viktigär
bör därförReglernaförlora sitt arbete.fall de skullei de vara

hand kan sigde försäkrade påutformade sådantpå sättasätt attett egen
förslag till deUtredaren skall lämnaför försälqingen.giundemain i

förenklingar ochför uppnåkrävsförfattningsförändringar attsom
för försälqingen.huvudprinciperrenodling vissaav
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m.fl.7 Företagare,uppdragstagare

finns arbetslöshetskassor, de flesta för anställda, föri dag 40 någraDet
för både företagare och anställda. praktikenföretagare och några I

till delfinns företagare alla arbetslöshetskassor. beror påi Det stor att
finns regel får stå kvar idetäven atten om man enom

efter det lämnat kassansarbetslöshetskassa under 6 månader att man
kvarverksamhetsområde så väljer många medlemmar stå i sinatt

verksamhet. ocksåkassa de kan sågamla Dettrots att startat varaegen
företag deltid.anställd deltid och driver påmedlemmen påär ettatt

tillämpats före-arbetslöshetsförsäkringen har sedan längeInom ett
från det gäller andra områden.tagarbegrepp skiljer sig inomsom som

företagare arbetar i sittTill exempel den egetvara somanses
han formellt anställd där.aktiebolag även ärom

arbetar daguppdragstagare, frilansare idemMånga är m.m.av som
delarliknar företagares och till andraunder former till viss delsom

också de organiserar sittmellanställning harliknar anställdas. En som
kanföretagandets villkor ingår detkooperativ.arbete I attettgenom

någonlänge perioder då företaget inte sinuppstå kortare eller ägareger
gällerheller någon inkomst.sysselsättning och därmed inte Detsamma

har mångasamband med lågkonjunkturenfrilansverksamhet.vid I
haft någoneftersom de intebegärt arbetslöshetsersättningföretagare

behållavelathar samtidigt många gångerlönsamhet företag.i sitt De
uppdragmöjlighet kunnaföretagsitt ettatt somnyasom en

företagarnasanställning. Utredaren skallalternativ till överväga
försäkringsbehov bäst organiseras.derasoch på vilketsituation sätt

konkurrensaspekterdärvid beakta såvälUtredaren skall som
önskemåletintressekonflikter kan uppstå ikontrollfrågor desamt som

söka anställning kanskeverksamheten ochdenåteruppta attatt enegna
skall påredovisa hurUtredaren skall vidarehos konkurrent. man seen

arbetslöshetsförsäkringen.frilansareuppdragstagare och i

administration försäkringen8 En effektivare av

ochdatorstöd handläggningflesta kassor har dag i siniDe ett
har till ytterligareutbetalningssystem. Initiativ tagitsgemensamt

medockså samverkan / samordningrationalisering. Målet bör vara
förgäller utbetalning olika former ersättningandra vadsystern avav

Utredaren skall redovisa förslagförhindra dubbel utbetalning.att som
effektivare administration.rationellare ochger en
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9 Tillsyn arbetslöshetskassornaav

Arbetslöshetskassoma ekonomiska föreningar anförtrottsär som
administration arbetslöshetsförsäkringen för sina medlemmar.av

har 994/95Regeringen i l 8 effektivarel Enprop.
arbetsmarknadspolitik föreslagit ändrad ordning för överklagandeen

beslut från arbetslöshetskassorna och KAS-regionema.av
Överklagandet skall till länsrätten stället förgå i tillatt som nu
Arbetsmarknadsstyrelsen. Utredaren skall med anledning dettaav
lämna förslag till hur tillsynen och därmed upprätthållandet reglerav
och krav kännetecknar arbetslöshetsförsäkringen skall utformassom
och skall tillsynen, vilka befogenheter skallutöva samt somvem som

den myndighet kommer tillsynen.utövaattsomges

EU10 Arbetslöshetsersättningen och

Utredaren skall belysa den svenska arbetslöshetsersättningen i EU-ett
till inträde svenskperspektiv. det sammanhanget har iI rätten en

kontantaroll liksom reglerna för detarbetslöshetskassa centralen
arbetsmarknadsstödet.

11 Uppdraget m.m.

lämna delrapport.skall den februari 1996Utredaren 29senast en
september 1996,skall avlämnas den 30Utredarens slutrapport senast

förslagdessförinnan lämna tilloförhindradutredaren är attmen
delar försäkringen.utformning av av

till knyta sakkunniga ochkan, förutom sekreterare, sigUtredaren
omfattningUtredaren bör under arbetets gång, i denexperter. som

arbetsmarknadensfinner lämplig, samråda medutredaren parter,
berörsde myndigheter och organisationerpolitiska partier samt som av

försäkringen.
1994:23 tillskall beakta direktiv dirUtredaren regeringens

särskilda utredare offentligasamtliga kommittéer och prövaatt
direktiv tillskall också följa regeringensåtaganden. Utredaren

redovisa regionalpolitiskakommittéer och särskilda utredare attom
jämställdhets-politiska konsekvenserdir1992:50 ochkonsekvenser

1994:124.dir
för ordning församråda med beredningenUtredaren skall en ny

1993:119,dir och dir.sjuk- och arbetsskadeförsäkringama 1993:44
inriktningarbetsmarknadspolitikens roll, omfattning,kommittéen om
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och dir.avgränsning och1994:132 1995:33, kommissionensamt om
den svenska arbetsrätten dir 1995:30 för i den mån så krävs sökaatt
samordning med deras arbete och förslag.

Arbetsmarknadsdepartementet
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Riksdagens1 beslut den juli12 1996 om

förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och
KAS

Inledning

propositionl,Våren lämnade1996 regeringen den s.k.en
sysselsättningspropositionen, i vilken b1.a. föreslog flertalettman
förändringar ALF-lageni och KAS-lagen. Syftet med de föreslagna
förändringarna enligt regeringen b1.a. tydligare markeraattvar
arbetslöshetsersättningens karaktär omställningsersättning.av

Vid Finansutskottets och Arbetsmarknadsutskottets behandling av
förslagetz framfördes kritik förslaget och utskotten föreslogmot att
vissa justeringar skulle Riksdagen fattade den juli12 1996göras.
beslut enligheti med de föreslagnaregeringen förändringarna jämteav
justeringar.

det följandeI redogörs för några de särskilda åtgärderav som
riksdagen beslutat för sänka arbetslösheten. Vidare redovisas deattom
förändringar ALF-lagen respektive KAS-lagen kommer attav som
träda i kraft den 1 januari 1997.

Särskilda åtgärder arbetslöshetenmot

Offentliga tillfälliga arbeten för äldre OTA

syfte stödja äldreI långtidsarbetslösa införs fr.o.m. den 1 januariatt
1997 arbetsmarknadspolitisk åtgärd benämnd offentligaen ny
tillfälliga arbeten för äldre OTA. kunna erhålla dennaFör åtgärd
krävs den arbetslöse år och55 han eller hon har tillär överatt att rätt
arbetslöshetsersättning. Vidare krävs den arbetslöse har varitatt

Åtgärdeninskriven på arbetsförmedlingen i två år. ska bestå ettav

lProp. 1995/962222.
2Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15.



Bilaga 2 367SOU 1996:150

deltar ikommun, landsting eller Denoffentligt arbete inom staten. som
aktivitetsstöd nivån pååtgärd ska fåsådan motsvararett somen

Åtgärden arbetsförmedlingenska anvisasarbetslöshetsersättningen. av
ochfinnas under åren 1997 1998.och planeradär att

arbetstagare iskahar anvisats OTA inteDe anses sompersoner som
arbetsmiljölagen.det gälleravseende än närannat

utbildningsbidragSärskilt

hade fördensysselsättningspropositionenförklarade iRegeringen att
förutbildningsbidragsärskiltinförafr.o.m. den juli 1997avsikt l ettatt
etthögstska underoch år.mellan 55 Dessaarbetslösa 25ärsom

eller gymnasienivåmotsvarande grundskole-kunna studera påstudieår
särskildapå detutbildningsbidrag. Nivånsärskiltmed ett

arbetslöshetsersättningen.nivån påskautbildningsbidraget motsvara
Även underförvärvsarbetatharoch åranställda mellan 25 55 som

lokalaberördaförutsattmotsvarande möjlighet,fem årminst attges
åtar sigdär arbetsgivarenavtal, ersättarehar slutit attparter som

arbetsförmedlingen.inskriven pålångtidsarbetslösanställa personen
medkommerbudgetpropositionenihar avviseratRegeringen att man

införande detförslagpreciseringar. Ettytterligare närmare avom
för årbudgetpropositioneniutbildningsbidragetsärskilda presenteras

1997.

KAS-lagenrespektiveALF-lageniFörändringar

fåregelverkenbådakom deförändringarnabeslutade attdeGenom en
bådai deförändringarnahuvudsakligastruktur. Dedelvis ny

ersättningsperiod,ersättningstid,arbetsvillkor,regelverken avser
dagpenning.beräkningochkarenstid av

Arbetsvillkor

frågasystematiken iförändradesregeländringarnaGenom om
detuppbyggda pånuvarande reglerna sättet attarbetsvillkoret. De är

förvärvsarbeteantingenför ersättningsigkvalificerar genomman
jämställd tidtid. Medjämställds.k.ellerarbetsvillkor avsesgenom

innebarjanuari 1996den larbetsmarknadsutbildning. Förebl.a. tid i
kvalificerande påjämställd tid princip sättis.k.reglerna att sammavar

vidgenomfördeslagändringdenförvärvsarbete. Genom somsom
förkvalificerandeenbartjämställd tidkunde1995/96årsskiftet vara
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den redan hade påbörjat ersättningsperiod. Innebörden dessasom en av
förändringar i princip endast reguljärt arbete skulle kunnaattvar
kvalificera till första ersättningsperiod.en

Från och med den januari slopas begreppet1 1997 jämställd tid. I
stället kommer lagregleringama bygga på två olika slagatt av
arbetsvillkor. kvalificera förFör sig ersättning första gången krävsatt

den arbeslöse har uppfyllt arbetsvillkor. endast reguljärtDet äratt ett
förvärvsarbete kan kvalificera första gången. Vissasom
subventionerade anställningar ska alltjämt kunna kvalificera som
anställningar för arbetshandikappade. Däremot kommer
subventionerade arbeten anställningar med relcryteringsstöd ochsom
utbildningsvikariat betraktasinte reguljärt arbete i detta fall.att som

Vidare skärps kravet på den mängd arbete den arbetslöse måstesom
ha utfört för uppfylla arbetsvillkoret. erhålla ersättning frånFöratt att

arbetslösearbetslöshetsförsäkringen kommer krävas den tolvatt att
månader omedelbart före det han eller hon anmälde tillsigatt
arbetsförmedlingen har arbetat månader. Endast månad underminst nio
vilken arbete har utförts timmar får räknas. det fall deti minst 80 För
föreligger särskilda skäl får regeringen, eller den myndighet regeringen
bestämmer, besluta den arbetslöse får tillgodoräkna sig månaderatt
med färre arbetstimmar. fallSistnämnda undantag derör en
arbetstagare halvtidsarbete kollektivavtalsområde därhar inomett ett
den normala arbetstiden kortare timmar vecka.40är än per

Även det gäller skärpning arbetsvillkoret.KAS Förnär görs en av
arbetslöse underfå till första gången krävs denKASrätt attatt en

förvärvsarbetat månader. likhet medramtid tolv månader i Isexav
ALF-lagen räknas bara månader under vilkenkvalificeringsreglema i

den arbetslöse har förvärvsarbetet minst timmar inte80 ärannatom
föreskrivet. ändrasUtbildningsvillkoret inte.

kvalificera för ersättningsperiod medFör sigatt en ny
arbetslöshetsersättning eller ska den arbetslöse uppfyllaKAS ett nytt

Kvalifikationstiden för ersättningsperiod skärpsarbetsvillkor. en ny
arbetsvillkoret innebär den arbetslösenågot. inomDet attnya en

föreramtid tolv månader omedelbart ansökan denav om nya
ersättningsperioden under månader ska ha utförtminst sex
förvärvsarbete. uppfyllasVillkoret kan även genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studier med särskiltOTA,
utbildningsbidrag endast till månad då förvärvsarbeteHänsyn tasm.m.
eller kvalificerande verksamhet utförts under minst 80 timmar.annan

har den möjlighet finns dag kvalificera tillDäremot i sigattsom en
ytterligare ersättningsperiod med enskilt hemKAS, i haattgenom
vårdat åldring eller handikappad sådani utsträckning han eller honatt

förhindrad till arbetsmarknadens förfogande,varit stå tagits bort.att
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Vid bestämmandet arbetsvillkoret ska tillämpaav man samma
regler tidigare gällervad överhoppningsbar tid. förändringarDesom

har gjorts i denna del endast redaktionell karaktär.ärsom av

Ersättningsperioder och ersättningstid

Alla ersättningsperioder ska omfatta ersättningsdagar både för den300
uppbär arbetslöshetsersättning och för den uppbär KAS.som som

Reglerna för KAS således till de regler gäller föranpassas som
arbetslöshetsförsäkringen. Vidare de nuvarande särreglema förtas
arbetslösa äldre år och innebär dessa erhåller55är än attsomsom

ersättningsperioden ska inräknaslängre ersättningsperioder bort. I
dagar då den ersättningsberättigade arbetslöse har deltagit i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller i utbildning slag änannaten av

särskilt utbildningsbidrag.arbetsmarknadsutbildning med
tidigare har den arbetslöse fortsätta pågåendeLiksom på sinrätt att

period han eller hon åter blir arbetslös inom tolv månader 365om
från det eller hon uppbardagar han ersättning. Omatt senast

ersättningsperioden gått till ända och den arbetslöse under perioden
uppfyllt arbetsvillkor, lämnas under ytterligareersättningnyttett en

periodenska karens läggasperiod. Liksom tidigare igen. Denut nya
den föregående ersättningsperioden sluträknas tidigast från det togatt

eller upphörde på sätt.annat
införssyfte införa begränsning i ersättningsrättenI ett nyttatt en

Ersättningstiden hur längebegrepp benämns ersättningstid. angersom
arbetslöshetsersättning omväxlande medarbetslös kan uppbäraen

Ersättningstidens längd årarbetsmarknadspolitiska åtgärder är trem.m.
första karensdagen. denoch den börjar löpa fr.o.m den För som

utbildningsvillkoret börjarkvalificerar tillsig KAS genom
ersättningsdagen den förstaersätttningstiden löpa den första iatt

ersättningsperioden ersättningstiden.inom
utför reguljärtarbetslöse under ersättningstidenOm den

arbetsmarknadsutbildningförvärvsarbete eller utbildning inte ärsom
fyraförlängs ersättningstiden. Ersättningstiden får dock inte överstiga

ar.

Karens

ersättningsperiod ska föregås karenstid. Karenstiden utökasVarje av en
besparingsskäl från fem till dagar.av sex
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Dagpenningberäkning

enligtarbetslöshetsförsäkringen ska fastställasDagpenningen i nya
beräkningsreglema skärps. Deninnebärprinciper. Dessa att

dengenomsnittersättningsgrundande inkomsten ska utgöra ett av
månader omedelbartförvärvsarbete under tolvarbetslöses inkomster av
arbetsförmedlingen.arbetslöshet hosföre anmälan om

arbetstiden undergenomsnittberäknasNormalarbetstiden ettsom av
hela denna tid.

enligtför arbetsvillkoret skagällerTill skillnad från vad man,som
normalarbetstid, förutom ibestämmandebeslut, vidriksdagens av

Undantagsfallentid.överhoppningsbarbeakta s.k. närfall, inte ärvissa
eller vårdsjukdomarbetaförhindradförsäkrade har varitden att p.g.a.

fyllt tvâ år.haradoptivbarn intebarn ellereget somav

Övergångsbestämmelser

KAS-lagenALF-lagen ochska förändringarna iframgårSom ovanav
bestämmandetgällerVadjanuari 1997.ikraft den 1träda av

löperersättningsperiodlängden denlängd ochersättningtidens somav
ande.gäller följlqaftträdandetvid i

ersättningsperiod,löpandeharjanuari 1997denden 1För ensom
eller vid1996den januaribörjat löpa 1haersättningstidenska anses
löpandepåbörjades. Denersättningsperiodentidpunkt dåden senare
före dengälldereglerenligt delängd bestämsersättningsperiodens som

1997.1 januari

19973årbudgetpropositionen förFörslag i2

statsbudgetförslag tilllämnade regeringen sittseptember 199612Den
aviserats iåterkom regeringen,propositionenför år 1997. I som

särskildaför detriktlinjermed förslag påsysselsättningspropositionen,
gällervadförändringarföreslogs vissaVidareutbildningsbidraget.

denALF-lagendagsförtjänsten iberäkning samtav
arbetsmarknadspolitiska åtgärden OTA.

föreslog regeringendagsförtjänstenberäknaVad gäller attsättet att
totalförsvarsplikt skafullgörandeheltidsstudier ochinte heller av

ochdagsförtjänstfastställandeförramtidenräknas iin av
normalarbetstid.

3 1996/97:1.Prop.
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föreslogRegeringen införandet ska tidigareläggasOTA tillatt av
den november 1996. Vidare föreslogs Stimulansbidragl på 45att ett
kronor dag ska utbetalas till den deltar offentligti skyddatettper som
arbete.
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Inledning1

dennaI bilaga redovisas de förslag till förändringar lagts framsom
de förändringar skett angående företagares omfattassamt rätt attsom

arbetslöshetsförsäkringen och erhålla ersättning vid arbetslöshet.av
Redogörelsen omfattar flertal betänkanden och frånpropositionerett

fram1940-talet och till dag.i
förstaDen lagstiftningen frivillig arbetslöshetsförsäkringom en

infördes år omfattade1935 inte företagare. Detta framgick t.ex.som av
den under fem månader året varit verksamatt änsom mer om som

självständig företagare inte hade till inträde eller fick kvarstårätt som
medlem arbetslöshetskassan.i gällde förDetsamma den använtssom

adoptivbam.ltill arbete make, förälder eller adoptant, barn ellerav
Genom bl.a. dessa bestämmelser avgränsades i princip den frivilliga
försäkringen till endast omfatta utförde avlönat arbeteatt personer som
för räkning, dvs. arbetstagare.annans

Socialvårdskommitténs2 betänkande om en

obligatorisk försäkring

År avlämnade Socialvårdskommittén betänkande1948 sitt "Lag om
arbetslöshetsförsäkringobligatorisk i vilket kommittén presenterade

förslagtvå till framtida utformning arbetslöshetsförsäkringen.av
fannKommittén bl.a. försäkringen omfattai princip borde bådeatt

företagare arbetstagare.och omständigheterTvå avgörande förvar
kommitténs ställningstagande företagarna skulle omfattas arbets-att av
löshetsförsäkringen. den obligatoriska försäkringenDen attena var om
infördes, skulleså företagarna komma påföras socialförsäkrings-att
avgifter och därmed bidra till finansieringen försäkringen. Denav
andra räknade med utnyttjandet försäkringen skulleatt attvar man av
bli ringa från företagarnas sida.

bestämmaFör skulle företagare skulle detatt vem som anses som
civilrättsliga arbetstagarbegreppet användas. Kommittén diskuterade

företagarna skulle kunna ansluta till försäkringen.sig Eftersom detom

förordningen den7 § juni erkända15 1934 arbetslöshetskassorom
arbetslöshetskasseförordningen.
2 SOU 1948:39.
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i regel bäst bereda arbetslös hjälp fortsätta inomatt attvar en person
tidigare verksamhetsområde,sitt detså bättre företagareattvar en

erbjöds lån eller bidrag till rörelsen, för på så få möjlighetannat sättatt
ekonomiska formeri återuppta nedlagdasin verksamhet. Menatt mera

detta borde enligt kommitténs mening ske i ordning inomänannan
arbetslöshetsförsäkringen.

företagare däremot uppfylldeOm vissa uppställda villkor,en som
gällde för arbetstagare vid arbetslöshet, vidanmäldäven attsom vara

arbetsförmedlingen och skyldig söka alla arbete,att att sortersvara
kunde detta innebära skulle före-ersättning kunna utgå tillävenatt en

Ävennedlagt sin verksamhet. under vissatagare som personer som
före-perioder året arbetstagare och under andra perioderav var var

exempelvis småbrukare, skulle kunna omfattas försäkringen.tagare, av
arbetslöse skulle dessa fallDen i erhålla ersättning under den tid då

han eller tidigare brukadehon arbeta lönearbetare.som
företagare skulle kunna betraktasFör arbetslös skulleatt en som

krävas han eller hon helt upphört med sin verksamhet. Kommitténatt
dock det skulle räcka företagaren bedrev verksamhetansåg inteatt att

under tid då han eller hon uppbar ersättning.
företagare under viss tid nedlagt verksamheten skulle därförEn som

kunna erhålla ersättning han eller hon avsåg och hade möjlig-även om
heter tidpunkt verksamheten. regel före-vid Dennaatt upptasenareen

för säsongsföretagare.slogs fâ speciell innebörd ersättnings-För atten
för dem skulle krävas de kunde deskulle föreligga Visarätt att att

under den del då de företagare hade utfört arbeteåret inte somav var
och det från detta arbete de blivit arbetslösa.arbetstagare att var

förvärvsarbeteInkomstbortfallet skulle alltså i detta fall grunda sig på
skullearbetstagare, säsongsföretagare. Vidare krävasinte attsom som

förvärvsarbete hade utförts minst tio veckor under den tolv-i senaste
gälla jord-månadersperioden. särskilda villkor skulle enbartDetta

säsongsföretagare. dessa föreslog kommittén regelbrukare och För en
omfatt-jordbrukare arbetade begränsadinnebar iatt t.ex.som om en

kunnaföretaget under vinterhalvåret, så skulle ändå ersättningning i
omfattning det skulle ha kun-utgå arbetet inte varit större än attom av

heltidsanställning.utföras vid sidannat av en
skulle före-Kommittén ansåg kunnaäven att attman presumera en

nedlagt verksamheten betrakta ofrivilligt arbets-atttagare som var som
lös. Därför kunde exempelvis bestämmelser fråninte avstängningom

där frivilligt lämnat arbete komma fråga förersättning sitt ipersonen
företagare.

Medlemmar arbetsgivares familj, dvs. make, förälder,av en
adoptant, eller adoptivbarn, föreslogs omfattas reglerbarn av samma
avseende till arbetslöshetsersättning företagaren. Däremoträtt som
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skulle särskild prövning kunna i det enskilda fallet, förgöras atten
fastställa familjemedlemmen innehaft anställning hos arbets-enom

anställdaspåminde eller sammanföll med övrigagivaren som om
framlagda be-dessa fall skulle ersättning kunna utgå.ställning. I Det

förändring lagstiftningen.tänkandet ledde till någoninte av

utredningårs3 1951 om

arbetslöshetsförsäkringen

År bestäm-skulletillsattes utredning1951 översyngöra avsom enen
arbetslöshetsförsäkringen. Utredningenden frivilligamelserna rörande

erkända arbetslös-Förslag till förordningbetänkandet omnyavgav
hetskassor3. enligt gällande ikonstaterade detUtredningen rättatt en

skulle räknasbedömasvårtdel fall kunde att somom en personvara
arbetstagare.företagare eller

kooperativ.drivit mindrefall dåExempel på sådana ettpersonervar
så skullebolag eller förening,hade registreratsrörelsen inteOm som
och före-stod ledaretill delenden kompanjonerna största somsomav

självständig företagare.betraktasför företagetträdare utåt somensam
därmed behörigaanställda ochbetraktasskulleövriga attDe varsom

arbetslöshetskassa.tillhöra en
inregistreradförening medformdäremot drevs irörelsenOm av

denna.lönearbetare hos Debetraktasde allafirma, så kunde som
arbetslöshetskassa.medlemmar idärmedkunde ingå ensom

detsärskilt svårt inomdetpåpekadeUtredningen attatt var
Handelsresandenasomfattadesverksamhetsområde avsom
betrakta före-arbetslöshetskassa bedöma att somen person varom

medlemskapsfrågor till-Vid bedömningeneller arbetstagare.tagare av
ochvidsträcktmed tillsynsmyndigheten,samrådlämpade kassan, i ett

omständigheterfall kundedessaarbetstagarbegrepp. Isocialt betonat
flerarepresenteradeinregistrerad firma och/ellerhadeatt personensom

hinder för medlemskap.företag utgöra
arbetslöshetsituation vidframhöll företagarnasUtredningen att

tordesjälvständig företagareannorlunda löntagares. Enoftast än envar
inträffadärförArbetslöshetenarbetslöshet.gradvis drivas antogsmot

företagare inteutredningen,naturligt, ansågsuccessivt. Det att envar
fortsatta bestånd,räknade med dessdet längstarörelsen inedlade utan

försörj-tillräcklighonom eller hennetillfälletden för intetrots att gav
kunde betraktasverksamhet intebedrevföretagarening. En somsom

3 SOU 1955:27.
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arbetslös, framhöll utredningen. han eller hon helt upphörtFörst när
med verksamheten frånkunde ersättning arbetslöshetsförsäkringen
komma ifråga.

förutsatte försäkringUtredningen sådan inte skulle kommaatt atten
för företagarna, eftersom det skulle meningslöstintressant sigtevara

betala avgifter till försäkring, där kunde lämnas förstersättningatt en
företagare. obligatorisk anslutning likhetde inte längre iEnnär var

med den skedde till arbetslöshetskassorna för dem fack-som som var
genomföra. faktum före-ligt anslutna skulle också bli svår Detatt att

omfattning arbetslöshets-komma i ringa utnyttjaatttagarna antogs
betydandeförsäkringen de administrativa svårigheternasamt att var

starka skäl införandet generellutgjorde enligt utredningen mot av en
försäkringen.för företagare tillhörarätt att

företagargrupper skildeutredningen för vissa sigansågDäremot att
från den före-fråga arbetslöshetsrisk inte mycketsituationen i somom

gällde detta stod pålåg för arbetstagare. Främst gränsengrupper som
hänföras till denoch företagare, måstemellan arbetstagare men som

nyligen övergått från före-kategorin,sistnämnda t.ex. personer som
arbetadeeller omväxlandetill arbetstagaretagare sompersoner som

arbetstagare och företagare.
vid tillämpningenframhöll arbetstagarbegreppetUtredningen att av

vidsträckt innebörd,arbetslöshetsförsäkringen borde utanges en
avgörandedet civilrättsliga begreppet.tillämpning Detsträngare av

skulleställning, varvid hänsynspeciell reellaskulle storgruppsvara en
avtalsförhållanden.tilltas

till bli arbets-företagare övergickUtredningen föreslog attatt som
arbetslöshets-bli medlem iomedelbart skulle kunnatagare en av

skulle motverkas ersättningMissbruk försäkringenkassorna. attavav
motsvarande heltmedlemmen avlagt avgifterkunde förräninte utgå ett

års arbete.
och arbetstagarearbetade företagareomväxlandePersoner somsom

konstaterade utredningen.tillfredsställande skydd Dettahade inte ett
upparbetabegränsade möjlighetenberodde på den starkt ersätt-att

företagarekunde arbeta iReglerna innebarningsrätt. att en person som
arbetstagaren skulleEftersom det krävdesfem månader året. attom

hela tolv-veckoavgifter till försäkringen undererlägga 20
så innebar dettamånadersperioden för kunna uppbära ersättning, attatt

månader året.han eller hon kunde arbetslös högst två För attomvara
föreslogs detför denna erhålla ersättning in-utvidga rätten attattgrupp

tillgodoräkna avgifter förfördes skyldighet erlägga rättsamt attatten
arbetade företagare. konstruktionden tid vederbörande Dennasomsom

kunde lösasmedföra risk för missbruk. ansågansågs Detta man genom
tillsynsmyndigheten.kontroller av
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pr0position4den behandladeI utredningens förslag framfördesom
departementschefen denna utvidgade dispensrätt skulle utnyttjasatt
med varsamhet. Departementschefen konstaterade vidare att
arbetslöshetsförsäkringen bordei princip för samtligaöppnas
företagargrupper hade behov försäkring.sådan Framföralltsom av en
gällde företagaredetta arbetade rörelse under liknandei sinsom egen
betingelser anställda.som

Anhöriga till arbetsgivaren, dvs. make, förälder, adoptant, barn eller
adoptivbarn, kunde tillhöra försäkringen dispensinte inteom gavs.

föreslogs, tillstyrkteé,Utredningen vilket departementschefen att en
förändring genomförasskulle innebar samtliga berördaatt utomsom
make skulle beredas möjlighet tillhöra försäkringen dispensför-att utan
farande. anfördes för förändringSkälen borde skeatt attsom en var

beträffande familjemedlemmarsuppfattningen anställda rättsliga ställ-
modifierats. Anhörigas anställningsförhållanden hade änd-ning hade

då yrkesskadeför-vilket bl.a. kommit till uttryck i den gällanderats,
säkringslagen. skulle dock få möjlighet bestäm-Kassoma att genom
melser stadgarna undanta familjemedlemmar från medlemskap,i om

tillde under fem de förflutna tolv månadernaminst använtssenastav
eller adoptivbarn.arbete uteslutande förälder, adoptivföräldrar, barnav

företagare skulle kunna tillhöra försäk-Utredningen ansåg inteatt
Skälen räknade medövergångsvis.ringen änannat att attvar man

gradtill skulle någon högremöjligheten anslutning inte utnyttjas i samt
arbetslöshetsrisk.olämpligt ansluta påtagligdet utanatt att gruppervar

för företagargrupperkunde sådan möjlighet komma i fråga deDäremot
det gällde allmännadär arbetslöshetsrisk förelåg och även närsom

Utredningenarbetsförhållanden stod relativt anställda.nära grupper av
förutsättning förförordade dispensförfarande för dessa Enett grupper.

företagare skulle de utövadedispens vad gällde självständiga attvara
former med särskild arbetslokal.rörelse under ordnade Dessutomsin

gälla främst enmansföretagare ellerborde dispensen komma iatt vart
fall företagare arbetade i rörelsen i huvudsak under sammasom
betingelser anställd. med flera anställda borde inteFöretagaresom en

försäkringen.7kunna tillhöra
lagstiftning uppmjukningledde till och innebarFörslaget en av

arbetslöshetsförsäkringen. Regeländringen innebarreglerna avseende
bl.a. enbart make undantogs från till kvarstå medlem irättatt att som

förälder, barn och adoptivbarn fickarbetslöshetskassan. Adoptant, rätt

4 Prop 1956 144.nr
5 SOU 1955:27 69.s.
5 Prop.l956 144 57.s.nr
7 67SOU 1955:27 s.
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kvarstå medlem kassan.i Vidare fick tillsynsmyndighetenatt rättsom
medge den omväxlande avlöning användes tillatt arbeteatt motsom

för räkning och arbetade självständig företagare, fick till-annans som
godoräknas avgift för den tid han eller hon utförde arbetesom som

Ävenföretagare. den frånövergått arbetstagare till bliatt attsom vara
självständig företagare, fick tillgodoräknas avgift för tid högst 24en av
månader efter det han eller hon blivit företagare efter tillsynsmyn-att
dighetens tillstånd. Viss möjlighet också för självständiga före-gavs

bilda arbetslöshetskassa.tagare att en egen

4 års arbetslöshetsförsäkringsutredning1960

samband medI skulle arbetsmarknads-översynatt görasen av
politikens, tillkallades särskild utredning skulle behandla frå-en som

rörande arbetslöshetsförsäkringen. Utredningens uppdrag attgor var
föreslå lämpliga ändringar i lagstiftningen. Bakgrunden till uppdraget

de stod utanför arbetslöshetsförsäkringen ökadeattvar grupper som
och arbetslöshetsperiodema blev allt längre. Arbetet resulterade iatt

"Arbetslöshetsförsälqingen.9betänkandet
vadAv tidigare redovisats kunde enligt den gällandedå lag-som

stiftningen självständig företagare försäkringentillhöra under följande
förutsättningar:

1 han eller hon under de tolv månaderna varit självständigatt senaste
företagare i högst fem månader

2 han eller hon omväxlande arbetade företagare/arbetstagareatt som
3 han eller hon till helt bliövergått företagare, varvid för-att att egen

säkringen gällde i högst månader därefter24
4 han eller hon ingick i företagare, för vilken dispensatt en grupp av

medgetts på så deras avgifter till försäkringen fick tillgodo-sätt att
räknas kvaliñcerandesåsom för ersättning.

Utredningen fann antalet både företagare ochatt personer som var
arbetstagare relativt litet. Möjligheten tillgodoräknas avgift hadeattvar
utnyttjats Under åren 1958-1960 hade fått200sparsamt. ca personer
sådant medgivande. Samtidigt hade 15 kvarståvägrats rätt attpersoner

kassan.i Möjligheten utfärda dispens till särskild före-att en grupp av

8 åsyftade betänkandet årDet 1965, Arbetsmarknadspolitik SOUavgavs
1965:9.
° sou 1963:40.
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förekommit fall, nämligen för medlemmarna ihade bara i etttagare
arbetslöshetskassa.fiskares erkändaSveriges

konstaterakunde efter enkätförfarande intressetUtredningen attett
obetydligt.från företagarna Dettaför till försäkringenanslutning var

förhållandet endastdetantagande bestyrktes även att en grupp avav
Förklaringen till detta,ansökt dispens.yrkesfiskama,företagare, om

arbetslösheten in-företagaren,ansåg utredningen, attatt genomvar
arbetstillgång och minskademinskadträdde successivt p.g.a.

rörelsenför innangod tid ordna sig,hade relativtarbetsinkomster, att
före-till dettaupphörde. Med hänsyneller tillfälligtdefinitivt antogs

ochformer såsom lånintresserade hjälp i andratagarna avvara mer
omskolning, avbrotts-startande rörelse,bidrag tillkrediter eller av ny

försäkring m.m.
verksamhetdrev ipåpekadeUtredningen även att person somen

han ellereftersomföretagare,aktiebolagsfonn inte att anse somvar
egenskapanställd företaget. denna sini Iformellt endasthon då var en

arbetsledande be-ieller hon skullehanborde även varaompersonen,
arbetslöshets-få tillhörakunnaförutsättningarunder vissafattning,

försäkringen.
septemberkraft denträdde i lförfattningsändringar,Vissa som

Försäkringenförslag.utredningensanledninggjordes med1964, av
avseendeförändringarfemdagarsvecka. Någratillanpassades bl.a.

gjordes inte.företagarreglema

omställningsbidragNäringshjälp och5

gällervadförändringardelgenomfördesUnder 1960-talet även en
Näringshjälp kundeför företagare.omställningsbidragnäringshjälp och

ellereller medelåldersensamstående kvinnahandikappad,tillutgå
arbets-arbete på denkunde fåinteäldre arbetstagare öppnasom

verksamhetskulle kunnaavsikt dessamarknaden i startaatt som egen
företagare villkorunder vissa utgåomställningsbidragVidare kunde

verksamhet.nedlagt sineller företagarearbetstagaretill äldre somen
KSA-utred-förslageftergenomfördes för övrigtförändringDenna av

ningen.

w 246.arbetsmarknadskungörelsen SFS 196857 § nr
n arbetsmarknadskungörelsen.102 §
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KSA-utredningens betänkande6

KSA-utredningens slutbetänkande Försäkring och kontant stödannat
arbetslöshefmvid lämnades år principförslag1971. Utredningens in-

företagarenebar samtliga förvärvsarbetande, likväl arbets-att som
borde ha möjlighet arbetslöshetsförsäkrade. Samhälletstagare, att vara

stöd till arbetslöshetsförsäkringen ledansågs i arbets-ettvara
fannsmarknadspolitiken. naturligt samband mellan arbets-Det ett

löshetsförsäkringen och samhällets arbetsmarknadspolitiska åtgärder i
Eftersom hade goda erfarenheter utvecklingenövrigt. man av av

samarbetet mellanarbetslöshetskassomas verksamhet statengenom
med bl.a.de fackliga kassornas kontaktoch organisationerna, samt av

arbetsmarknadsförhållandena, förutsattes arbetslöshetsförsäkringatt en
deras skullebland företagare uppbyggd organisationer, sammaav ge

goda erfarenheter.
dåvarande bestämmelserna avseende arbets-Utredningen fann deatt

arbetslösainnebar flera huvudkategorierlöshetsersättning att av
dessaställdes utanför den frivilliga försäkringen. En av grupper var

före-hade kunna konstateraföretagarna. Svårigheten varit att om
och verkligen ville och kundeverkligen arbetslösa detagarna omvar

svårighetutsträckning. På grund dennaförvärvsarbeta i uppgiven av
erhålla kontant stöd iuteslutits från möjlighetenhade företagare att

Behovetsjälva uppfattade sig arbetslösa.vilka desituationer i avsom
enligt utred-arbetslöshet skulle,skydd vid företagaresekonomiskt

betydelse i framtiden.tillmätasningens mening, stor
hennes arbete ochskulle arbetslös hans ellerföretagareEn näranses

upphört tillfälligt.personliga verksamhet i företagetövriga änannat
regel infördes,jordbrukare föreslogs särskildväxelarbetandeFör att en

till kontant arbets-kunde bli berättigadinnebar denneattsom
jord-uppfyllts. innebarmarknadsstöd villkor hade Dessavissa attom

skulle ha varitålder och jordbruketbrukaren skulle ha uppnått viss att
fem åren.huvudsakliga sysselsättning dehans eller hennes senaste

haoch jordbrukaren skulleJordbruket skulle ha bedrivits i Sverige
arbetsutbudet avsåg.lämnat förhandsdeklaration den tidav somen

30/9 skulle det alltid finnas kva-Under beräkningsår 1/ 10varje en-
jordbrukarensmånader, betraktaliñkationstid två attvar somav som

självrisk.
då arbets-anförde den tidpunktUtredningen preciseringenatt av

ske enligt andra bedöm-lösheten för företagare måsteinträtt en
inkomst längre förelåg kundeningslinjer för arbetstagare. inteAttän

huvudregel.klar och entydig utgångspunkt förinte Manvara en en

12sou 1971:42.
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fann vägledning kunde fås från tillämpningen det år 1968 infördaatt av
statliga omställningsbidraget. Utredningen sammanfattade sina över-

företagare följandevägande avseende på vis.
grundläggande huvudregeln vid bedömningenprincipiella ochDen

skulle arbetslös-företagares arbetslöshet hade inträtt,när attvaraav en
då hans eller hennes personliga verksam-heten vid den tidpunktinträtt

huvudregel bl.a. skapahet rörelsen upphört. Syftet med dennai attvar
inkomstut-stöd vid arbetslöshet blevgaranti kontantmot att enen

skulleföretag. Regeln verksamheten hafyllnad mindre lönsammai att
tidsbegränsatkunde fråganupphört innebar, det inte ettatt omvara

upphörande kunde beräknastillfälligt avbrotteller ettutan om som
definitionyrkesfiskare gällde redan särskilddefinitivt. För avenvara

under dagskulle betraktas arbetslösaordet arbetslös. Yrkesfiskare som
väderleksförhållanden, ishinder, maskin-omöjliggjordesdå fiske p.g.a.

till följd importsvårigheter.eller drivmedelsbristoch båthaveri av
verksamheten upphörtfrågan den personligaBedömningen av om

försäkran från företagarenskriftligskulle första hand grundas påi en
själv.

rörelsen skettnedläggningenPrincipiellt skulle krävas att avav
självförvållad ochskulleArbetslösheten integiltig anledning. manvara

den tidigaresökanden upphört medskäl kunnaskulle medinte attanta
reglervid arbetslöshet. Deerhålla ersättningverksamheten i syfte att
skullearbetslöshetvålladesjälva singällde för arbetstagare somsom

fall.kunna tillämpas i tveksamma
till riskerskäl hänsynpraktiskaanfördeUtredningen samtatt avav
sökandesförsvåra lösningenkundeför ekonomisk skada, enavsom

för-villkorborde kunna krävassysselsättningsproblem, så inte att som
rörelsetillgångar,andraredskap ochfastighet, inventarier,säljning av

regelmässigtavregistrering firmarättigheter elleröverlåtelser avav
branscher rådakunde vissauppfyllda. inomskulle Däremot spe-vara

fastighet ellerfortsatt innehavgjordeciella förhållanden, att avsom
den personligaskäl ifrågasättautgjorderörelsetillgång att omannan
branscherExempel på sådanaupphört.verksamheten verkligen som

innehav i kombinationskogsbruk.jordbruk och Fortsattangavs var
skullesökandens make eller barnmed omständigheter,andra attsom

eller maken i realite-barnettidigare verksamhetenfortsätta den attmen
arbete och därför hadeellernedsatt arbetsförmågahade annatten

skullebedriva verksamheten,möjligheteruppenbart begränsade att
ansökanfick avslag på sinmedföra den sökandekunna ersätt-att om

ning.
till exempelvisverksamhetenfall då överlåtelse skettdeI enav

under-blikunnaskulle prövningsorganetsläkting, göraatttvunget en
rörelsen verk-verksamhet isökandes personligadensökning av om
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ligen upphört. Utredningen påpekade det i dessa fall vanligtatt attvar
den tidigare företagaren bodde kvar på gården och eventuellt begrän-i
sad uppfattning deltog i syssloma.

det fall dåI den sökande upphört med verksamheten, ville fort-men
bedriva den bisyssla, skulle hansätta eller hon inte hasom anses upp-

hört med verksamheten. Den personliga verksamheten måste ha upp-
hört detreservationer. Om fråga verksamhet bedrevsutan var om som

flera delägare, fick prövningen den personliga verksamhetenav av om
hade upphört ske för delägarevarje för sig. gälldeDetta makaräven

båda utfört arbete i rörelsen.som
resonemang.Departementschefen instämde i utredningens Till

följd förslaget tillkom ALF-lagen och KAS-lagen. Tillsynsmyn-av
digheten, fickAMS, särskilda skäl förelåg, meddela före-rätt att om
slqifter företagares arbetslöshet i andra fall den personligaän närom
verksamheten upphört tillfälligt, dvs. i force majeure-änannat
situationer.

Uppmjukning7 företagarreglema Prop.av -
1983/84: 126

I proposition anförde departementschefen han be-nämna attovan var
redd företa uppmjukning gällande såpraxis,att atten av personer som

faktiskt inte deltog i driften företag formella skälrent ett utanav av var
registrerade exempelvis delägare, skulle kunna arbetslös-som
hetsersättning.

företagEtt registrerat borde hellerinte ovillkorligen utesluta den
arbetslös från till ersättning. Ersättning skulle kunna utgårättsom var

det ändå gick visa ingen verksamhet bedrevs företaget ochiatt attom
detta inte tillfälligt.att var
Vidare föreslogs i propositionen kombine-ävenatt en person som

rade anställning med begränsat i företag skulleett etten engagemang
kunna bli ersättningsberättigad för det inkomstbortfall uppstodsom om
anställningen upphörde. förutsättning skulleEn verksamheten iattvara
företaget utökadesinte under arbetslösheten.

Departementschefen föreslog inga lagändringar förutsatteutan att
dessa förändringar kunde regelverket.igöras

3 Prop 1973:56 175s.
4 Prop.83/84:126 17s.
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företagarbegreppet Prop.Förändring8 av -
bil. 81992/932150,

förslag på vissaframfördeskompletteringspropositionens.k.denI
änd-föreslagnaocharbetslöshetsförsäkringen i KAS. Deändringar i

avräkningforetagarbegreppetkarensdagar,rörde b1.a.ringarna samt av
alltför vidfåtthaansågsFöretagarbegreppetavgångsvederlag. en

företagare in-skullesyfte tydliggöratolkning. I att anses somvem som
Kompletteringamaregelverken.bestämmelser ikompletterandefördes

delägareägde ellerskulle denföretagareinnebar att varsomansessom
i ochpersonligt verksameller honhannäringsverksamheti varsom

föränd-inflytande Genomväsentligthon hade över.han eller ettsom
kundeskullenärståendemarkeravilleringen ävenatt vara an-man

behandlas påskullearbetslöshet sättvidoch dessaställda att samma
anställda.andrasom

bemyndi-skulleregeringenpropositionenföreslogs iVidare att ges
rörelsenfrån kravet påundantagföreskrifter attmeddelagande att om

skullearbetslöshetsersättninginnebarupphört. Dettaskulle ha att
komplet-Förslagetuppehåll.tillfälligasamband medutgå ikunna

uppfylla vissskulleuppehållsådantvidföretagarenmedterades enatt
erhållasskulle kunnalämnas. Intygkundeersättningkarenstid innan

företagarenbetroddellerauktoriserad attrevisorfrån person omannan
verk-medupphöratillfälligtarbetsbristatttvungen p.g.a.var

5samheten.
Arbetsmarknadsutskottetsmedenlighetbeslutade iRiksdagen att

betänkande upphörandetillfälligtförslag röranderegeringensavslå
sades iinstämde vadianförde detUtskottetverksamheten. att somav

ska-förhållandenåstadkommarörande viktenpropositionen att somav
Frånföretag.och medelstoratillväxt i småochföretagpade gavnya

regel-ifrågasättakundeutskottet, ettansågsynpunkten,den att man
med sittsigmåstearbetslöskunde innebära göraatt avsystem ensom

ansågs knap-ersättningsberättigad. Dettabetraktasförföretag att som
målsätt-arbetsmarknadspolitiskamedöverensstämmelsestå ipast

fååtermöjlighetenendaofta denkunde attningar. Företaget vara
arbetsmarknaden.reguljärafäste på den

konkurrenssned-förriskendockskulleaspekt vägas motDenna
nöd-fråganutredningytterligareansågUtskottetvridning. att varav

ändradeförslagregeringensriksdagengodtogvändig. Däremot om

5 bil.8. 651992/93450Prop. s.
6 1992/93:AU20.
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regler avseende betrakta företagare. reglerDessaattvem som var som
trädde krafti den juli5 1993.

9 Ersättning vid arbetslöshet SOU 1993:52-

År 1992 tillkallades särskild utredare fick uppgifti lämnaatten som
förslag till utformning finansieringoch obligatorisk arbetslös-av en
hetsförsälcring.maj lämnades betänkandetI 1993 Ersättning vid
arbetslöshet betänkandet framfördesI alternativt företagar-att ett
begrepp borde införas. förslagDetta ledde dock till lagstiftning.inte

Utredningen redovisade den kritik framförts tillämpningenmotsom
reglerna företagare.av om

1 Beviskraven/kontrollsyftena hade drivits så långt baraersättningatt
kunde utgå rörelsen praktiken helt lagtsi ned.när

2 omfattadesKretsen de särskilda reglerna för egenföretagaresom av
så vid tillämpningen reglerna inte effekter förrättvisaattvar av gav

närstående.
3 Företagarbegreppet skapade problem fria eftersomi vissa yrken, en

gången kunde uppträda löntagare, medan han ellerperson ena som
hon andra företagare.gången betraktaattvar som

4 Genom rörelsen helt skulle läggas ned bidrog reglerna till ökaatt att
kapitalförstöringen, arbetslösheten och arbetslöshetsperiodema,
eftersom förutsättningarna för företagare återkomma påatten
arbetsmarknaden och ordna sin försörjning lågmånga gånger i att
verksamheten kunde återupptas.

fungerade5 Försäkringen branschstöd då olika före-som grupper av
behandladesinte på sätt.tagare samma

6 Medlemsvillkoret månader jämförtpå 24 med tolv för anställda an-
orättvist.sågs

Utredningen pekade på gränsdragningen mellan självständigatt en
företagare och anställd hade problematiskvarit AMSatt utar-en men
betat för hur gränsdragningenanvisningar skulle Utgångs-göras.
punkten hade varit försäkringens syfte och de uttalanden fanns isom
förarbeten. Vägledning hade hämtats från andra områden,även som
skatterätten, socialförsäkringsrätten, arbetsrätten och associations-
rätten.

SOU 1993:52.
l SOU 1993:52 332.s.

16-125213
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alternativa företagarbegrepp föreslogs utredningen be-Det som av
före-tydde företagare skulle kunna arbetslösatt utan atten anses som

företagare skulleavvecklats. arbetslös skulleFörtaget att ansesen som
förhållandena i företaget kännetecknas ingen produktionattav av varor

förekom. heller inköp, försäljning eller marknads-eller tjänster Inte
skulle hin-föring skulle förekomma. Vissa andra åtgärder inte utgöra

för hindra förstörelseder för skyddsinsatserersättning, attattsom
löpande underhåll åtgärdervidtogs. Med detta avsågs inte utan av mer

redovisning skulle få ske och andrabegränsad betydelse. Lagstadgad
uppgiftslämnande,begränsad omfattning,snarlika åtgärder somav

Även fullfölj ande tidi-bankärenden, förändring placeringar avav m.m.
levereradesomhänderta tidigare inköptabeslut, att varor somgare som
ombesörjaföretaget, skulle tillåtetefter nedläggningen attsamtvaraav

allmän tillsyn.en
åtgärderomfattningen desamlad bedömning skulleEn göras av av

fickriktlinje de tidsmässigt intevidtogs och attangavssom som
föreslogs två olikavecka.timmar Dessutomöverstiga tio per

verksamhet skullehelt avvecklat sinföretagarekarenstider. En som
omfattades detföretagaremedanfullgöra dagars karens,20 aven som

fullgöra dagars karens.skulle 60alternativa begreppet
ställningfrågan uppdragstagaresbelyste utredningenVidare om

arbetslöshetsförsäkringen.inom
frånuppdragkonstaterade utredningen, åtog siguppdragstagare,En

Skillnaden arbetstagareneller flera uppdragsgivare. attmot varen
uppdragsgivarenanställningsförhållande förelåginget samtgentemot

självständighet förhållande tillikännetecknades vissuppdragetatt av
medha likhetDärför uppdragstagarenuppdragsgivaren. ansågs större

arbetstagare.företagare medän enen
kriterier förförekom olikafann det tillämpningenUtredningen iatt

betrakta uppdragstagare. An-konstatera attatt somperson varom en
måttstock. Enligt praxisuppdragsgivare hadetalet använtst.ex. som

uppdragsgivare jämställtsfrån eller tvåhade den tagit uppdrag ensom
uppdrag fråntagitmed försäkringens mening. Denarbetstagare i som

Utredningen fann dettabetraktats företagare.flera hade att mot-som
skulle kunnatförsäkringens syften på såverkade sätt att en person som

riskerabegränsat till två för inte sinerhålla fler uppdrag, sig ersätt-att
arbetslöshet.vid eventuellningsrätt

hel-hänföra till deProblemen ansågs sig utan annatsompersoner
företagare, åtog sig uppdragarbetstagare ellertidsarbete, antingen som

uppdragsjälvständighet så dessaomfattning ocholika karaktär, attav
Exempelförsörjningskällan. påden huvudsakligakom utgöraatt

fritidsombud olika slag försälcrings-sådana tolkar, av somvarpersoner
olika yrkeskategorierstyrelseledamöter ochprofessionellasäljare,



SOU 1996: 150 Bilaga 3 387

inom musikbranschen. Det draget för dessa uppdrags-gemensamma
de ansågs ha inflytandetagare att perioder arbeteeget över ochvar av

arbetslöshet. utredningenI uppmärksammades de orimliga konsekven-
vissa kanske hade möjlighet erhållaatt arbetsgivarintyg förattserna av

sin insats, vilket andra inte hade. förstnämndaDe skulle i fallså kunna
räknas anställda.som

betänkandetI fastslogs reella förhållanden skulleatt samma
behandlas lika och försäkringens syfte, stimulera arbets-att attsom en
lös arbete, skulle främjas de regleratt ta ett uppställdes. Engenom som
uppdragstagare skulle kunnainte behandlas på före-sätt änannat som

Svårigheter ansågs föreliggatagare. arbete från arbets-att avgränsa
löshet, eftersom del arbetet uppdragstagare hade indirekten av som
karaktär, exempelvis marknadsföring.som

Enligt förslaget skulle inte uppdragstagare betraktas anställden som
inget anställningsförhållande de facto förelåg. Den anlitadeom som en

uppdragstagare kunde tillsammans med honom eller henne avgöra om
anställningsförhållande skulle ingås. Parterna skulle själva dettaavgöra
och deras förhandlingar inte ledde till anställningsförhål-att ettom
lande ingicks, så skulle inte heller arbetslöshetsförsäkringen betrakta
uppdragstagaren anställd, han eller hon kanske enbartoavsett attsom
hade enda uppdragsgivare.en

betänkandetI gjordes enligt de direktiv utredningen hadesom en
genomgång begreppet arbetstagare. konstateradeMan gräns-attav
dragningen mellan uppdragstagare och arbetstagare svår göra,attvar

vissa kriterier kunde fastställas de förelåg kunde tydaattmen som om
på självständig uppdragstagare. helhetsbedöm-att Enen person var en
ning avtalsförhållanden det särskildai fallet skulleparternas göras.av

Utredningen beskrev antal omständigheter tyder påett attsom
uppdragsförhållande föreligger:

1 eller honHan inte skyldig personligen utföra arbetetär att utan
kan på överlåta det helt eller delviseget ansvar annan.

2 eller honHan låter faktiskt någon utföra arbetet åt sig.rent
Åtagandet3 utföra arbetet begränsat till viss eller möjligenatt är

bestämdavissa uppgifter.
4 Förhållandet mellan tillfälligärparterna natur.av
5 Varken avtalet eller arbetsförhållandena hindrar honom eller

henne från samtidigt utföra liknande arbete någon betydelseatt av
annan.

6 Han eller hon bestämmer själv för arbetets utförandesättet samt
arbetstid och arbetsplats.

7 eller honHan har i arbetet använda sina maskiner, red-att egna
skap eller råvaror.
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utförande.arbetetsför utgifter vidhar själv ståeller hon8 Han att
verksam-beroendeheltarbetsprestationenVederlaget för9 är av

resultat.ekonomiskahetens
jämställdsocialt hänseendeekonomiskt ocheller hon i10 Han är

verksamhetsgrenen.företagare inommed en
personligt tillståndverksamheten fåttförhon harellerll Han ett

har fåttmyndighet ellernågonauktorisationeller en egenaven
registrerad.firma

tillfrån förarbetenasammanställningdennahämtadeUtredningen
medbestämmandelagen.

försäkringobligatoriskochallmän10 En -

1993/94:209prop.

allmäntillförslagregeringenlämnade1994 ett30Den nyenmars
den 10riksdagenförslagförsäkring. Dettaobligatoriskoch antogs av

år.julikraft denträdde i 1förslagetoch delarjuni 1994 sammaav
fram-däremotföretagarna,rörandeframförslag ladesdirektInget men

utformade desåskullearbetslösa attstöd tillförreglernahölls att vara
motiverade denocharbetsmarknadfungerandevältillbidrog en

skulleföretagaregällandeReglernaarbetslöshet.bryta sinenskilde att
nyföretagande.därmed främjaochriktningdennaiockså reforrneras

måstearbetslöshetvidersättningtillföretagaresfrågan rättMen om
Arbetslöshets-konkurrensutgångspunkter.utifrånbedömasockså

företag. Enlivskraftigaicketillsubventionblifick inteersättning en
såreglerna,omprövningvid attnödvändigansågsavvägning manav

utveck-främjadearbetslöshetsersättningskapaskulle kunna somen
näringslivet.lingen av

SOUarbetslöshetsersättningll Företagares -

994: 1 291

före-utredaskulleutredaresärskildtillsattes1994Våren somen
utredarenskulledirektivenEnligtarbetslöshet.vidersättningtagarnas

begränsadunderfor företagare,förutsättningarnaanalysera ensomen
försäkringsskyddlikartatfårörelse,sinverksam itid ettinte attvar

9 1993/94;209 72.Prop. s.
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anställd har. Förslagen fick inte medföra konkurrensenattsom en
mellan företagen skulle snedvridas. Vilandeperioden skulle såvara

lång det fannsinte någon risk för säsongsföretagareatt att auto-pass
Ävenmatiskt skulle bli berättigade till ersättning under lågsäsong.

problematiken kring företagarens önskan verksamhetenatt uppta
kontra krav på verksamheten skulle vilande viss minsta tidatt vara
skulle belysas utredaren. De existerande kontrollmöjlighetema samtav

redovisaszoframtida tänkbara sådana skulle
Utredaren lämnade förslagsitt i september Utredaren1994. konsta-

terade skälet till bestämmelser fanns företagaren måste haatt att attom
upphört med sin personliga verksamhet i rörelsen för ersättningatt
vid arbetslöshet arbetslöshetsersättningen inte avseddatt attvar var
fungera inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag. prak-Isom en
tiken medförde detta företagare upphört med driftenatt ävenen som

avhända företaget ochsig tillgångarna, för betraktastvungen att attvar
arbetslös.som

Detta kunde medföra nyföretagande hindrades eftersom före-att
attvid konjunkturnedgång kunde bli avveckla till-tagaren tvungenen

gångarna till underpris, vilket innebar kapitalförstöring. denFören
etablerade företagaren försvårades hans eller hennes möjlighet att

verksamheten för därigenom kunna ordna försörjningsin viduppta att
tillfälle. Följden detta kunde bli skenöver-ett attsenare av man genom

försöktelåtelser kringgå lagen. ytterligareEn aspekt proble-som var
matisk enligt utredaren olika behandladesinte påattvar grupper

skapat undantagAMS för vissa yrkesgrupper.sätt, attsamma genom
Utredaren föreslog alternativt arbetslöshetsbegrepp för före-att ett

skulle införas komplement till huvudregeln företa-tagare attsom en
arbetslös den personliga verksamheten i rörelsennärgare anses upp-

hört tillfälligt. begrepp skulleDetta innebära företagareänannat att en
inte bedriva egentligavsåg någon verksamhet rörelsen, skulleiattsom

arbetslös försäkringensi och det kontanta arbetsmarknadsstödetsanses
under förutsättningmening uppehållet till delinte någonatt var av

säsongskaraktär.
Utredarens skäl för föreslå detta det olämpligtatt att attvar var

olika behandlades olika det bästa sikt för före-påsamt attgrupper en
kunde fortsätta sin verksamhet vid tillfälle, förtagare att ettvara senare

därigenom åter få fäste på den reguljära arbetsmarknaden. Dess-att
talade målsättningen förbättra förutsättningarna för småföre-utom att
och nyföretagande för alternativt begrepp arbetslöshets-inomtagare ett

försäkringen.

2° sou 1994:129.



1996: 150SOUBilaga390 3

utredarenenligtdet alternativa begreppetrisk med ersätt-En attvar
kommainkomstutfyllnad och därigenomskulle användesningen som

få rimligföretagen.mellan Försnedvrida konkurrensen attatt en
villkoranförde utredaren vissamålsättningarmellan dessabalans att

verksamhetskulle krävas ingendet förstauppfyllda.skulle För attvara
villkorvilande. dettahelt Förskulleföretaget,förekom i attvarasom

ochproduktioningenuppfyllt skulle krävas,skulle att av varorvara
eller försälj-inköpägdeförberedelse sådan Ingaellertjänster rum.av

få före-skulleexempelvis lager,omsättningstillgångar,ning somav
eller ackvisitionanbudsgivningmarknadsföring,hellerkomma. Inte

få förekomma.skulle
vidta vissadiskvalificerandeskulle det inte attDäremot vara

tillegendom ellerförstörelseför förhindra attskyddsåtgärder att seav
få vidtasskulledessa åtgärderskedde. Förlagstadgad redovisning att

arbete påsigföretagaren åtahindradede inteskulle krävas attatt
fåskulle inteförekomverksamheteniNormala variationerheltid. som

vilande. Utredarenbetraktadesföretagetmedföra att exemp-som
perio-kunde förekommakonsultverksamhetdetmed ilifierade att en

låg aktivitet.respektivemed högder
skulleföretagarenförebyggasmissbruk skulleförRisken attgenom

uppgifterlämnaochhederskriftligen, påbli samvete,att omtvungen
F-skatte-återkallanderörelsenförhållandena ifaktiskade samt att av

fannsrevisorskett.mervärdesskatt Omavregistreringsedel och av
upphört.verksamhetenintygadedenneskulle det krävas attävenatt

lqite-kontrollutförakontinuerligtskulle attArbetslöshetskassoma av
utbetalades.ersättningden tiduppfyllda underriema somvar

stabilitet,vissuppnåttföretagetviktigtdetfannUtredaren attatt var
vilande.rörelsenfå ersättningskulle kunna närföretagareninnan var

företagare i minstaktivden varitendastföreslogsDärför att somsom
företagar-alternativadetomfattasskulle kunnamånadertolv av

endastföretaget intearbetet ikrävasskulledetbegreppet attattsamt
år.del dettaunderenstaka timmarbedrivits några en av

förbehövas,skulleersättningstillfällenantalet attBegränsning av
vilande företagvidersättningen ettunderstryka karaktären att varav

missbruk.förhindraförochsituationskydd ovanligspeciellt i atten
därför begränsas iskullevilandeföretagettill ersättningRätten när var

fåkunnaåterverksamheten. Föråterupptogföretagarende fall då att
varitföretagarenskulle krävasvilandeföretagdåersättning attett var

första ersättnings-efter dettvå årunder minstföretagareaktiv som
denförskulle utökaskarensenföreslogUtredarentillfället. även att

dagartill 25arbetslöshetsbegreppetdet alternativafråga förkom isom
normalt fem.mot
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Utredaren ansåg dagpenningberäkningenäven bordeatt pågöras ett
genomsnitt inkomsterna i rörelsen de åren i stället för påsenaste treav
den högsta inkomsten de åren."senaste treav

Förslag framfördes för anhöriga, varit verksammaatt i före-ettsom
och därefter blivit arbetslösa,tag borde krävas skriftlig uppsägningatt

företetts för arbetslöshetskassan minst månad dessförinnan. Efter-en
anhöriga inte omfattades lagen anställningsskydd,som av om var

arbetsgivaren oförhindrad omedelbart familjemedlemmaratt säga upp
uppsägningstid. I normaltutan anställningsförhållandeett hade den

anställde till uppsägningslön ochrätt under tid denna utgick ansågs han
eller hon inte arbetslös och berättigad till arbetslöshetsersättning.som
Utredaren ansåg de rådande bestämmelsernaatt medförde risk för
missbruk.

Utredaren konstaterade problemen medäven uppdragstagaresatt
ställning borde bli föremål for samlad dock inte kundeöversyn,en som

tidsbrist."göras p.g.a.
Utredarens förslag ledde inte till lagstiftning.
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l Arbetstagarbegreppet i arbetsrätten

bl.a.I den arbetsrättsliga lagstiftningen, anställningsskyddslagen,t.ex.
medbestämmandelagen, lönegarantilagen och semesterlagen, gäller det
civilrättsliga arbetstagarbegreppet. Någon definition detta begreppav
finns deninte i arbetsrättsliga lagstiftningen, fråganutan om vem som
ska arbetstagare domstol efter helhetsbedöm-avgörsanses som av en
ning samtliga omständigheter i det enskilda fallet.av

Även det teoretiskt arbetstagarbegrepp ska tolkasärom samma som
vid tillämpningen de olika arbetsrättsliga lagarna, får räknaav man
med vissa skillnader tolkningen,i dels därför de olika lagarna haratt
skilda syften, dels därför skilda prejudikatinstanser Arbetsdom-att -
stolen och domstolenHögsta har tillämpa de olika lagarna. Tillatt-
detta kommer fallvissa kan ha lagts till eller dragits ifrån lagsatt en
tillämpningsområde. Sålunda har i anställningsskyddslagenvissa ar-
betstagare undantagits från lagens tillämpningsområde medbe-I

.
stämmandelagen däremot finns utvidgat arbetstagarbegrepp. Därett

arbetstagare ska "den utför arbeteävenattanges som anses som
och därvid anställd hos denne har ställningär vä-annan men en av

anställd.sentligen slag kategori brukar be-Dennasamma som en
beroende eller jämställda uppdragstagare. exempelSom pånämnas

sådana års arbetsrättskommitté1992 vissa handels- eller för-nämns av
säkringsagenter, annonsombud sådana bensinstationsföreståndaresamt

formellt fristående praktiken beroende detiärsett ärsom men som av
stationema3.oljebolag ägersom

förarbetena till medbestämmandelagenI uttalades den fort-att
gående utvecklingen vidsträckt tillämpning arbetstagar-mot en mer av
begreppet önskvärd och avgörandet i tveksamma fall bordeatt ut-var
falla till förmån för bedömningen det fråga anställnings-att ettvar om
förhållandeil.

Betydelsen den återgivna bestämmelsen i medbestämman-av nyss
rättsfalls.delagen har minskat efter Arbetsdomstolens uttalanden i ett

det civilrättsligaDäri arbetstagarbegreppet efter hand kommitattanges
alltmer vidsträckt tillämpningsområde och det kan ifråga-att ett att

l andra stycket.Se 1 §
2 Se § andra stycket.l
3 Se SOU 1993:32 218.s.
4 Se l975/76:105 Bilaga och309 324.prop. s.
5AD 1985 57.nr
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det i dagens läge huvud finns något försättas över taget utrymmeom
tillämpa bestämmelsen jämställda uppdragstagare.att om
Det grundläggande rättsfallet rörande tolkningen det civil-av

domstolenö.rättsliga arbetstagarbegreppet rättsfall från Högstaär ett
Rättsfallet avsåg tvist enligt den då gällande semesterlagen, vilkaen
tvister domstolen hade vid denHögsta tidpunkten. Högstaprövaatt
domstolen uttalade bl.a.: "Frågan huruvida någon i lagens mening är
arbetstagare hos eller icke bedöma efter vad dem emellanär attannan
kan avtalat, varvid icke kan inskränka tillsig något visstanses man
avtalsvillkor såsom avgörande har beakta alla iensamt utan att sam-
band med avtalet och anställningen förekommande omständigheter.
Härvid kan de avtalsslutandes ekonomiska eller ställningsociala vara
ägnad belysa, huru avtalet bör uppfattas. förhållandenaAtt i varjeatt
särskilt fall bliva avgörande hindrar icke, avtalet allmäntärom av mera
förekommande ledning kan hämtas från den uppfattningentyp, att om
rättsläget eljest allmänt gjort sig gällande.som mera

Frågan någon arbetstagare eller inte ska alltså efterär avgörasom
tolkning mellanavtalet Härvid ska helhetsbedöm-parterna.en av en

ning samtliga omständigheter det enskilda falleti Hurgöras.av par-
själva har betecknat avtalet har ingen avgörande betydelse vidterna

bedömningen anställningsförhållande föreligger ellerettav om
vid den helhetsbedömningDäremot kan domstolen ska göras tasom

hänsyn till inställning. Avgörande stället den sakligaiärparternas
innebörden avtalsvillkor och den faktiskasamtliga tillämpningenav av

Ävenavtalet. förhållanden ligger vid sidan själva avtalet beak-som av
kan frånvid bedömningen. Sålunda ledning hämtas vadtas som

allmänt gälla för avtalstypen fråga.ianses
Även bedömningen anställningsförhållande föreliggerettom av om

eller ska från avtal, arbetstagarbegreppetinte utgå ärparternas
strid gällandetvingande i den meningen, inte i med prin-att parterna

ciper bestämma hur deras avtalsrelation ska betecknas rättsligt ochkan
därigenom kringgå tvingande arbetsrättsliga regler.

° NJA 1949 768.s.
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mellan ocharbetstagare2 Gränsen
uppdragstagare

Anställningsförhållande

tillräckliga förutsättningarfinns nödvändiga intetvåDet sommen
for anställningsförhållande ska före-uppfylldaalltid måste att ettvara

åtagande.fråga frivilligtligga. det första det skaFör att ettvara om
avtal. Avtalet kanåtagandet ska grunda sig påinnebärDetta att vara

denskriftligt. det andra ska avtalet gå påmuntligt eller För ut att ena
räkning. Arbets-för den andraska arbete partenspresteraparten

arbetsskyldighetpersonligansåg tidigaredomstolen ettävenatt var
Efterarbetstagare.skullenödvändigt villkor för någonatt anses som

vilketfrån domstolen år 1949, i Högstanyssnämnda avgörande Högsta
helhetsbedömninguttalade skulledomstolen bl.a. göraatt avman en

Arbetsdomstolenenskilda fallet,omständigheter detsamtliga i övergav
domstolenstillståndpunkt och anslöt sig Högstatidigaresin upp-

"denenligt Arbetsdomstolenräcker detfattning. Numera att part som
eller vidskall själv deltaarbete åtminstonehar åtagit sig att prestera en

arbetet.deltaförhand kunna förutsättas ibedömning på
tilläggas arbets-grundläggande förutsättning kantredjeSom atten

dockanställningsförhållande kanfysisk Ettskatagaren person.vara en
juridiskarbetspresterandedär denföreligga äräven parten enanses

ochjuridiskaigenom densådant fall "serI ett personenmanperson.
den juridiskastår bakomfysiskabetraktar den personenperson som

verkliga avtalsparten.densom

Kriterier i praxis

medbestämmandelageng sammanställningfinnsförarbetena tillI aven
arbets-arbetspresterandedende kriterier pekar på ärpartenattsom

denne uppdragstagare.pekar påoch de kriterier äratttagare som
skaarbetspresterandedenOmständigheter tyder på partenattsom

arbetstagare är attanses som

7 Se AD 1985 57.nr
8 1975:1 722SOU s.
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detta iutföra arbete, sigpersonligenhon har sägshan eller att vare
mellanförutsattfåravtalet eller parterna,varaanses

helt självhelt själv eller såfaktiskteller hon har ut-han gott som
fört arbetet,

ställereller hon sininnefattar hanåtagandehennesellerhans att
uppkommerarbetsuppgifterförförfogandearbetskraft till som

efter hand,
varaktig karaktär,förhållandet mellan ärparterna av mera

liknande arbeteutförasamtidigtförhindradhonhan eller är att
ellerförbuddirekttillbaka pådetta gårsignågon ettvareannan,
ellerdå hansexempelvisarbetsförhållandena, såsomibottnar

arbete,tillräcka någotkrafter kantid eller inte annathennes
underkastad be-utförandearbetetsbeträffandeeller honhan är

gällerdettakontroll, sig sättetellerstämda direktiv närmare vare
eller arbetsplatsen,arbetstidenutförande,för arbetets

redskap eller rå-maskiner,användaarbetethar ieller honhan att
eller hennetillhandahållits honom motparten,avvaror som

förexempelvisutlägg,direktaför sinafår ersättningeller honhan

resor,
formdelvis iåtminstoneutgårarbetsprestationenförersättningen

garanterad lön samtav
medjämställdhänseendeoch socialtekonomisktieller honhan10. är

arbetstagare.en

skaarbetspresterandedentyder på partenOmständigheter att an-som
företagaresjälvständiguppdragstagare är attses som

kanutföra arbetetpersonligenskyldig utaneller hon intehan är att
eller delvisarbetet heltöverlåtapå eget annan,ansvar

heltnågonfaktiskt på sitthon låterhan eller rent annanansvar
utföra arbetet,delviseller

arbets-vissaeller möjligentill vissbegränsatarbetsåtagandet är
uppgifter,

tillfälligmellanförhållandet är natur,parterna av
eller hennehindrar honomarbetsförhållandenaelleravtaletvarken

betydelsenågonliknande arbeteutförasamtidigtfrån att av
annan,

påkallasinskränkningardefrånsettbestämmereller honhan som-
arbetstidutförandeför arbetetssjälv samtarbetets sättetnaturav -

arbetsplats,och
redskapmaskiner,användaarbetethon har ihan eller att egna

eller råvaror,
utförande,för arbetetsför utgiftersjälv ståharhan eller hon att
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vederlaget för arbetsprestationen helt beroendeär verksam-av
hetens ekonomiska resultat,
han10. eller hon ekonomiskti ochär socialt hänseende jämställd med

företagare inom verksamhetsgrenen samten
hanll. eller hon har för verksamheten erhållit personligt tillstånd
eller auktorisation myndighet eller fått firma inregist-av egen
rerad.

Den återgivna sammanställningen utgick från den praxisovan som
hade utvecklats hos domstolarna. Rättsläget har inte ändrats nämnvärt
sedan dess. Sammanställningen också välstämmer med deöverens
analyser arbetstagarbegreppet finns inom rättsvetenskapen.av som
Vissa skillnader finns dock. Sålunda förordar Axel Adlercreutz i sin
bok Arbetstagarbegreppet från år 1964 organisatorisk synpunkten
framför det ekonomiska och sociala kriteriet se 10 ovan. Enligtp.
Axel Adlercreutz bör det avgörande vederbörande inordnadärvara om
i företags- eller förvaltningsorganisation.motpartens

bör framhållasDet det inte fråga lägga ihop de olikaatt är attom
omständigheterna och på det den arbetspresterandesättet avgöra om

arbetstagare eller uppdragstagare.är Omständighetemaparten får
varandra. Alla har intevägas tyngd. Sådanamot omstän-samma

digheter avtalsrelationen varaktig och den arbetspres-att är attsom
terande underkastad ledningär och kontrollparten detmotpartens när
gäller arbetets utförande tala starkt för anställnings-att ettanses

föreliggerg.förhållande

Andra omständigheter

Sammanställningen inte heller uttömmande.är Andra omständigheter
kan inverka bedömningen.på exempelEtt på sådan omständighet ären

den arbetspresterande tidigare haratt varit anställd hosparten mot-
kanDet nämligen i sådana fall finnas anledningparten. räkna medatt

avtalsmässig förändringatt förhållanden sken-parternas ären av en
åtgärd i syfte kringgå tvingande lag. Om den arbetspres-att ett av
terande bildat bolag har skjutits in avtalet bortserparten ipartsom man
från detta, konstruktionen har kommit till för skens skull jfr vadom

anförts ser igenom den juridiska personen.attsom ovan om man

9 Se SOU 1993:32 Olof229 Bergkvist och Lars Lunning,samts.
Medbestämmandelagen. Lagtext med kommentarer, 1986, 47 och Larss.
Lunning, Anställningsskyddslagen. Kommentarer till anställningsskyddslagen,
1989, 17.s.
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Varaktighet

alltså talavaraktigavtalsrelationenomständigheten ärDen att anses
beaktasanställningsförhållande föreligger. rättspraxisIstarkt för ettatt

flera vid bedömningenblandomständighet oftadenna av omsom en
inte. anställnings-ellerarbetstagare Menskanågon anses som

förföljande redogörsdetkortvariga. Iförhållanden kan ettäven vara
gälltSamtliga haravtalsrelationer.kortvarigaantal rättsfall avsettsom

lönegarantilagen.
avgörande orkestennedlemmar,fann Göta hovrättI attett varsom

under fyrakvällendastdansmusik påoch spelat restaurang enenen
tillfrämst med hänsynarbetstagare,kunde attintetimmar, anses som

framträdande.enstaka och kortvariettavsettengagemangen
rättsfall lokalrevy.medverkande Hovrättengällde iEtt annat en

medverkande,deNorrland fannfor Nedre att engagemangs-varsen av
hade bestått iarbetsuppgifterochfyra dagarendast itid hade varat vars

skapandekonstnärligtfrågasjälvständigt i attnågot så somompass
kundeuppsättningen inteljussättabearbeta ochregissera, anses som

arbetstagare.
avgörande avtal medenligtmusikerfannhovrätt iSvea attett som

vid inspelningtill fem dagarundermedverkatmusikbolag enett aven
fram-arbetstagare. Hovrättenskullegrammofonskiva inte anses som

karaktär,tillfälligverksamhetfråga attdet varithöll att avenom
övervägandetillmusikernabegränsade ocharbetsuppgifterna varit att

musikinstrument.delen använt egna

Övriga förhållanden

avgörande underskådespelarefanndomstolen iHögsta attett somen
arbetstagare.betraktafilmbolagarbetedag utfört attett somvaren

vid bedömningenavgörandeanfördedomstolenHögsta att av om
kundevadarbetstagareställninghaftskådespelaren ansessomvarsom

kollektiv-hade åberopatSkådespelarenmellan ettavtalat parterna.vara
SvenskaochBiografföreningenochFilm-Svenskaavtal mellan

avseendemedlem,självförbund honvilketTeaterförbundet, i var

o 84, AD 1977domar 1975Arbetsdomstolens ADexempel kanSom nämnas nr
Öman bokhansiSörenRättsfallen refererasoch 1979 155.8 AD avnrnr

46-48.rättspraxis, 1993,SammanställningAnställningsskyddslagen s.av-" 1982:89RH
2 1986:RH 17
3 12RH 1991

631NJA 1992 s.
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konstnärlig personal. Enligt avtalet förelåg anställningsavtal mellanett
Ävenden konstnärliga personalen och den anlitade dem. åtagan-som

den tillfällig eller kortvarig anställningar. målet hadeInaturav var
upplysts anställningar på eller två dagar mycket vanliga inomatt en var
branschen. domstolenHögsta fann denna bakgrund filmbolagetmot att
och skådespelaren fick ha varit anställningsavtalantas att ettense om
förelåg och skådespelaren därför varit arbetstagare hosatt att anse som
filmbolaget.

sistnämnda rättsfall visar speciella branschförhållandenävenatt
och kollektivavtalspartemas inställning frågani anställnings-ettom
förhållande föreligger eller kan fåej, avgörande betydelse vid domstols
bedömning frågan.Ytterligare exempel på detta rättsfall fråntvåärav
Arbetsdomstolenl båda målenI berördes mellan Svenskaett.
Tidningsutgivareföreningen tidigare benämnd Tidningamas Arbetsgi-
vareförening och Svenska Journalistförbundet träffat kollektivavtal för
frilansarbetare, det s.k. ñilansavtalet, i vilket avtal frilansbegreppet
definierades. Med ñilansmedarbetare förstods enligt avtalet person

anställd har journalistisk verksamhet huvud-utan attsom vara som
saklig sysselsättning och efter överenskommelse uppdragåtar sigsom

flera företageller och normalt honoreras för uppdrag. detvarje Iett
förra målet avtalet inte tillämpligt mellan åberopadesparterna,var men

målet. det målet däremoti I avtalet tillämpligt mellansenare var par-
det målet uttalade Arbetsdomstolen bl.a.: fall detI Iterna. ett som

föreliggande då kollektivavtal gäller mellan rörande arbets-ett parterna
tagarbegreppets tillämpning på avtalsorrirådet har domstolen givetvis

särskilt beakta detta. Vidare uttalade domstolen, liksom domstolenatt
gjorde i rättsfallet fiilansavtalet frågaAD 1987 21, i gräns-attnr om
dragningen mellan frilansmedarbetare och anställd fick anses ge
uttryck för hänseendet hade utbildats bran-den praxis i det inomsom
schen. Därför hade avtalet enligt Arbetsdomstolen avsevärd bety-en
delse vid bestämmandet den rättsliga karaktären förhållandetav av
mellan den målet aktuella och tidningen.i personen

5 ochAD 1987 21 AD 1994 104nr nr
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ersättningutbetaldiSäsongsvariationer

från arbetslöshetskassor

Förord

grundas påfrivillig försäkringArbetslöshetsförsäkringen är somen
trygghetsför-Försäkringenarbetslöshetskassa. ärmedlemskap i enen

och räknas intearbetsmarknadspolitiska områdetdetsäkring inom som
denarbetslöshetsförsälqingenmed ärSyftet attsocialförsäkring.en

inkomstförlustdenindividen förenskildadenskall ersätta upp-som
fram tillomställningsperiod,underarbetslöshet, ett nyttvidkommer en

arbete.
omställning,ocharbetslöshetvidersättningUtredningen om

arbetslös-utreda hurfått uppdraghar iARBOM-utredningen, att nyen
säsongsarbetenvidrollFörsäkringensutformas.skallhetsförsäkring

anknytningstuderandesdekaraktärtillfälligarbetenoch andra samtav
skallförsäkringentill över.ses

studeratARBOM-utredningenuppdraghar påAnalysNUTEK av
arbetslöshetskassorna.frånersättningutbetaldisäsongsvariationer

yrkes-ocharbetslöshetskassorvilkahosidentifieraSyftet har varit att
ersättningenutbetaldadensäsongsvariation idet finnsgrupper som

påbyggerersättningen Rapportenutbetaldaden är.hur storsamt
Kompletterandeenkät.Försäkringsenhet ochfrån AMSstatistik en

intervjuer.inhämtats viauppgifter har
synpunkter påmöjlighetberettsharArbetslöshetskassoma att ge

kassan.denbeskriverden text egnasom
ochprojektledare,Christina Kvarnström,har skrivitsRapporten av

Analys.vid NUTEKMalin Gunnarsson

september 1996Stockholm

Christina KvarnströmHans-Olof Hagén
ProjektledareStrukturenhetenEnhetschef
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Finns det säsongsvariation1 en

arbetslösheten förekommerSäsongsvariation i i majoriteten arbets-av
löshetskassorna. Endast fyra kassorna har egentliginte någonav

utbetalningarna.säsongsvariation i En andel, 40 harstor procent,
enbart ökning antalet ersättningsdagar under sommarmånaderna.en av

Säsongsvariationen beror i huvudsak på 30-tal yrkesgrupperettatt
kämsysselsättning under tidsperioder under årethar sin vissa men
den mängd studerande med studieuppehåll uppbärockså på stora som

framförallt under sommarlovet tillströmningenersättning. Det är som
yrkesgrupper för vilka säsongsvariation-studerande märkbar. Deärav

märkbar sysselsättning väder- och års-har antingenär ärmesten som
tydlig respektive lågsäsong.tidsberoende eller har hög-

Lärarvikarier och andra yrkesgrupper arbetar inom skolan harsom
markant säsongsvariation. under och kring års-Det är sommarenen

skiftet få arbetstillfällen finns. Många understängerteatrar som-som
medför färre arbetstillfällen för skådespelare ochvilket attmaren

flesta yrkesgrupper arbetar turis-tekniker finns tillgå. inomDeatt som
låg-tydlig Skidanläggningar harhar också säsongsvariation.men en

restauranganställdasamtidigt hotell ochundersäsong sommaren som
Öland överlapparGotland och har högsäsong. Inom turismenpå

delar livsmedelsproduktionenvarandra. Storaisäsongerna stort sett av
tidig höst. Sysselsatta yrkenhar högsäsong under och inomsommar

ochutomhusarbete beroende årstid. nybyggnationdär ingår Förär av
fiske schaktentre-reparationsarbeten fastigheter, skogsarbete, ochav

under vintermånadema.prenader det lågsäsongär
möjliggöra kostnadsberäkning säsongsvariationenFör att en av

hur andel arbetslöshetenkrävs uppskattning ärstor somav aven
beräkningensäsongsberoende. ytterligare förutsättning förEn är att

normalfalletflertalet de säsongsarbetslösa i skulle årct-runt-varaav
det säsongsrensade värdetanställda. Ersättningen överstiger utgörsom

Kostnaden för uppgårdärmed kostnaden för säsongsvariationen. 1995
till miljoner kronor. Kostnadenenligt beräkningarna 2 481 varierar

framräknade kostnaden kanbetydligt mellan kassoma. Den vara
under- eller överskattad. de kassor harantingen För säsongs-som

till del kompletterar varandra underskattas troligtvisvissmönster som
hanter-kostnaden. de kassor där det huvudsak den administrativaI i är

studerande med lov skapar säsongsvariationeningen eller antalet som
sannolikt kostnaden.överskattas
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Bakgrund2

omställning, ARBOM-arbetslöshet ochvidUtredningen ersättningom
arbetslöshets-utreda hurfått uppdragutredningen, har i att en ny

roll vidförsäkringensskallutformas. Blandskallförsäkring annat
stud-detillfällig karaktärarbetenoch andrasäsongsarbeten samtav

till försäkringenanknytningerandes över.ses
studeraARBOM-utredningenuppdraghar fått iNUTEK attav

Syftetersättning.utbetaldaarbetslöshetskassomasisäsongsvariationer
säsongsvariationarbetslöshetskassor haridentifiera vilkaär att som -

och hurersättningsdagarantalantalyrkesgrupper, storvilka personer,
for säsongsvariationen.kostnaden är

ersättningsbelopputbetaltstatistikbygger på samtRapporten över
mindreFörsäkringsenhet ochfrån AMSersättningsdagarantalet en

Kompletterandearbetslöshetskassorna.tillsäsongsvariationenkät om
telefon.direkt ochbådeintervjuer,inhämtats viauppgifter har per

AntaletAKU-statistik.från SCB ersätt-hämtatsStatistik har även
STEAK-databasen påfrånhämtasbelopp harutbetaltningsdagar samt

efter-siffrorredovisadeeftersläpningStatistiken vissAMS. avger en
arbets-aktuellaoch densker inteutbetalningdatumde näravsersom

vid tolkningenskall beaktastidseftersläpningtidsperioden.lösa Denna
diagrammen.av

har svårtkassomastatistik har det visats siginsamlandetVid attav
uppskatt-Endastsäsongsarbetslösa.antalet äratt sompersonerange

ochmellanfördelningenStatistikfram. mänhar kunnatningar övertas
framstatistik kanKönsfördeladalltid kassoma. taskvinnor förs inte av

ersättnings-redovisardatabaspå AMS. Denna ävendatabasur en
uppbyggnad.underDatabasenden periodbeloppet för ärersätts.som
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3 Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsälcringen frivillig försäkring grundasär påen som
medlemskap i arbetslöshetskassa. Försäkringen trygghetsför-ären en
säkring detinom arbetsmarknadspolitiska området och räknas inte som

socialförsäkring.en
Syftet med arbetslöshetsförsäkringen den skall denär att ersätta en-

skilda individen för den inkomstförlust uppkommer vid arbetslös-som
het och under omställningsperiod fram till arbete.ett nytten

Historikl

första arbetslöshetskassornaDe bildades frivilligpå grund fackligaav
organisationer i slutet 1800-talet och börjani 1900-talet för attav av
stödja sina medlemmar vid arbetslöshet. Statsbidrag till erkända arbets-
löshetskassor infördes den januari1 1935. arbetslöshetskassaFör att en
skulle kunna få statsbidrag krävdes den och registreradatt antagenvar

erkänd arbetslöshetskassa. Försäkringen omfattade enbart löntag-som
are.

En försäkringen genomfördes under börjanöversyn 1940-av av
talet. Bland höjdes dagpenningbeloppet och bamtillägg infördes.annat
Under och1950- 1960-talet genomfördes ytterligare förändringar,
bland fick företagare möjligheten tillhöra arbetslöshets-annat att en
kassa år 1956. Den januari infördesl 1974 lagar bland annatnya som
omfattade arbetslöshetsförsäkringen. Antalet ersättningsdagar ökade
från 150 till 300 respektive dagar för450 medlemmar år.55 Dag-över
penningen blev skattepliktig. Vidare infördes statligt kontantäven ett
arbetsmarknadsstöd KAS. KAS det statsunderstöddaersatte
kommunala kontantunderstödet vid arbetslöshet. komple-KAS är ett

till arbetslöshetsförsäkringen och omfattar de intement personer som
kan ersättning från arbetslöshetskassan. Under 1980-talet förändra-

arbetsvillkoretl.des bland Karensvillkor infördes samtidigt1993annat
ersättningen sänktes från till90 80 En arbetslöshets-procent.som ny

försäkring infördes juli och omfattadel 1994 allmän och obligator-en
isk arbetslöshetsförsäkring. obligatoriska försäkringenDen avskaffades

januaril 1995. juni sänktesDen l 1996 frånersättningen 80 till 75
procent.

1 definition arbetsvillkorFör kapitel Villkor3.2 för ersättning.av se
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Villkor för ersättning3.2

från arbetslöshetskassa krävsberättigad till ersättningFör att envara
medlemskap arbetslöshetskassan föremånaders sammanhängande i12

medlemskap påarbetslösheten. egenföretagare gäller 24För ett
skall fortsätta under tiden ersättningmånader. Medlemskapet som

arbetslöshetskassa krävs arbete påbli medlem ibetalas För attut. en
skall därutövervecka. Medlemmengenomsnittminst 17 timmar i per

fem månader under dendagar fördelade på minstha arbetat minst 80
medlemmen stå tillmånadersperioden. skallDessutom12senaste

arbetsfönnedling-inskriven påarbetsmarknadens förfogande dvs vara
arbete.beredd lämpligt erbjudandearbetesöka att tasamt omvaraen,

uppfyllas ersättningfem dagar måste också innankarensvillkorEtt om
månadersmed krävs nioFrån och den 1 januari 1997betalas ut.

arbetslöshetsför-kvalificera till frånför ersättningförvärvsarbete att
förarbete för kvalificera KAS.och månaderssäkringen attsex

och ersättningsperioden blir 300förlängs till dagarKarenstiden sex
ålder.ocharbetslöshetsförsäkringen KASdagar i både oavsett

ellerdagsförtjänstenKompensationsnivån 75är procent av
arbetslöshetsförsäkringenkronor. lägsta nivån imaximalt 564 Den

dagar.beviljas under högst 300kronor. Ersättningen230KAS ärsamt
ersättningsperioden till 450äldre förlängsår eller55Om ärpersonen

ersättningsperioden dagar.150dagar. KASI är
då de övrigtarbetar deltid under veckor iregelbundetPersoner som

fortsätter tills-ersätttningsperiodens utgångoch vidarbetslösa,är en
till utfyllnadsersättning.deltid, har inteVidareanställning på rätt

finnsarbetslöshetskassorVilka3.3

dessa hararbetslöshetskassor.sammanlagt Femfinns 40 näraDet enav
Resterande harföretagare.förtill intresseorganisationeranknytning

medlemmarna iflestatill fackliga organisationer. Deanknytning en
dennaoch harfacklig organisationarbetslöshetskassa tillhör genomen

till arbetslöshetskassan.anslutits
verksamhetsområdenflesta arbetslöshetskassors överensstäm-De

intresseorganisation.verksamhetsområdena för respektivemedmer
dockFlertalet verkar inombetraktas branschkassor.kassorDessa som

strikt bransch-medför de inte i meningflera yrkesområden vilket äratt
kassor.

tillarbetslöshetskassor uppgickmedlemmar itotala antaletDet
arbetslöshets-Antalet medlemmar iårsskiftet 1995/96.vid3 802 763

har ökat sedan 1986.kassorna
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Tabell 3.1 Arbetslöshetskassor 1996 och antalet medlemmar vid
årsskiftet 1995/96

Arbetslöshetskafssag ArbetslöshetskassaAntal Antali i .§7; medlemmar medlemmarv -.VKommunalarbetamas 673 867 Grafiska arbetarnas 36 262
Akademikernas 345 797 Köpmännens 29 817
Metallindustriarbetarens 334 461 Pappersindustriarbetamas 29 673
Industritjänstemännens 329 lOO Elektrikemas 61425
Statstjänstemännens Lantarbetamas247 358 18 406
Handelstjänstemännens Målamas204 760 18 198
Handelsanställdas 183 266 Försäkringstjänstemännens 60517
Lärarnas 176 950 Försäkringsanställdas 16 240
Kommunaltjänstemännens 165 443 Joumalistemas 14 910

SkogsarbetamasAK SEKO:s 145 095 14 615
Byggnadsarbetamas Arbetares116 252 Sveriges 14 149
Småföretagamas Handelsrepresentantemas109 741 11 612
Industrifackets 88 363 Sveriges teaterverksammas 8 218
Transportarbetamas 71 559 Farmacitjänstemännens 6 017
Ledamas Bleck- och plåtslagares70 222 8175
Hotell-, kafé och Musikemas62 010 5 403

anställdasrestaurang-
Träindustriarbetamas 262 Petroleumhandlamas54 3 518
Livsmedelsarbetamas Fiskares53 094 Sveriges 2 058
Finansförbundets Harnnarbetamas45 694 l 620
Fastighetsanställdas Skogs- lantbruks-44 200 l 520

tjänstemännens
Källa: ochAMS SOU 1996:51

Antalet medlemmar olika kassoma från knappti de varierar betydligt,
Skogs- och lantbrukstjänstemännens1600 i kassa till 670 000över

Åttamedlemmar Kommunalarbetamas arbetslöshetskassa. hari kassor
färre medlemmar medan fem kassor fler10 000 har 200 000än än
medlemmar, tabell 3.1.se

har fem kassor byttSedan 1989 sammanslagningar hartrenamn,
bildats.skett och kassa haren ny

arbetslöshetskassaApotekstjänstemännens bytte 1992 till0 namn
Fannacitjänstemännens, Arbetsledamas arbetslöshetskassa till

BanktjänstemännensLedamas år 1994, arbetslöshetskassa till
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tillarbetslöshetskassaStatsanställdasFinansförbundets år 1994,
AK SEKO åroch kommunikationför serviceArbetslöshetskassan

arbetslöshetskassa till Sverigesteateranställdasoch Sveriges1995
årarbetslöshetskassa 1994.teaterverksammas

hararbetslöshetskassorFabriksarbetamasochBeklädnadsarbetarnas0
Gruvindustri-arbetslöshetskassa.Industrifacketstillgått samman

Metallindustriarbetamasgickarbetslöshetskassa inarbetarnas
SEKO 1996.arbetslöshetskassa gick in i AKoch öfolketsår 1993

StatstjänstemännensbildadesarbetslöshetskassaLärarnas ur0
arbetslöshetskassa 1996.
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4 Säsongsvariation

Både sysselsättnings- och arbetslöshetstal visar det finns regel-att
bundet återkommande säsongsvariationer. högstaDe i arbets-topparna
löshetsstatistiken framträder under sommarmånaderna. finns dockDet

under skilda tidsperioder för olika arbetslöshetskassor.toppar Säsongs-
variationen i sysselsättningen beror på vissa yrkesgrupper har sinatt
kämsysselsättning under vissa tider under året. Arbetslöshetens
säsongsvariation beror också på utbudet arbetssökande ökaratt av
under vissa tider på året, förstai hand under Spännvidden isommaren.
kostnaden för säsongsvariationen mellan arbetslöshetskassorna är stor.

4.1 Sysselsättning och arbetslöshet

Sysselsättningen har sjunkit sedan 1990 stabiliserades något undermen
slutet 1995. Under första halvåret skedde1996 dock ansenligtettav
fall i sysselsättningen. Nedgången drabbade alla branscher fram-men

tjänstesektomz.förallt den privata Under 1996 beräknas antalet syssel-
helårsgenomsnitt, sjunka med drygtmätt 30 000satta attpersoner, som

personer.

Diagram 4.1 Arbetslösa och sysselsatta 1989-1996

450000 j .4600000,400000 / ,j 4500000H/Yvx-r350000W. | 4400000,300000g l./ åä .4300000,250000 xgå 4200000å200000 lE f l 7"4100000/-150000å å0n. H lMM. 4000000100000 lMu re50000 3900000,
0 - 3000000

l IN f h IN N Nv v I- f F I- 1-8 8 8 ° 3 8 8 8 8 3 ° 8 8 °

Arbetslösa.originalserie ø-Arbetslösa, säsongsrensadevärden
öriginalseriesysselsatta. sysselsatta.säsongsrensadevärden- - -

Källa: AKU-statistik, SCB

2 Enligt Konjunkturläget, juni 1996, Konjunkturinstitutet
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förväntas under eftersom den ekonomiskaviss återhämtning 1997En
förväntas tillta. det faktiska antaletaktiviteten Diagram 4.1 visar

sysselsatta och arbetslösa det säsongsrensade antalet. Under 1995samt
arbetskraften elleri genomsnitt 332 0007,7 procent av personervar

arbetslösa. Samtidigt sysselsatta i olika191000öppet var personer
åtgärder. det finnsarbetsmarknadspolitiska Diagram 4.2 visar att en

arbetslösa. finns högregelbunden säsongsvariation i antalet Det en
vid årsskiftet.under lägre Detta mönstersamt topptopp sommaren en

sedanhar utkristalliserats 1991.

arbetslösa, månadsvis 1991-1996AntaletDiagram 4.2

450000
4000001
350000 --N

JAW 300000E2 -Dz 250000 --áå 200000 v-ä 150000
5 1000000

50000 --
0

Oi ON V3O ON O V ViV1 h V -0-4 - Iv- v- O O O OO O O O O O O OO O O 0 O D O9 P 1 V lf IISÖl W N H1 H1 U1F -4F ON ON OO O ON O OOs ON O ON O 0 OO O

värden-Arbetslösa, säsongsrensadeArbetslösa

AKU-statistik,Källa: SCB

arbetslöshetskas-ersättningsdagar frånantaletSäsongsvariationen i
diagram 4.3. Denhar något störstamönster, toppenannatett sesorna

sommarmånaderna. finns det ingenunderfinns här Däremotäven
tidigare iårsskiftet finns någotenskild kring utan topptopp en

januari/februari.efter årsskiftet inovember och en
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Diagram 4.3 Totalt antal ersättningsdagar i arbetslöshetskassor,
månadsvis 1989-1996

V3 O 9 ON O ONV1 V3 | Ö O OVi h G-4 -4 -4 - - "4 - -4O O O C O C O O OC O O O O O C O C O C OO OO O ONC C Ö W NI W EP 3 f D OU1 Vi 9" 1h V5 V5ä -% % % O Å O Q ONCNO O O O O O Ch O O G Gi Q 7 O
IMljonerErsättningsdagar Glidandeårsmedcltal

Källa: SteakdatabasenAMS
årsmedeltal det årsvärdetNot: Glidande visar genomsnittliga fem månader före och sex

månader den aktuella månaden.efter

ersättningen3totala betalades från arbetslöshetskassornaDen utsom
under uppgick till1995 40 376 miljoner kronor. Sedan 1994 har ersätt-
ningsbeloppet minskat med Förändringen från2,2 1994procent.
varierar i hög grad mellan olika kassor. kassoma, Elektrikemas,Tre av
Bleck- och Plåtslagamas Pappersindustriarbetamas arbetslöshets-samt
kassa har minskat utbetalda medsin ersättning 20 sedanän procentmer

fyra kassor,1994. Sveriges arbetares, Petroleum-För Köpmännens,
handlamas och Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassor har ut-
betalningarna ökat med sedan Mellan dessa15 1994.än procentmer

återfinns andra kassoma spridda.extremvärden de jämnt

Säsongsvariation i olika arbetslöshetskassor4.2

utbetalda arbetslöshetsersättningen de flestaDen varierar året iöver
arbetslöshetskassor. finns dock litet antal där det finnsDet inteett
någon densäsongsvariation uppstår på grund denänannat som av
administrativa hanteringen Ersättningen från kassan betalas ut var
fjortonde dag eller månad. Till grund för utbetalningen lämnasper

kassakort4uppgifter från den sökande på från arbetsfönnedlingen.

3 totala ersättningen omfattar ersättning från arbetslöshetskassan förDen ersättningsamt
ALU.

4 arbetslöse hur många dagar han/hon inte har arbetat under fjorton-Den anger om som en
dagars period på kassakort. kort skickas till arbetslöshetskassanDetta betalarett utsom
ersättning.
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månadsutbetalning underVanligtvis ingår två kassakort i vissaen men
den utbetaldamånader kassakort. ersättningenDetta gör att uttre ser

utbetalademånad till månad. flertalet kassor ökar devariera från Iatt
beror utsträckning påersättningsbeloppen under iDetta storsommaren.

begär ersättning underde studerar under terrninemaatt sommar-som
beror del säsongsvariationenytterligare antal kassorlovet. För ett en av

säsongsarbeten.medlemmar med renodladedet finnspå att
vadberoende på varia-Arbetslöshetskassoma delas in i två grupper

säsongsarbete eller stud-beror renodlatutbetald ersättning på,tionen i
finns.säsongsvariationerande sommarlov, och där ingenmed en grupp
tabellsäsongsarbetslöshet finns uppräknade imed renodladKassor

säsongsvariationen, ialla medlemmarflera kassoma berörs4.1. I avav
kassor haryrkesgrupper. Två dessaeller fåtalandra endast ett aven

generella reglerna.deför till ersättningsärskilda regler utöverrätten
arbetslöshetskassa. denfiskares Ioch SverigesSmåföretagarnasDet är

yrkesgrupp, schaktreglerna endastgäller de särskildaförsta kassan en
åkerientreprenörer.och

säsongsarbetslöshetmedArbetslöshetskassorTabell 4.1

9K3553 i Antai iI1973553:- i-:.- a . .. medlermrnarmedlemmar Åi .ipi i --
Fastighetsanställdas 44 200673 867Kommunalarbetamas

18 406Lantarbetamas345 797Akademikernas
18 198Målarnas204 760Handelstjänstemanna-

förbundets
615Skogsarbetamas 14176 950Lärarnas

14 149Fiskares095 Sveriges145SEKO:sAK

612Handelsrepresentantemas 11116 252Byggnadsarbetamas
2188Sveriges109 741Smâföretagamas

teaterverksammas
817Bleck och plåtslagamas 5363Industrifackets 88
403Musikemas 5559Transportarbetarnas 71
620Hamnarbetamas 1Hotell-, och 62 010kafé

restauranganställdas
2 189 726094 TotaltLivsmedelsarbetamas 53

beroende tillströmningenpåhar säsongsvariationendastKassor avsom
generelltansluter tjänstemäntabell 4.2,studerande under sommaren,

ocksåfinns"arbetare"Vissa kategoriermed månadsanställningar. av
karaktäriserasArbetslöshetskassomadennarepresenterade i grupp.

månadsanställningar.också av
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Tabell Arbetslöshetskassor med4.2 säsongsvariation i utbetalningen
enbart sambandi med skollov

AntalKassa- Kassa Antal- " "I-" -i-v-
medlemmar medlemmar" :: . .Metallindustriarbetamas 461 Grafiska arbetares334 36 262

Industritjänstemännens 329 100 Pappersindustriarbetamas 67329
Statstjänstemännens Elektrikemas247 358 25 614
Handelsanställdas Försäkringstjänstemännens183 266 60517
Kommunaltjänstemänne 165 Försäkringsanställdas443 16 240
ns
Ledamas arbetares70 222 Sveriges 14 149
Finansförbundets Skogs-56 694 och 5201

lantbrukstjänstemännens
Träindustriarbetamas 58154 262 Totalt 1 869

alls, tabellfåtal kassor inte någon säsongsvariation 4.3.Ett uppvisar De
ändock förekommer kan förklaras med devariationer som

finns enskild kassa. kassoradministrativa rutiner i varje I vissasom
fjortondesker utbetalningen varje vecka, i andraersättningen varav
eller femmånad. månader ingår fyradag i andra I vissasamt per

eller utbetalningar. Vidveckoutbetalningar alternativt två toppartre
arbetsanhopningen.kan utbetalningen förskjutas i tiden på grund av

huvudsak branschanknutna.någon säsongsvariation iKassor ärutan

Tabell Arbetslöshetskassor säsongsvariation4.3 utan

Antal Kassa Antal medlemmarKassa
814 Farmacitjänstemännens 6 017Köpmännens 29

PetroleumhandlamasJournalisternas 3 51814 910
54 259Totalt

harVilka yrkesgrupper säsongsmönster4.3

finns för flertal yrkesgrupper harSäsongsvariationen ett som rena
skillnader syssel-säsongsarbeten för andra har markanta isamt som

lågsäsong. renodlade säsongsarbet-sättningsgrad mellan hög- och De
väder- eller årstidsberoende.ärena mer
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Medlemmar knutna till skolan, antingen lärare, matbespis-som
ningspersonal eller skolbussforare har lågsäsong under sommarlovet.
Lärarvikarier vanligen anställda läsår ochär därmed ofta arbetslösaper
under arbetslöshetskassorDe ansluter lärare och andrasommaren. som

knutna till skolan framföralltär Lärarnas, Akademikernas,ärsom
Musikemas, Statstjänstemännens och Transportarbetamas arbetslös-
hetskassa. bådeInom Musikernas och Transportarbetamas arbetslös-
hetskassa antalet medlemmar knutnaär till skolan mycket liten.ärsom

Inom turismen kan kompletterasäsongsmönster varandra. Det är
högsäsong i fjällen under vinterrnånadema och högsäsong under

Ölandpå bland och Gotland. berörsHär sysselsattaannatsommaren
inom hotell och restaurangbranschen, på skidanläggningar samt
camping- och stugvärdar. Dessa tillhör främst Hotell-, kafé- och resta-
uranganställdas arbetslöshetskassa.

Trädgårdsanläggare, trädgårdsodlare, jordgubbsodlare, ochtorv-
sockerarbetare, anställda i nöjes- och djurparker fleramed har hög-

i sin verksamhet undersäsong senvår, och tidigt höst vilketsommar
medför antalet inte har sysselsättningatt inom dessapersoner som
yrken ökar under vintern. Personer sysselsatta inom dessa yrken är
främst anslutna till Livsmedelsarbetarnas och Lantarbetarnas arbetslös-
hetskassa.

byggsektornInom finns det säsongsvariation. Framförallt ökar
antalet ersättningsdagar under den kalla årstiden. gäller främstDetta
utomhusarbeten. Målare, lackerare, elektriker, lastbilsförare med flera

beroende byggsektorn påverkas ocksåär byggandet.istoppsom av av
Grävmaskinister och lastbilsförare arbetar skogeni beroendeärsom av

det finns tjäle eller inte i marken. Gummiverkstäder har sä-ettom
med inför hösten ochsongsmönster i samband med jul ochtoppar ny-

årshelgen. Sälj med enbart provisionslön har minskad eller ingen in-are
komst under Det flertal arbetslöshetskassorär ettsommaren. som an-
sluter nämnda yrkesgrupper, bland Byggnadsarbetamas,annatovan
Elektrikemas, Målarnas och Transportarbetamas arbetslöshetskassa.

frskare5,Väderberoende schaktentreprenörerö.åkare ochär Dessa
yrkesgrupper har särskilda avtal medger till ersättning pårättsom
grund väderförhållanden. yrkesgrupperDessa anslutna tillärav
antingen Sveriges Fiskares eller Småföretagamas arbetslöshetskassa. I
Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa berörs de flesta medlemmarna och
i Småföretagamas arbetslöshetskassa cirka sju antaletprocent av
medlemmar. Sanerare vid kärnkraftverk har till ersättning för obli-rätt
gatoriskt uppehåll i tjänsten. Sanerama anslutna till Fastighets-är

5 Särskilt avtal finns, Sveriges Fiskares arbetslöshetskassase
6 Särskilt avtal finns, Småföretagamas arbetslöshetskassase
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arbetslöshetskassa och omfattar mindreanställdas än procenten av
medlemmar kassan.antalet i

vanligtvis sommaruppehåll frånoch tv-serieproduktion harTeatrar
skådespelare och teknik-till september. Under denna tid mångamaj är

och begär anslutna till Sveriges Teater-arbetslösa ersättning. De ärer
arbetslöshetskassa och omfattar cirka 70verksammas procent av

medlemmar kassan.antalet i

säsongsvariationenVad kostar4.4

krävskostnadsberäkning säsongsvariationenmöjliggöraFör att aven
andel arbetslöshetenhuruppskattning är säsongs-stor somavaven

uppskattat andelen ersättnings-arbetslöshetskassor harberoende. Flera
har dockuppskattningsäsongsvariationen. Dennadagar berorsom av

alla.inte gjorts av
säsongsrensade arbets-jämförs medarbetslöshetsiffrorverkligaOm

förFörutsättningenframkommer säsongsvariationen.löshetsiffror att
flertaletsäsongsarbetslöshetenförberäkna kostnadenkunna är att av

helårsanställda.skulle Denormalfalletsäsongsarbetslösa ide ut-vara
därmedsäsongsrensade värdetdetöverstigerbetalningar utgörsom

för säsongsvariationen.kostnaden

januari-decemberutbetald ersättning,4.4Avvikelser totaliDiagram
utbetalningen.säsongsrensadefrån den1995

1000000000

800000000 --

600000000 --
400000000 -- /
ZOOOOOOOOÅ

b
-200000000 -e
-400000000 --
-600000000

Källa :AMS
denveckor tidigareersättningsberättigade tidsperioden ligger minst änNot: Den tre

då betalastidpunkt ersättningen ut.
med O-linjensäsongsrensadeutbetalningenDenNot: anges
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finns faktorer talar för detta överskattning och andraDet ärattsom en
talar För underskattning säsongsarbetet. arbetslöshetskassorIsom av

där varandra underskattas troligtvis kostnadensäsongsmönstren tar ut
exempelvis i Hotell-, Kafé- och Restauranganställdas arbets-
löshetskassa. kassor där säsongsvariationen beror på den admin-För

hanteringen kostnaden sannolikt överskattad.istrativa Deär stora
under sommarmånaderna kan överskattad kostnad.topparna ge en

utsträckning studenter med sommarlovberor i påToppama stor men
avslutat utbildning. fårstuderande nyligen har sin Dessaäven som er-

tills de har arbete.sättning nytt
säsongseffekter, mindre ochfinns två naturligDet ären som en som

värdenoundviklig. vi uppskattar den första delenNär överär som
får med kringgenomsnittet vi säsongsvariationermönster ettett nytt

vid tidpunkterlägre medelvärde, där liggertopparna samma som
föga oundvikliga skulletidigare. det troligt deMen är att topparna

perfekt, vilket talar för skattningen säsongseffektensamvariera att av
detta antagande leder till viss underskattning.med en

månadskostnad överstiger detsummering varjeEn av som
total kostnad miljoner kronorsäsongsrensade värdet på 2 481ger en

månadskillnaden i utbetald ersättningför 1995. Diagram 4.4 visar per
under 1995.
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Tabell 4.4 beräknad kostnadDen för säsongsvariationen 1995 för
respektive arbetslöshetskassa, Mkr, och säsongsvariationens andel av
respektive kassas totala ersättningbelopp

.arbetslöshetskassa ,Kostnad Andel Arbetslöshetskassan, Kostnad Andel
Byggnadsarbetamas 267,8 Grafiska6,9 arbetarnas 36,2 7,6
Metallindustriarbetarens Smâforetagamas264,0 5,6 35,1 6,7
Kommunalarbetamas 234,3 3,6 Sveriges arbetares 26,6 8,9
lndustritjänstemännens Elektrikemas206,6 6,7 18,9 5,8
Handelsanställdas 152,5 5,8 Sveriges 16,8 9,8

teaterverksammas
Akademikernas 132,1 1,5 Pappersindustriarbetamas1 15 5
Statstjänstemännens l 13,8 6,5 Finansförbundets 13,5 7,6
Handelstjänstemännens 10,9 Musikemas1 5 12,5 6,9
AK SEKO:s Bleck- och plâtslagares106,2 6,6 11,1 8,3
Hotell-, kafé 101,7 7,7 Köpmännens 10,5 4,30

anställdasrestaurang-
Industrifackets Handelsrepresentantemas81 5 6,4 5
Transportarbetamas 80,7 7,4 örsäkringsanställdasF 5 9,8
Kommunalt oumalistemas58,2 5äntemännens J 5 5
Träindustriarbetamas 57,4 6,2 Sveriges Fiskares 4,7 12,5
Målamas Försäkringstjänste-56,0 12 2,9 4,4

männens
Livsmedelsarbetarnas Petroleumhandlarnas55,5 7 1,4 4,8
Fastighetsanställdas 52,1 8 Hamnarbetamas 1 6,5
Ledarnas 43,1 Skogsarbetamas5,7 1,1 7,4
Lantarbetamas 43,0 12,7 Fannacitjänstemännens 0,4 5,5
Skogs- och 38,3 7,9 Lärarnas n/a -
lantbrukstjänstemännens

Totalt 2481 6,2

Källa: ochAMS NUTEK

Säsongskostnaden för de olika arbetslöshetskassorna varierar naturligt
med hur många medlemmar har säsongsarbete. mycketDet ärsom
svårt uppskatta hur andel studerande med sommarlov ståratt stor som
För, då inga uppgifter finns. kassor har låg kostnad förDe som
säsongsvariation Hamnarbetamas, Skogsarbetamas och Farmaci-är
tjänstemännens arbetslöshetskassa. högstaDe kostnaderna för säsongs-
variationen står Byggarbetamas, Metallindustriarbetarnas, Kommunal-
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arbetarnas, och Industritjänstemännens arbetslöshetskassa för. I
tabell redovisas den beräknade kostnaden4.4 för respektive arbets-
löshetskassa för år 1995 säsongskostnadens andel det totalasamt av
ersättningsbeloppet. säsongskostnadens andel varierar mellan till3,6

den12,7 utbetalda ersättningen i kassan. högstaDenprocent av
andelen finns Lantarbetamasi och Sveriges Fiskares arbetslöshets-
kassa. lägsta KommunalarbetamasDen i arbetslöshetskassa.
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Arbetslöshetskassor5

återfinns kort beskrivning arbetslöshets-detta kapitel varjeI överen
ersättningsdagar för respektive kassa sedankassa. Antalet 1989 åter-

finnsfinns diagramforrn. särskilda avtal beskrivs under be-i De som
rörd kassa.

arbetslöshetskassaAkademikernas erkända5.1

erkända arbetslöshetskassa paraplykassa för med-Akademikernas är en
verksamhetsområde7,lemmar dvs akademikema. Sam-inom SACOs

medlemmar vidmanlagt hade denna arbetslöshetskassa 345 797 års-
utbetaladesskiftet 1995/96 kvinnor. Totalt 1 318157 512varav var

medunder ökning 2,6miljoner kronor i ersättning 1995. Detta är en
med-jämfört med genomsnittliga ersättningen1994. Denprocent per

kronor underlem uppgick till cirka 4 700 1995.

7 medlems-arbetslöshetskassa anslutna i något de 24Medlemmarna Akademikernasi är av
medlemmar Offlcersförbundet ochingår tillkommer iförbund i SACO. Dessutomsom

olika förbunden Civilekonomemasdirektanslutna medlemmar till kassan. De 24 är:
Riksför-Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LärarnasRiksförbund, JUSEK,

Arkitektförbundet,Arbetsterapeuter, Skolledama,bund, Förbundet Sveriges DIK-
Kyrkans Personalförbund,och kultur, Svenskaförbundet dokumentation, infonnation

Farmacevtförbund,Civilingenjörsförbundet, Agrifack, Sveriges Sveriges Jägmästares
Naturvetarförbund,Riksförbund, läkartörbund, SverigesSverigesoch Forsmästares
Tandläkarförbund,Akademikerförbundet SverigesPsykologförbund, SSR,Sveriges

Veterinärförbund, Ingenjörsförbundet,universitetslärarförbund, SverigesSveriges
ochTjänstemannaförbund, Reservofñcersförbund SACO:sSverigesSveriges Jämvägars

tjänstemannaförbund.Allmänna
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arbetslöshets-Akademikernasersättningsdagar iAntaletDiagram 5.1
kassa
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| årsmcdellalglidandemedlem-ErsältningsdagaredlemErsäuningsdagar per- -perm - - - ,
SteakdatabasenKälla: AMS

ochmånader föreårsvärdet femgenomsnittligaârsmedeltal visar detGlidandeNot: sex
månaden.aktuellamånader eñer den

ersättningsdagar ökarAntaletharkassa säsongsmönster.Denna ett
och september. Förutomaugustijuli,sommarmånadernaunder som-

oktober/november.och ifebruari/marsifinns toppmartoppen enen
intemadminis-bådadessahuvud-orsaken tillEnligt kassan topparär

underdenhanteringeniEftersläpningen toppenstoratrationen. av
ochåtskilliga läraretillkommerUnderlång.är sommarensommaren

sommarlov.harstudenter som
deframförallt in-ikassanenligtframträder ettSäsongsmönstret av

Civilingenjörs-Riksförbund. SEK,.TUförbunden, Lärarnasgående
universitetslärarforbund haroch SverigesDIK-förbundetförbundet,

direktanslutnamedlemmarDe ärtydligaockså säsongsmönster. som
medförbunden säsongsmönsterTvåocksåhar säsongsmönster.ett av

endastelleranställningfastinneharinteansluter lärare. Lärare ensom
underlönuppbär ingentimanställda vikarierarbetar sommaren.som

ersättningsdagarnaoch 8mellanuppskattar 5 procentKassan att av
kostnaden förfrarnrälcnade säsongs-säsongsarbetslöshet. Denberor på

eller 11,5miljoner kronortill 132,1uppgårunder 1995variationen
ersättningsbelopp.utbetaltprocent av



422 Bilaga 5 SOU 1996: 150

5.2 Arbetslöshetskassan för Service och
Kommunikation

Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation AK SEKO
ansluter yrkesgrupper inom tele, trafik, energi, ochpost, väg
anläggning, försvar, vård, polis statliga skolor. hadeKassansamt
145 095 medlemmar vid årsskiftet 1995/96 49 035 kvinnor.varav var
Totalt utbetalades 613 miljoner kronorl i ersättning under 1995. Det
har skett minskning med 6 jämfört med 1994. Denära procenten
genomsnittliga ersättningen medlem uppgår till drygt kronor9 000per
under 1995.

Det finns säsongsvariation med mindre undertoppen en sommaren.
Enligt kassan det dock fler ersättningsdagar under november tillär

Antalet ersättningsdagar i kassan ökar underävenmars. sommar-
månaderna då medlemmar med uppehåll studier tillkommer.i sina
Kassan säsongsvariationen finns inom vissa yrkesområden.attanger

framföralltDet och anläggningsbranschen harär väg- säsongs-ettsom
Antalet medlemmar inom denna yrkesgrupp till cirkauppgårmönster.

000.7

Antalet ersättningsdagarDiagram 5.2 i SEKO:s arbetslöshetskassa

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

åmå åaaassååasamå

Ersütmingsdagnr edlem -Erslltlningsd edlemperm - - - ngarperm- - ,

Källa: SteakdatabasenAMS
Glidande årsmedeltal det genomsnittliga årsvärdetNot: visar fem månader före och sex

månader den aktuella månaden.efter
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uppskattarKassan 200 000 dagar beror på säsongsarbetslösheten.att
Detta motsvarade 6 totala antalet ersättningsdagaruppemot procent av

kassani under 1995. beräknadeDen kostnaden för säsongsvariationen
under 1995 uppgår till 106,2 miljoner kronor eller 6,6 procent av
utbetalt belopp.

5.3 Bleck och Plåtslagamas arbetslöshetskassa

Bleck och Plåtslagamas arbetslöshetskassa ansluter byggnadsplåtslag-
vissa Ventilationsplåtslagare. Kassan hade 817 medlemmar5samtare

vid årsskiftet 1995/96 2 435 kvinnor. Totalt utbetaladesvarav var
134,2 miljoner kronor i ersättning under Under1995. uppgick1994
ersättningen till 42 miljoner kronor minskningnära En har skettmer.
med knappt 24 Den genomsnittliga ersättningen medlemprocent. per
uppgick till 23 068 kronor under 1995.

Bleck och Plåtslagamas arbetslöshetskassa har säsongsvariation.
finnsDet i februari/mars med ökning på 25 ochtopp procenten en en

mindre under har dockKassan ingatopp säsongs-sensommaren.
Ökningenarbetare. den utbetalda ersättningen under för-av sommaren

klaras troligtvis med liten tillströmning studerande berät-ären av som
tigade till ersättning. huvudsakligaDe arbetstillfällen förekommersom

inom ROT-sektom, dvs reparationer och ombyggnader. Utvändigaär
arbeten förekommer mindrei utsträckning under vintern. kanDetta
delvis förklara förekommer under årets första månader.toppen som
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arbets-ersättningsdagar bleck- och plåtslagamasAntalet iDiagram 5.3
löshetskassa
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Källa: SteakdatabasenAMS
ochårsvärdet månader föredet genomsnittliga femGlidande årsmedeltal visarNot: sex

aktuella månaden.månader efter den

finns underför den säsongsvariationberäknade kostnadenDen som
utbetaldellertill miljoner kronor 8,3uppgår 11,11995 procent er-av

sättning.

arbetslöshetskassaByggnadsarbetamas5.4

maskinförare,ansluterarbetslöshetskassaByggnadsarbetamas murare,
vidmedlemmar års-hade 116 252träarbetare.och Kassanbetong-, rör-
miljon-utbetalades 909kvinnor. Totalt 3skiftet 1995/96 827 varvarav

År mil-440utbetalades 4under 1994kronor ersättning 1995.i näraer
därmed skett till årharminskning med 12kronor.joner En procent

medlem 33 627ersättningsnivångenomsnittliga1995. Den varper
kronor under 1995.

underökarAntalet ersättningsdagarfinns.Visst säsongsmönster
februari/mars med 40med ijuli/augusti 25 procent.procent samt

årstiden. Underberoendevid utomhusarbeteByggnadsarbetare är av
till-Underfärre arbetstillfällen.årstiden finns detden kalla sommaren

uppehåll studier.har i sinade medlemmarkommer som
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Diagram Antalet ersättningsdagar i Byggnadsarbetamas arbetslös-5.4
hetskassa
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-Ersáttningsdagarmedlem,glidandeårsmedeltalErsättningsdagarmedlem perper - - - - -

Källa: SteakdatabasenAMS
genomsnittliga årsvärdet fem månader fore ochGlidande årsmedeltal visar detNot: sex

aktuella månaden.månader efter den

för uppgår tillberäknade kostnaden för säsongsvariationen 1995Den
eller utbetald ersättning.miljoner 6,9267,8 procent av

Elektrikemas arbetslöshetskassa5.5

vid årsskiftetarbetslöshetskassa hade medlemmarElektrikema 25 614
elek-ansluter anställda inom1995/96 kvinnor.287 Kassanvarav var

installationstelmikeravtalsområde vilka huvudsaktrikerförbundets i är
År utbetaladesradiotekniker.hissmontörer, och 1994 näraävenmen

med drygtkraftig minskning har skett, 172miljoner kronor.500 En
utbetaladesfram till år Totalt 326,9miljoner, eller 1995.34,5 procent,

under genomsnittligamiljoner kronor 1995. Deni ersättning ersätt-
undermedlem 761 kronor 1995.ningen 12per var

fleramed småElektrikerna arbetslöshetskassa har säsongsvariation
dock de inteoch februari.under i Kassan atttoppar, uppgersommaren

sommarmånaderna berorunderhar någon säsongsvariation. Topparna
studieuppehåll på semesterperrnitteringar. Semesterper-på ävenmen

kan förekom-drabbar särskild yrkesgruppmitteringar inte någon utan
beroendeElektrikema utsträckningalla yrkesgrupper. iinom är storma

och deras produktion.de byggföretagenstörreav
för uppgårberäknade kostnaden för säsongsvariationen 1995Den

eller utbetald ersättning.till 18,9 miljoner 5,8 procent av
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Diagram Antalet5.5 ersättningsdagar i Elektrikemas arbetslöshets-
kassa
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Källa: SteakdatabasenAMS
Glidande ârsmedeltalNot: visar det genomsnittliga årsvärdet månaderfem fore och sex

månader efter den aktuella månaden.

5.6 Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa ansluter i huvudsak apotek-
sanställda och anställda apoteksbolaget,inom läkemedelsindustrin

inom produktion för apoteksbolaget. hade medlem-Kassan 6 017samt
vid årsskiftet 1995/96 855 kvinnor. Totalt utbetalades5mar varav var

7,7 miljoner kronor i ersättning under Endast liten ökning1995. haren
skett med sedan genomsnittliga0,4 1994. Den ersättningenprocent per
medlem uppgick till kronor under1 277 1995.

Viss säsongsvariation finns. Antalet ersättningsdagar ökar vid års-
skiftet, i maj och oktober. administrativa hanteringen utbetal-Den av
ningen påverkar utbetalningens storlek. När ersättningen utbetalas var
fjortonde dag kan månadssiffroma innehålla utbetalningar jämförttre
med de vanliga två. Detta säsongsmönster.ettger

beräknade kostnaden förDen säsongsvariationen under 1995 uppgår
till 0,4 miljoner kronor eller utbetald5,5 ersättning.procent av
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Antalet ersättningsdagar i FannacitjänstemännensDiagram 5.6
arbetslöshetskassa
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årsmedeltall| Ersâttningsdagar medlem Ersättningsdagarmedlem,glidandeper per- - - -- -

Källa: AMS Steakdatabasen
det genomsnittliga ârsvärdet fem månader före ochGlidande ârsmedeltal visarNot: sex

månader efter den aktuella månaden.

Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa5.7

ansluter fastighetsskötare, städ-Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa
kämlcraft. hade 200fönsterputsare och inom Kassan 44sanerareare,

kvinnor. Totaltmedlemmar vid årsskiftet 1995/96 20 235 varvarav
utbetalades miljoner kronor ersättning under 1995. Detta651,4 i är en

sedan genomsnittliga ersättningenökning på 1994. Den10,6 procent
till kronor undermedlem uppgick 14 738 1995.per

ökar underfinns. Antalet ersättningsdagarVisst säsongsmönster
med cirkasommarmånaderna under december och januari 30samt

sammanfaller dessa ökningar med studieuppe-Enligt kassanprocent.
för studerande.håll

särskilt där de får ersättningvid kärnkraftverk har avtalSanerare ett
den tid de får arbeta. arbetstidfrån arbetslöshetskassan inte Derassom
hälsoskäl. Arbetet får endast bedrivas i visstreglerad på grundär av

ledighetsperiod skall Under denna ledig-antal veckor innan tas ut.en
till arbetslöshetsersättning. Antalethetstid har rätt saneraresanerama

medlemmar och domineraslitet, mindre antaletänär procent aven av
80%.män
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Fastighetsanställdas arbetslös-Antalet ersättningsdagar iDiagram 5.7
hetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochårsvärdet fem månader foregenomsnittligaGlidande ârsmedeltal visar detNot: sex

månaden.månader den aktuellaefter

uppgårunder 1995för säsongsvariationenberäknade kostnadenDen
utbetald ersättning.kronor eller 8,0till miljoner52,1 procent av

arbetslöshetskassaFinansförbundets5.8

bank ochanställdaansluter inomarbetslöshetskassaFinansförbundets
1995/96årsskiftetmedlemmar vid694hade 45ñnansbolag. Kassan
kronor imiljonerTotalt utbetalades 178,3kvinnor.29 043 varvarav

medhar minskat 12,5Ersättningenunder 1995.ersättning procent
uppgick tillmedlemgenomsnittliga ersättningensedan 1994. Den per

under 1995.kronor3 902
underersättningsdagar ökarfinns. AntaletVisst säsongsmönster

harmedlemmartillkommer deUnder uppe-somsommarensommaren.
februari/mars.finns ocksåmindre istudier.håll sina Eni topp

uppgårunder 1995for säsongsvariationenkostnadenberäknadeDen
utbetald ersättningeller 7,6miljoner kronortill 13,5 procent av .
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arbetslöshets-Finansförbundetsersättningsdagar iAntalet5.8Diagram
kassa

2,00

i 1,50å
eå nn A" 1,00

b -""- ..o A1 0,50" avg vå
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0,00äggssssgsåssgsgsssêgssammmââgâmämääøzämåååmaøågå
I årsmedeltalglidandemedlemErsâttningsdmedlemErsåttningsd ngarperagarper - - - -

SteakdatabasenKälla: AMS
månader före ochårsvärdet femgenomsnittligaårsmedeltal detvisarGlidandeNot: sex

aktuella månaden.denmånader efter

arbetslöshetskassaFörsäkringsanställdas5.9

försäk-vidanställdaansluterarbetslöshetskassaFörsäkringsanställdas
med-240hade 16försäkringsbolaget Folksam. Kassanochringskassor

utbetal-Totaltkvinnor.4541995/96 13årsskiftetvidlemmar varvarav
har skettökningunder 1995. Enersättningkronor imiljonerades 52,1

med-ersättningengenomsnittligamed Den6,3sedan 1994 procent. per
1995.till 208 kronoruppgick 3lem
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Diagram 5.9 Antalet ersättningsdagar i Försäkringsanställdas arbetslös-
hetskassa

1,00L-IEDIuäE
-7-":a 050E vw

E --E

0,00
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I edeltallErsänningsdagnr medlem -Ersältningsdagar medlemglidandeârsmper - - - - - per ,
Källa: SteakdatabasenAMS
Not: Glidande årsmedeltal visar det genomsnittliga ârsvärdet fem månader före och sex
månader efter den aktuella månaden.

Visst finns. Antaletsäsongsmönster ersättningsdagar ökar något under
Under tillkommer studerande har uppehåll isommaren. sommaren som

sina studier. Kassan de inte har någon säsongsmässigattanger
arbetslöshet.

Kostnaden för den säsongsvariation fanns under beräkn-1995som
ades till miljoner5,1 kronor eller 9,8 utbetald ersättning.procent av

10 Försäkringstj arbetslöshetskassaänstemännens

Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa ansluter tjänstemän
inom försäkringsbolag och försäkringsmäkleri. Kassan hade 17 605
medlemmar vid årsskiftet 1995/96 10 250 kvinnor. Totalt ut-varav var
betalades 67,2 miljoner kronor i ersättning under 1995. Ersättningen
har ökat med 24,2 sedan 1994. Den genomsnittligaprocent ersättning-

medlem 1995 uppgick till 3 818 kronor.en per
Ersättningsdagarna relativt jämnt utspriddaär året, med fleraöver

Ökningenmindre under sommarmånadernatoppar. beror på medlem-
studerar och har sommarlov.mar som

beräknadeDen kostnaden för säsongsvariation under 1995 uppgår
till 2,9 miljoner kronor eller 4,4 utbetald ersättning.procent av
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FörsälcringstjänstemännensAntalet ersättningsdagar iDiagram 5.10
arbetslöshetskassa
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lidandeårsmedeltalErsättningsdagarmedlem,Ersättningsdagarmedlem per 8per - - - - -

SteakdatabasenKälla: AMS
månader före ochgenomsnittliga årsvärdet femGlidande årsmedeltal visar detNot: sex

aktuella månaden.månader efter den

arbetslöshetskassaGrafiska arbetarnas5.11

tryckeri,arbetslöshetskassa ansluter arbetare inomGrafiska arbetarnas
årsskiftet 1995/96 fannsemballage. Vidreklam ochmedia,sätteri,

utbetaladeskvinnor. Totalt 477,7724medlemmar 1136 262 varvarav
minskning med 8,5underersättning 1995. Enmiljoner kronor i procent

medlemgenomsnittliga ersättningensedan 1994.har skett Den per
undertill kronor 1995.uppgick 13 174

finnsersättningsdagar.antalet Detsäsongsvariation ifinnsDet mar-
ersättningsdagar med 50ökar antaletUnderkanta toppar. sommaren

februari/mars med drygt 30den lägre ioch under toppenprocent
uppehåll ifrämst grundpåAntalet ökar påprocent. avsommaren

normalasäsongsarbete förutomkassan finns ingetstudier. Enligt annat
beroende påde årenhar dock ökatvariationer. Variationema senaste

tillgrad för övergåheltidsanställning allt högreiföretag frångår attatt
behov.timanställning vid

under 1995 36,2för säsongsvariationenberäknade kostnaden ärDen
utbetald ersättning.eller 7,6miljoner kronor procent av
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Diagram Antalet5.11 ersättningsdagar Grafikemasi arbetslöshetskassa
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Källa: SteakdatabasenAMS
Glidande ârsmedeltalNot: visar det genomsnittliga årsvärdet fem månader ochföre sex

månader efter den aktuella månaden.

5.12 Harrmarbetamas arbetslöshetskassa

Medlemmar i Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa arbetar i hamnar och
beroende fartygstrañken. hade medlemmar vidKassan 1 620 års-är av

skiftet 1995/96 13 kvinnor. Totalt utbetalades 19,5 miljonervarav var
kronor i ersättning under vilket1995, minskning med drygt 9är en

jämfört med 1994. Den genomsnittliga med-ersättningenprocent per
lem uppgick till 008 kronor under12 1995.

finnsDet säsongsvariation med markanta med ökningartoppar,en
drygtpå finns februari30 Topparna i och i september/oktober.procent.
Hamnarbetama har lågsäsong under den svenska industrisemestem

under semesterperioden på kontinenten. medför ökningDettasamt en
antalet ersättningsdagar under och början hösten. Denav sommaren av

återfinns i början året beror troligtvis ishinderpå i hamnartopp som av
framförallt Norrland.i

Den beräknade kostnaden för säsongsvariationen under 1995 1,3är
miljoner kronor eller utbetald6,5 ersättning.procent av
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Antalet ersättningsdagar i Harrmarbetamas arbetslöshets-Diagram 5.12
kassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
månader ochgenomsnittliga årsvärdet fem föreårsmedeltal detGlidande visarNot: sex

den aktuella månaden.månader efter

arbetslöshetskassaHandelsanställdas5.13

de-arbetslöshetskassas arbetar inomHandelsanställdasMedlemmar i
folk-grossistverksamhet,butik och på lager, visstaljhandel, både i

årsskiftet 1995/96 hade kassan 183 266Vidfrisörer.rörelser och som
Totalt utbetalades 2 625kvinnor.614medlemmar 127 varvarav

Jämfört med 1994 dettaunder 1995.kronor i ersättningmiljoner är en
medlemgenomsnittliga ersättningenökning med 8,5 Denprocent. per

kronor under 1995.uppgick till 14 322
Flerade handelsanställda.finns hosEtt viss topparsäsongsmönster
Ökningensommarmånaderna.markanta underfinns där den ärärmest

ochmellan 10 15 procent.
kurs-studier ochökningen framförallt påberorUnder attsommaren

Även antalet arbets-efter årsskiftet ökarlågsäsongenhar uppehåll. ier
enskild yrkesgrupp uppvisarlösa. Det ingen säsongsmönster.är som

under 1995kostnaden för säsongsvariationenberäknade ärDen
utbetald ersättning.miljoner kronor eller 5,8152,5 procent av
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Diagram 5.13 Antalet ersättningsdagar i Handelsanställdas arbetslös-
hetskassa
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Källa: AMS Steakdatabasen

GlidandeNot: årsmedeltal visar det genomsnittliga årsvärdet fem månader ochfore sex
månader efter den aktuella månaden.

5.14 Handelsrepresentantemas arbetslöshetskassa

Handelsrepresentantema arbetslöshetskassa ansluter säljare med upp-
sökande verksamhet. kan bådeDessa anställda eller egenföretag-vara

hade medlemmarKassan 11 612 vid årsskiftet 1995/96are. varav
384 kvinnor.1 Totalt utbetalades 111, 9 miljoner kronor i ersätt-var

ning under 1995. Ersättningen har minskat med ll miljoner lcronor, 9,8
jämfört med 1994. Den genomsnittliga ersättningen med-procent, per

lem uppgick till kronor9 638 under 1995.
Visst finns. Antalet ersättningsdagar underökarsäsongsmönster

sommarmånaderna. Under tillkommer de medlemmarsommaren som
har uppehåll i sina studier. tillkommer delDessutom de säljareen av

endast har provisionslön och ofta har svårt sälja under juliattsom som
och augusti. Denna dock liten, knappt 8är procent.grupp
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HandelsrepresentantemaAntalet ersättningsdagar i5.14Diagram
arbetslöshetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föregenomsnittliga ârsvärdet femdetârsmedeltal visarGlidandeNot: sex

månaden.aktuellamånader efter den

tilluppgårfor 1995säsongsvariationenkostnaden förberäknadeDen
utbetald ersättning.eller 5,76,4 miljoner procent av

Handelstjänstemannaforbundets arbets-5.15
löshetskassa

arbetslös-Handelstjänstemannaforbundetshade1995/96Vid årsskiftet
kvinnor. I126 584medlemmarhetskassa HTF 204 760 varvarav

andraochhandel,inommedlemmarna tjänstemän transportHTF är
ersättningkronor imiljonerutbetalades 2 215Totaltservicenäringar.

sedan 1994. Denhar skettmed 5,2ökningunder 1995. En procent
kronoruppgick till 10 818medlemersättningengenomsnittliga per

under 1995.
sommarmånaderna.undermedfinns säsongsvariationDet toppen

för säsongsvariationen. Där-stårenskild yrkesgruppingenDet är som
sommarmånaderna.understudentertillströmningñnns storemot aven

anläggningarolikamed turism påsysslarfåtal medlemmarEtt som
ochstugvärdar uppvisaroch säsongsmönsterguider, campingsåsom ett

cirka 500det sigvinterhalvåret. Totaltunderersättninguppbär rör om
säsongsvariationen.förstårpersoner som
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änstemannaför-Diagram Antalet ersättningsdagar i Handelstj5.15
bundets arbetslöshetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochårsvärdet månader föreårsmedeltal det genomsnittliga femGlidande visarNot: sex

aktuella månaden.månader efter den

under uppgickkostnaden för säsongsvariationen 1995beräknadeDen
utbetalt ersättningsbe-kronor ellertill miljoner 5,0110,9 procent av

lopp.

restauranganställdasHotell-, kafé och6l
arbetslöshetskassa

medlem-restauranganställdas arbetslöshetskassansHotell-, Kafé och
kafé- och restaurangnäringen. Vid års-hotellarbetar på isamtmar

medlemmar,kassan 62010 42 415skiftet l995/96 hade varvarav
undermiljoner kronor i ersättningTotalt utbetalades 323kvinnor. 1

jämförelse med har ökning på knappt 14Vid 19941995. procentenen
medlem uppgick till 347genomsnittliga ersättningen 21skett. Den per

kronor under 1995.
kompletterar varandra.kassa har flera IDenna säsongsmönster som

december och april. Gotland ochfjällvärlden det mellan Påär säsong
Öland till Högskolerestau-det under juni augusti.är säsong sommaren,

septemberskolorna full gång dvs mellanhar inär ärsäsongrangerna
de arbetaryrkesgrupper påverkasoch på juni.mitten De ärsom som

förutom hotell och personal.med fritid och liftar restaurangsport,
Även påverkas.arbetar på högskolerestauranger Dennapersonal som

liten.yrkesgrupp dockär
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Kafé ochHotell-, Restaurang-ersättningsdagar iAntalet5.16Diagram
arbetslöshetskassaanställdas
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föreârsvärdet femgenomsnittligaårsmedeltal detvisarGlidande sexNot:

månaden.aktuelladenmånader efter

under åretersättningsdagarflerdet änUnder är annarssommaren
studieuppehållstuderande medandelfinnsdet somstoratt engenom

eftersomocksådetnovemberUnder topp,ersättning. ärbegär som-en
börja.hunnitintevintersäsongensamtidigtslutatharmarsäsongen som

till 50med 30ersättningarantaletökarperioderbåda dessaUnder
procent.

under 1995säsongsvariationenkostnaden förberäknadeDen upp-
ersättning.utbetaldeller 7,7kronormiljoner procentgick till 101,7 av

arbetslöshetskassaIndustrifackets5.17

främst inomindustriarbetareansluterarbetslöshetskassaIndustrifackets
med-363hade 88glasindustri. Kassanochtextil-beklädnads-,plast-,

utbetal-Totaltkvinnor.34 4181995/96årsskiftetvidlemmar varvarav
med 1994Jämförtunder 1995.ersättningkronor imiljonerades 408l

eller 10miljoner kronor procent.med drygt 156skettminskninghar en
till 937uppgick 15medlemersättningengenomsnittligaDen per

under 1995.kronor
antaletdååret ersätt-spridningjämn överhar iKassan stort sett en

berorökningsommannånaderna. Dennaunderökar någotningsdagar
semesterperrnitteringar.sommaruppehåll studieri ävenpåfrämst men

undermed lO-20ökarersättningsdagar procentAntalet sommaren.
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Den säsongsvariation finns står sockerindustriarbetare ochsom
torvindustriarbetare för. Endast liten andel dessa arbetare ären av
säsongsarbetare, något hundratal. flestaDe årsanställda.är Kassan upp-
skattar mindre l antaletatt än ersättningsdagar berorprocent påav
säsongsarbetslöshet.

Diagram 5.17 Antalet ersättningsdagar i Industrifackets arbetslöshets-
kassa

å
å
å
å
å
3,00
2,00
1,00
0,00

5§3§§§§å3333§E3§§

I årsmedeltallErsättningsdagarmedlem -Ersättningsdagarmedlem,glidandeper per- - - - -

Källa: AMS Steakdatabasen
GlidandeNot: ârsmedeltal visar det genomsnittliga årsvärdet fem månader före och sex

månader efter den aktuella månaden.

beräknadeDen kostnaden för säsongsvariationen under uppgick1995
till 81,5 miljoner kronor eller 5,8 utbetald ersättning.procent av

5.18 Industritjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemmar i Industritjänstemännens arbetslöshetskassa arbetar som
tjänstemän inom producerande företag i industrin dataföretag.påsamt

hadeKassan 329 100 medlemmar vid årsskiftet 1995/96 129 552varav
kvinnor. Totalt utbetalades 3 miljoner086 lcronor i ersättning undervar

1995. Detta minskning med miljoner254 kronor ellerär 7,6näraen
jämför med 1994. genomsnittligaDen ersättningen medlemprocent per

uppgick till 9 304 kronor under 1995.
Antalet ersättningsdagar ökar under främst beroende påsommaren
studerande har sommaruppehåll i sina studier. De mindre ökning-att

februari/marsi och i november kan bero den administrativapåarna
handläggningen. Ersättningen från kassan betalas fjortonde dagut var
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uppgifter från denTill grund för utbetalningen lämnaseller månad.per
månads-Vanligtvis ingår två kassakort isökande kassakort.på en

kassakort. Vid beräkningunder månaderutbetalning vissa tre avmen
fjortondeutbetald ersättningmånadsutbetalningenden totala perav
utbetaldapåverkan. denkassakort Dettadag får antalet gör attsamma

månad.från månad tillvarieraersättningen attutser

arbets-IndustritjänstemännensAntalet ersättningsdagar i5.18Diagram
löshetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föregenomsnittliga årsvärdet femdetârsmedeltal visarGlidandeNot: sex

månaden.aktuellamånader efter den

uppgickunder 1995säsongsvariationenförberäknade kostnadenDen
utbetald ersättning.eller 6,7miljoner kronortill 206,6 procent av

arbetslöshetskassaoumalisternas5.19 J

redaktionelltansluter i SverigearbetslöshetskassaJoumalistemas an-
dokumenterad frilans-årsmed minstfrilansmedarbetare,ställda och ett

radio ochbildbyråer,nyhets- ochtidskrifter,vid tidningar,verksamhet,
förvalt-informationsavdelningar inomvid ochtelevision samt press-

medlemmarhade 14 910organisations-väsendet. Kassanochningar
utbetalades 88,9Totaltkvinnor.1995/96 6 605vid årsskiftet varvarav

medökning 7,5under 1995. Enersättning procentmiljoner kronor i
jämförelse ersättningengenomsnittligamed 1994. Denvidhar skett en

underkronor 1995.uppgick till 966medlem 5per
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kassaDenna har endast små säsongsvariationer och kassan uppger
ersättningsdagarna relativt jämt fördeladeatt är året. beräkna-Denöver

de kostnaden under för1995 säsongsvariationen uppgick till 5,1
miljoner kronor eller 5,7 utbetald ersättning.procent av

Diagram Antalet5.19 ersättningsdagar i Joumalistemas arbetslöshets-
kassa

2,00
1,140 --
1,60
1,40
1,20 -
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20 -

40,00
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L edeltaqErsättningsdagar medlem Ersättningsdagarmedlem,glidandeårsmper per- - - - - -

Källa: SteakdatabasenAMS
Glidande årsmedeltal detNot: visar genomsnittliga årsvärdet månader ochfem fore sex

månader den aktuella månaden.efter

Kommunalarbetarnas5.20 arbetslöshetskassa

Kommunalarbetamas arbetslöshetskassa ansluter bland vårdbi-annat
träden och busschaufförer. hade medlemmarKassan 673 867 vid års-
skiftet 1995/96 kvinnor.542 739 Totalt utbetalades 6 540varav var
miljoner kronor underi ersättning 1995. ökning medEn 11,6 procent
har skett sedan 1994. genomsnittligaDen ersättningen medlemper
uppgick till kronor9 706 under 1995.

harKassan säsongsvariation. Antalet ersättningsdagar ökar under
sommarmånaderna. Under tillkommer de medlemmarsommaren som

Ävenhar uppehåll i sina studier. kring jul och nyår tillkommer studer-
ande med lov eller efter avslutade studier. Efter finns ocksåsommaren

beroende de medlemmar har haft semestervikariat ochtoppen av som
fått fortsatt anställning.inte finnsDessutom yrkesgrupp, park- ochen

kyrkogårdsarbetare, har säsongsarbetare. färreDessa 1är änsom
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harmedlemmar i kassan. Dessaersättningsberättigadeallaprocent av
underhögsäsongheltidsanställning. Derastill ärövergåttoch mermer

ersättningsberättigade ökarantaletmedförvilkettill senhöst,senvår att
under vintern.

arbets-Kommunalarbetamasersättningsdagar iAntaletDiagram 5.20
löshetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föreårsvärdet femgenomsnittligadetårsmedeltal visarGlidande sexNot:

månaden.aktuelladenmånader eller

uppgickunder 1995säsongsvariationenförkostnadenberäknadeDen
utbetald ersättning.3,6ellerkronormiljoner procenttill 234,3 av

arbetslöshetskassaKommunaltj änstemätmens.215

ansluter tjänstemänarbetslöshetskassaKommunaltjänstemännens som
hadeKassankyrkokommunema.ochbåde primärarbetar inom

kvinnor.3541995/96 132årsskiftetvidmedlemmar443165 varvarav
under 1995. Enersättningikronormiljonerutbetalades 984,4Totalt
med 1994. Denjämförelseskett iharmed drygt 9ökning procent

kronoruppgick till 5 308medlemersättningengenomsnittliga per
under 1995.

ökarersättningsdagarAntaletfinns visst säsongsmönster.Det ett
verkligadenseptemberseptember. Där är toppen.ochmellan juni

uppehåll i sinaharmedlemmardetillkommerUnder somsommaren
denieftersläpningendeltill påberor vissSeptembertoppenstudier.

hanteringen.administrativa
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Diagram 5.21 Antalet ersättningsdagar i Kommunaltjänstemännens
arbetslöshetskassa
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Källa: AMS Steakdatabasen
Glidande årsmedeltal detNot: visar genomsnittliga årsvärdet fem månader ochfore sex

månader efter den aktuella månaden.

beräknade kostnaden förDen säsongsvariationen under uppgick1995
till 58,2 miljoner kronor eller 5,9 utbetalt ersättningsbelopp.procent av

5.22 arbetslöshetskassaKöpmännens

arbetslöshetskassa ansluter företagareKöpmännens inneharegna som
detaljhandel. hade medlemmar vid årsskiftet 1995/96Kassan 29 814

kvinnor. Totalt utbetalades miljoner kronor14 271 242,8 ivarav var
under ökningersättning 1995. Detta med jämfört18,6är procenten

med 1994. genomsnittliga medlem uppgick tillDen ersättningen per
kronor under8 143 1995.

finnsDet visst i från kassan.ersättningen Isäsongsmönsterett
månaderna maj, juli och december det företagareFörär toppar. att en
ska kunna få företagetersättning måste ha upphört helt och hållet med
sin verksamhet. finnsDen säsongsvariation under berorsom sommaren
i utsträckning på studerande begär ersättning understor som sommar-
lovet. har förstärkts underDetta de åren.mönster senaste
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Antalet ersättningsdagarDiagram 5.22 i arbetslöshets-Köpmännens
kassa

4,00
3,50
3,00
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Källa: AMS Steakdatabasen
årsvärdet månader ochGlidande årsmedeltal visar det genomsnittliga fem föreNot: sex

månader den aktuella månaden.efter

uppgickkostnaden för säsongsvariationen under 1995beräknadeDen
utbetalt ersättningsbelopp.till miljoner kronor eller 4,310,5 procent av

arbetslöshetskassaLantarbetamas5.23

lantarbetare, djurskötare,arbetslöshetskassa ansluterLantarbetamas
handelsträdgårdar, trädgårdsarbetaresvampodlare, anställda på samt

travbanor. hade 18 406golfbanor, ridskolor och Kassananställda vid
1995/96 kvinnor. Totaltmedlemmar vid årsskiftet 7 220 ut-varav var

ökningmiljoner kronor i ersättning under 1995. Enbetalades 338,2
har skett vid jämförelse med 1994.med drygt Den6 procent genom-en

underuppgick till kronorsnittliga ersättningen medlem 18 377per
1995.

med den högstafinns det tydligtEnligt kassan säsongsmönsterett
Underunder november tillarbetslösheten på vintern, säsongenmars.

arbetslösa. Underapril september det färre junifrån till ärsom varar
med sommaruppehålltill tillkommer det dock studerandeaugusti som

diagramsommararbete. Statistiken från 5.23,inte har fått AMS, se
finns dock smådetta tydligavisar inte Detsäsongsmönster. toppar

medlemmarnaunder hösten. Enligt kassan arbetar många ärav som
diverse ströarbeten. innebärarbetslösa under vintern med Detta att

full vecka. Antaletdessa medlemmar inte får ersättning varje ersätt-
arbets-antalet medlemmarningsdagar därmed inte ärmotsvarar som

lösa från ordinarie arbete.sitt
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Enligt kassan det framförallt trädgårdsanläggare arbetarär är som
med underhåll och ny-anläggningar till exempel ochgrönytorav

sysselsatta med träd-rabatter har Personersäsongsmönster.ettsom
huvudsakligaberörda hög grad eftersom derasgårdsodling också iär

Ävengrönsaksproduktion. blomsterproduktionensysselsättning är upp-
därökning har inom jordbruketEnvisar säsongsmönster. noteratsett

främsttillsvidareanställningar har gjorts till säsongsanställning påom
spanmnmålsproducerande företag.

arbetslöshets-ersättningsdagar LantarbetamasAntalet iDiagram 5.23
kassa

8,00
7,00baug 6,00

u3 5,00
å 4,00
3 3,00s
g 2,00
t 1,00

0,00
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I| permedlem,glidandeårsmedeltal--ErsittningsdagarErsättningsdagarpermedlem- - - -

SteakdatabasenKälla: AMS
månader före ochgenomsnittliga årsvärdet femårsmedeltal detGlidande visarNot: sex

månaden.den aktuellamånader efter

ersättningsdagama beror påtredjedelaruppskattar tvåKassan att av
underkostnaden för säsongsvariationenberäknadesäsongsarbete. Den

utbetaltkronor eller 12,7uppgick till miljoner43,01995 procent er-av
sättningsbelopp.

arbetslöshetskassaLedarnas5.24

ställ-ledandeansluter chefer och andra iarbetslöshetskassaLedarnas
maskinbefálochoffentlig förvaltning.näringsliv och Fartygs-ning i

vidhade medlemmaranslutas. 69 945fartyg kan också Kassan
utbetaladesTotalt 758kvinnor.årsskiftet 1995/96 6165varav var

Jämförelse med 1994 harunderkronor ersättning 1995. Imiljoner i en
ersättningengenomsnittligamedminskning skett 10 Dennära procent.

underuppgick till honor 1995.medlem 10 838per
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Visst finns. Antalet ersättningsdagar ökar undersäsongsmönster
sommarmånaderna. Under tillkommer de medlemmarsommaren som
har uppehåll i sina studier. och maskinbefál harFartygs- ofta en
kontraktstid på månader för följas månaders ledighet.tre att treav
Under ledighetsperioden dessahar medlemmar till frånersättningrätt
arbetslöshetskassan.

Diagram Antalet ersättningsdagar Ledamas arbetslöshetskassa5.24 i
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0,50
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SteakdatabasenKälla: AMS
genomsnittliga årsvärdet månader före ochGlidande årsmedeltal visar det femNot: sex

månader den aktuella månaden.efter

under uppgickberäknade kostnaden för säsongsvariationen 1995Den
utbetalttill miljoner kronor eller till43,1 5,7 procent av

ersättningsbelopp.

Livsmedelsarbetamas arbetslöshetskassa5.25

arbetslöshetskassa ansluter anställda slaktLivsmedelsarbetamas inom
bagerinäringen, konserv och bryggerindustrin.och charkindustrin,

vid årsskiftet 1995/96hade 53 094 medlemmar 32 031Kassan varav
Totalt utbetalades miljoner kronor ersättning underkvinnor. 788,9 ivar

jämfört medökning med 5,6 1994. Den1995. Detta är procenten
uppgick till kronorgenomsnittliga ersättningen medlem 14 859per

under 1995.
finns tydligt för kassan. UnderDet säsongsmönsterett sommaren

finnsökar antalet ersättningsdagar med cirka 30 Det ävenprocent. en
årsskiftet, där ökningen drygt 30kring är procent.topp
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Antalet ersättningsdagar Livsmedelsarbetamas arbets-Diagram 5.25 i
löshetskassa
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Källa: SteakdatabasenAMS
ochgenomsnittliga årsvärdet fem månader föreårsmedeltal detGlidande visarNot: sex

månaden.månader den aktuellaefter

för yrkesgrupper inomvissakassan finns detEnligt säsongsmönsterett
februarifrånglasstillverlming högsäsonglivsmedelsindustrin. Inom är

minskar antaletslakt och charkindustrinfram till Inomsommaren.
harjanuari/februari. ingenmånadsskiftet Kassanarbetstillfällen efter

medersättningsberättigade studenterantaletökningstörre av
ersättningsdagar ökarsommarmånaderna. Antaletundersommarlov

underdock märkbart sommaren.
undersäsongsvariationen 1995kostnaden förberäknadeDen upp-

utbetald ersättning.ellergick till miljoner kronor 7,055,5 procent av

arbetslöshetskassa5.26 Lärarnas

medlemmarbildades iarbetslöshetskassa l januari 1996Lärarnas av
medlemmar i StatstjänstemännensLärarförbundet tidigare varsom

arbetslöshetskassaarbetslöshetskassa. Vid bildandet Lärarnas upp-av
kvinnor.till 142 497 Kassangick medlemsantalet 176 950 varav var
verksammaansluter anställda och företagare i Sverige är somsom

den statligastudie- och yrkesvägsledare inomlärare, skolledare samt
utbildningsområde Vidare anslutsstatligakommunala och även mot-

8Det fritidshem, musik-,utbildningsområdet omfattar förskola,kommunala och statliga
studieförbund.och högskolagrund-, gyrnnasie-, sär-, samt
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svarande yrkesgrupper inom fristående och enskild utbildningsverk-
samhet kyrkomusiker.samt

Diagram Antalet medlemmar med5.26 ersättning arbetslös-i Lärarnas
hetskassa

16000
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I lLärarnas Glidande medelvärde"

Källa: arbetslöshetskassa.Lärarnas
Eftersom arbetslöshetskassa nybildad finns ingen jämförandeNot: Lärarnas är ännu

derasårsstatisk. Diagrammet uppbyggt på siffror gäller lärarna från tidigareär som
arbetslöshetskassa, arbetslöshetskassa.Statstjänstemännens

årsmedeltal det genomsnittliga årsvärdet för deGlidande visar 12Not: senaste
månaderna

förekommer uppehåll under-flertalet dessa skolformer iInom av
dels samband med julhelgen del under delar junivisningen i stora av

lärarutbildningen förordnastill formell kan inteaugusti. Lärare utan
tillsvidareanställning enligt skollagen. lärare anställs på viss-tidDessa
vilket för det innebär de arbetslösa under loven. Någonärmesta att

motsvarande verksamhet har funnits söka underinte att sommar-annan
och jullovet. det huvudsakliga skälet till den säsongsvaria-Detta ären

finns. Antalet medlemmar får undertion ersättning sommarensom som
ökar med cirka 40 procent.

och med hösten införs ferielönesystemFrån 1996 ett nytt ettgenom
avtal för lärare det kommunala området. Ferielön kommerinom att

förhållande till anställningstidens längd under läsåret.utgå i Det är
inte beslutat hur detta kommer påverka till ersättningrättenännu att

jämfört dagens till kommer be-med Om ersättningrättensystem. att
till omfatta den del ferielön utgår för kommerintegränsas att som

antalet ersättningsdagar under minska lcraftigt.attsommaren
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beräknas dåunder kan intesäsongsvariationen 1995Kostnaden för
bildad.kassan inteännu var

arbetslöshets-kassaMetallindustriarbetamas5.27

ansluterarbetslöshetskassaMetallindustriarbetamas sompersoner
verkstads-jämverk, bilindustri,stål- ochtillverkning imedarbetar

billagerAnställda båtvarv,påelektroniktillverkning.medindustri och
anslutna vidhade 461334också. Kassanbilverkstäder anslutssamt

utbetalades 4 745Totaltkvinnor.64 718årsskiftet 1995/96 varav
drygtminskning med 817under 1995. Enersättningmiljoner kronor i

genomsnittligasedan 1994.skett Denharmiljoner, 14,7 procent, er-
under 1995.kronoruppgick till 14 189medlemsättningen per

Ersättningsdagama jämntsäsongsvariation. ärfinns vissDet en
medlemmarsommarmånaderna dåformed undantagåretspridda över

arbetsmarknadspolitiska åt-olikaeller istudieruppehåll i sinaharsom
tillkommer.gärder

Metallindustriarbetamasersättningsdagar iAntalet5.27Diagram
arbetslöshetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föreârsvärdet femgenomsnittligadetårsmedeltal visarGlidandeNot: sex

aktuella månaden.denmånader efter

uppgickunder 1995för säsongsvariationenkostnadenberäknadeDen
utbetalt ersättnings-eller 5,6kronormiljonertill 264,0 procent av

belopp.
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arbetslöshetskassaMusikernas5.28

bingo-musiker, musiklärare,arbetslöshetskassa ansluterMusikernas
olikavid nöjesparker ochteknisk personalpersonal samt scener.

1995/96vid årsskiftet 1 702medlemmarhade 403Kassan 5 varvarav
undermiljoner kronor i ersättningutbetalades 173,6Totaltkvinnor.

drygtskett med 8har minskningjämförelse med 1994Vid1995. en
genomsnittliga ersättningenDenmiljoner kronor, 4,5 procent. per

kronor under 1995.till 623medlem uppgick 33
medersättningsdagar ökar 20-Antaletfinns.Visst säsongsmönster

detillkommerUndersommarmånaderna.under25 procent sommaren
arbetar vidPersonaluppehåll studier.har i sinamedlemmar somsom

och iunderhar högsäsongoch djurparker sin ärnöjesparker sommaren
arbets-och vintern. Dennaunder höstenarbetslösautsträckningstor

totala antaletellermedlemmar 7,4till 400uppgår procent avgrupp
underarbetslöshetcirkelledare har högreochmedlemmar. Lärare som-

högsäsong.särskild låg- ellerharMusikema ingenmaren.

arbetslöshetskassaMusikernasersättningsdagar iAntalet5.28Diagram
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SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föreårsvärdet femgenomsnittligadetârsmedeltal visarGlidandeNot: sex

aktuella månaden.denmånader efter

uppgickunder 1995säsongsvariationenkostnaden förberäknadeDen
utbetald ersättning.eller 6,9miljoner kronortill 12,5 procent av

15 16-1252



450 Bilaga 5 SOU 1996: 150

5.29 Målamas arbetslöshetskassa

MålamasI arbetslöshetskassa ansluts olika målare såsomgrupper av
byggnads- och jämmålare lackerare. denna arbetslöshetskassaIsamt
förekommer säsongsarbetslöshet för alla anslutna. Kassangrupper av
hade 18 198 medlemmar vid årsskiftet 1995/96 inga kvinnor. Er-varav
sättningsbeloppet varierar mellan olika månader beroende på Isäsong.
september 1995 uppgick ersättningen till miljoner17,4 kronor vilket

det lägsta beloppet under året. högstaDen ersättningsmånademavar
januari och november med drygt 34,4 miljoner kr i utbetalt belopp.var

Totalt utbetalades miljoner466 kronor under 1995. Ersättnings-
beloppet minskade med jämfört4,8 med 1994. Denprocent genom-
snittliga ersättningen medlem uppgick till kronor25 604 underper
1995.

finns tydligtDet finnsToppen i första kvartaletsäsongsmönster.ett
med ökning på 30 procent.en

Diagram Antalet5.29 ersättningsdagar i Målamas arbetslöshetskassa

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

äâå 0 å Nl l o1

edeltalTErsåttningsd edlem Ersättningsd edlemglidandeårsmngarperm - - - - - agar- perrn ,
Källa: AMS Steakdatabasen

Glidande årsmedeltalNot: visar det genomsnittliga årsvärdet månader ochfem före sex
månader efter den aktuella månaden.

Den säsongsvariationen förekommer för yrkesgrupperstörsta som
arbetar utomhus. byggnads-För och jämmålare finns utvändigainga
arbeten under hela vinterhalvåret. yrkesgruppDenna 14 000motsvarar
medlemmar. Lackerare har inget egentligt antaletsäsongsmönster men
arbetstillfällen påverkas det vinter med och halka vilketär snöom
resulterar i många lcrockskadade bilar. Under tillkommersommaren
ersättningsberättigade medlemmar har studieuppehåll.som
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beräknade kostnaden för undersäsongsvariationen 1995Den upp-
miljoner kronor eller utbetald ersättning.gick till 56,0 12,0 procent av

arbetslöshets-kassaPappersindustriarbetamas5.30

arbetslöshetskassa ansluter anställda inomPappersindustriarbetamas
vidhade medlemmar års-och pappersindustrin. Kassan 29 673massa-

utbetaladeskvinnor. Totalt 283,6skiftet l995/96 1315 varvarav
medunder minskning 72ersättning 1995. Enmiljoner kronor i

jämfört medhar skett 1994. Denmiljoner kronor, 20,4 procent, genom-
underuppgick till kronormedlem 59 556snittliga ersättningen per

1995.
de harhar uppgivit intefinns.liten säsongsvariation KassaEn att

relativt fördeladedagarna jämtsäsongsvariationnågon överärutan att
sommarmånaderna och under julunderförekommerViss ökningåret.

studieuppehåll.beroende påoch nyårshelgen

pappersindustriarbetamasersättningsdagar iAntaletDiagram 5.30
arbetslöshetskassa

88 3 oä° S L 8 8° å S :S: åå å as a a a as a aa a a a
edeltall| ârsmglidande-Ersåttningsdagarmedlem,medlemErsättningsdagar perper - - - - -

SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föregenomsnittliga årsvärdet femdetårsmedeltal visarGlidandeNot: sex

månaden.den aktuellamånader efter

tilluppgick 15,8säsongsvariationenkostnaden förberäknadeDen
under 1995.utbetald ersättningeller 5,6miljoner kronor procent av

arbetslöshetskassaPetroleumhandlarnas5.31

delägare elleransluterarbetslöshetskassaPetroleumhandlarnas ägare,
bensinstation. Dess-verksamheten påfamiljemedlem arbetar i ensom
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ansluts stationschefer och föreståndare på bensinstationerutom ärsom
anställda oljebolag. hadeKassan 3 518 medlemmar vid årsskiftetav
1995/96. Totalt utbetalades miljoner28,7 kronor i ersättning under

ökning1995. En med 23,3 har skett vid jämförelsenära medprocent en
1994. genomsnittligaDen ersättningen medlem uppgick till 8 172per
kronor under 1995.

litenEn säsongssvariation finns. Enligt kassan finns ingen säsongs-
variation ersättningsdagama fördeladejämt litenåret. Enärutan över
ökning förekommer under sommarmånaderna då medlemmar med
studieuppehåll tillkommer. företagareFör ska kunna fåatt ersätt-en
ning företagetmåste ha upphört helt och hållet med sin verksamhet.

har månadsutbetalningKassan ersättningen vilket påverkar utbetal-av
ningens storlek. Vissa månader, februari, juli och oktober, omfattar
utbetalningen förkassakort istället två. utbetalningensDettatre gör att
storlek varierar regelbundet året.över

Diagram Antalet ersättningsdagar5.31 i Petroleumhandlamas arbets-
löshetskassa

2,00

o MWV“t
A. OO

lV
åko O

O OD V bl I hl O ao D Vh Vi N-i d I-I8 8 8 ° S å 8 2 8 3 8 8a : ä S8oo m Or O ON Os Oi O O O O O ON O Od OO
I |Ersättningsdagar medlem -Ersttttningsdagar medlem,glidandeársmedeltalper per- - - - -

Källa: SteakdatabasenAMS
Glidande årsmedeltal det genomsnittliga årsvärdet månaderNot: visar fem före och sex

månader den aktuella månaden.efter

beräknade kostnaden för underDen säsongsvariationen 1995 uppgick
till miljoner kronor eller utbetald1,4 4,8 ersättning.procent av
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arbetslöshetskassaSkogsarbetamas5.32

och virkes-skogsarbetareansluterarbetslöshetskassaSkogsarbetamas
1995/96årsskiftetvidmedlemmarhade 14 615Kassanmätare. varav

kvinnor. i ersättningkronormiljonerutbetalades 485Totalt999 var
med cirka lsedan 1994har skettminskningliten1995. Enunder

tilluppgickmedlemersättningengenomsnittligaDenprocent. per
under 1995.kronor18733

frånflerErsättningsdagama ärhar säsongsmönster.Kassan ett
antaletårsskiftet ökarmånad.juli Runtundertillnovember samtmars

plantskole- ochframföralltDetmed 15-20ersättningsdagar ärprocent.
Underåterkommande mönster.uppvisarskogsvårdsarbetare ettsom

till-Underarbetsmöjlighetema.begränsasvinterhalvåret sommaren
beräknarsommaruppehåll. Kassan mot-attmedstuderandekommer

påberorersättningsdagar säsongs-antaletfemtedelsvarande aven
arbetslöshet.

arbetslöshets-Skogsarbetamasersättningsdagar iAntalet5.32Diagram
kassa

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00 0 NVgC WVi -4N 5h --O N IVå "i-4 O OCåO OOO --å Oå -tå -t-4 aa aa aa a a aa aa a

ll årsmedeltalglidandemedlem,-ErsättningsdagnrmedlemErsättningsdagar per-- - - -per

SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föreårsvärdet femgenomsnittligadetårsmedeltal visarGlidande sexNot:

månaden.aktuellaefter denmånader

uppgickunder 1995säsongsvariationenförkostnadenberäknadeDen
ersättning.utbetaldeller 7,9kronormiljoner procenttill 38,3 av
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5.33 Skogs- lantbrukstjänstemännensoch
arbetslöshetskassa

Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa ansluter
tjänstemän arbetar i skogs- och lantbruksbolag. Kassan hade l 520som
medlemmar vid årsskiftet 1995/96 672 kvinnor. Totalt ut-varav var
betalades 14,4 miljoner kronor i ersättning under 1995. Vid jämför-en
else med 1994 har liten minskning skett med 260 000 kronor vilketen

1,8 Den genomsnittligamotsvarar ersättningen medlemprocent. per
uppgick till 9 416 kronor under 1995.

Diagram 5.33 Antalet ersättningsdagar i Skogs- och lantbrukstjänste-
arbetslöshetskassamännens

3,00 j

j

MD W W GVN DO DIW V O- - Fc o o o o o o o 0 o- - - -ox ox o o N N m v v vm v ln-Oä oo OO O O G O ON O h C CN O
j Ersáttningsdagar medlem Ersattningsd medlem, årsmedellalglidandeper agarper

Källa: AMS Steakdatabasen
GlidandeNot: årsmedeltal visar det genomsnittliga årsvärdet fem månader före och sex

månader efter den aktuella månaden.

Visst finns. Antalet ersättningsdagar ökarsäsongsmönster under
sommarmånaderna. Under tillkommer de medlemmarsommaren som
har uppehåll i sina studier. finnsDet kring årsskiftet.även toppen

Den beräknade kostnaden för säsongsvariationen under 1995 upp-
gick till miljoner1,1 kronor eller 7,4 utbetald ersättning.procent av

5.34 Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Medlemmar Småföretagamasi arbetslöshetskassa SmåA skall vara
företagare, eller delägare till företag i ochägare Sverige verksamett
inom näringsgrenama hantverk, industri eller service. Make eller maka

deltar i verksamheten i enskild finna här företagaresom en anses som
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Ägare och skogsbruk,medlem. till jord-därmed ocksåoch kan vara
eller innehardriver butikföretagareverksamma inom rennäringen, som

medlemmar vidhar 741medlem. 109kan inte Kassanagentur vara
arbets-kvinnor. SmåA endast1995/96årsskiftet 26 905 är envarvarav

Totalt utbe-medlemsförbund knutet till sig.löshetskassa och har inget
drygtunderersättning 1995. Dettamiljoner kronor italades 523,1 är

med Ieller ökning 0,31994miljoner kronor1,6 procent.än enmer
med 977för åtgärder 45 547ersättning ALUbelopp ingårdetta även

ellerkronormed miljonerhar minskat 3beloppkronor. Detta nära en
genomsnittliga ersättningenmed drygt Denminskning 6 procent. per

underkronor 1995.uppgick till 4 767medlem
ochheltskall företagarentill ersättningberättigadFör att varavara

tillfálligt9. finnsDetverksamhetskild från allvaraktig änannategen
och schaktentreprenörer.villkor för åkaredock särskilda

Åkare till ersättningberättigadekanoch schaktentreprenörer vara
transportfordonsägaregällerrörelsen.avveckla Dettabehövaattutan

skall åkarenenheter.med högst Dessutomoch Schakt-entreprenör tre
läns åkeri-anslutet tillfordonförareaktiv är etteget somavvara

Åkaren medlemskall dessutomschaktkooperativ.ellerförening vara
kontrollenkan deltaga iaktivtföreningekonomisk avsomav en

till majoktober 31under tiden lkan lämnasErsättningarbetslösheten.
dennainommedlemmar.finns cirka 8 000SmåAtillfälliga Iför stopp.

yrkesgrupp-

9 all verk-avskild frånHelt och varaktigtarbetslöshetsförsäkringen.4 Lagen egenom
sålt, ha försatts imåste avregistrerat,innebär företagettillfälligtsamhet än attannat vara luppsagd,skallhar varit verksam iLokalen Företagetlikvidation.konkurs eller varasom

företag-skall avregistreratsF-skatt ochskall sålda,alla inventarier samtvaramomsvara
avregistrerat.skalli siget vara
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Diagram 5.34 Antalet ersättningsdagar i Småföretagarns arbetslöshets-
kassa

2,00

ä 1,50BDNU
Lt-AV Aør/UAUAå 100 1- AVV V.z

9 ./s 0,, ,i may-rvi

0,00
0 O N I N O-0 ih OO O OF m N-1 v0 Or O N N 7 Q1 V-4 -4 -4 rñ Vi h V3 5DOO OO OO O 0 O O O m O O 7 O O O Ch

I edeltallErsättningsdagar medlem -Ersåttningsdagar medlem,glidandeårsmper - - per- - -

Källa: AMS Steakdatabasen
Not: Glidande årsmedeltal visar det genomsnittliga årsvärdet fem månader före och sex
månader efter den aktuella månaden.

Viss finns.säsongsvariation SmåA finnsI säsongsarbetslöshet endast
för åkare och schaktentreprenörer under församt sommaren
studerande. Antalet ersättningsdagar i början året ökar med 20-30av

underToppen visar endast på ökning med cirkaprocent. sommaren en
7 procent.

beräknade kostnaden förDen undersäsongsvariationen 1995 upp-
gick till miljoner35,1 kronor eller 6,7 utbetald ersättning.procent av

5.35 Statstj arbetslöshetskassaänstemännens

Statstjänstemännens arbetslöshetskassa SEA ansluter tjänstemän
inom statlig förvaltning, polis, tull försvar och sjuksköterskor samt
medlemmar Svenska lärarhögskolansi lärarförbund. hadeKassan
247 358 medlemmar den 1 januari 1996 172 221 kvinnorvarav var
Totalt utbetalades 765 miljoner kronorl i ersättning under 1995. En
ökning med 9 har skett i utbetalt belopp jämförelsei mednära procent
1994. Den genomsnittliga ersättningen medlem uppgick till 7 099per
kronor under Till har1995. SEA medlemmar från sju olika fackliga
organisationer anslutits. denFrån l januari har1996 arbets-Lärarnas
löshetskassa och därmed lämnat TidigareSEA. harstartat säsongs-
variationema varit harKassan ingen erfarenhet frånstora. säsongs-
variationer förutom lärarnas.
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ersättningsdagar ökarantaletdock dåfinnsVisst säsongsmönster
medlemmardetillkommerUndersommannånaderna.under sommaren

arbetsmarknadspolitiskastudier vissauppehåll i sinahar samt attsom
framsommarmånadernaundermarkantaupphör.åtgärder De topparna

beror på lärarna.till 1996

arbetslös-Statstjänstemännensersättningsdagar iAntalet5.35Diagram
hetskassa

1,50
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1,00g
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årsmcdeltalJ7 medlem,glidandeErsättningsdagarmedlemErsättningsd perper - - -agar - - -

SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader foreårsvärdet femgenomsnittligadetårsmedeltal visarGlidande sexNot:

månaden.aktuelladenmånader efter

under 1995uppgicksäsongsvariationenkostnaden förberäknadeDen
utbetalteller 6,5kronormiljoner procenttill 113,8 av

ersättningsbelopp.

arbetslöshetskassaarbetaresSveriges5.36

anställdaansluterarbetslöshetskassa oavsettarbetaresSveriges
1995/96årsskiftetvidmedlemmarhade 14149yrkesgrupp. Kassan

ikronormiljonerutbetalades 395, 1Totaltkvinnor.4 829 varvarav
ökatbelopputbetaltharmed 1994jämförelseunder 1995. Iersättning

medlemersättningengenomsnittligaDenmed 17,2 procent. upp-per
1995.underkronorgick till 21 182
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Diagram 5.36 Antalet ersättningsdagar i Sveriges arbetares arbetslös-
hetskassa

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
2,00
2,00
1,00
0,00
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l Ersättningsd medlem -Ersättningsd medlem,glid årsmande edcltalngarper - - agarper
Källa: AMS Steakdatabasen

GlidandeNot: årsmedeltal visar det genomsnittliga ârsvärdet fem månader före och sex
månader efter den aktuella månaden.

Visst finns bland ökarsäsongsmönster antalet ersättningsdagarannat
ökar under sommarmånaderna. Under tillkommer desommaren
medlemmar har uppehåll i sina studier.som

beräknadeDen kostnaden för säsongsvariationen under 1995 upp-
gick till 26,6 miljoner kronor eller 8,9 utbetald ersättning.procent av

5.37 Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa

Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa bildades för1963 yrkesfiskare bo-
i Sverige. den förstaDetta arbetslöshetskassansatta bildadesvar som

för företagare i Sverige. Med yrkesfiskare den störreegna avses som
delen året bedriver fiske och har årlig nettoinkomst fiskeav en av som
överstiger kronor.22 000 Antalet medlemmar i kassan vid årsskiftet
1995/95 uppgick till 2 058 kvinnor.18 Totalt utbetaladesvarav var
37,5 miljoner kronor i ersättning under 1995. Vid jämförelse meden
1994 ökade ersättningsbeloppet med 4,9 genomsnittligaDenprocent.
ersättningen medlem uppgick till 18 232 kronor under 1995.per

finns fiskare.Det särskilda bestämmelser för ersättningen till De
flesta yrkesfiskare företagare. För andra företagare krävsär attegna

10 blandSe "Fiskares arbetslöshetsförsäkring Statskontoret 1994:27annat
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drift för fiskare kan det arbets-verksamheten inte iär attansesmen
drift. kunna åtnjutaföretaget fortfarande ilöshet råder medan Förär att

fiskaren ansluten till Sverigesregler krävssärskildadessa äratt
krav betraktasuppfyller dessa larbetslöshetskassa. FiskareFiskares som

verksamhetentillfälliga avbrott idet uppstårarbetslös när omsom
grundfiske omöjliggörs på av:

ishinder
miljöförhållandenväderleks- ellerandra

eller båthaverimaskin-
vinschbyteochmotor

importsvårighetertill följddrivmedelsbrist av
eller Fiskeriverketbeslutade EGfångstbegränsningar avav

markantersättningsdagarantaletOvanstående regler ettgör att ger
under vissaersättningsdagarökar antaletBlandsäsongsmönster. annat

ishinder ellerblanddetta kanOrsaken tillvintermånader. annat vara
fángstbegränsningar.

arbetslös-Fiskaresersättningsdagar i SverigesAntalet5.37Diagram
hetskassa
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SteakdatabasenKälla: AMS
månader före ochgenomsnittliga ârsvärdet femårsmedeltal visar detGlidandeNot: sex

aktuella månaden.månader efter den

H arbets-Småföretagamahänvisas tillför företagarereglernabeskrivningFör närmare av
löshetskassa.
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beräknade kostnadenDen för säsongsvariationen under hela 1995 upp-
gick till 4,7 miljoner kronor eller 12,5 utbetald ersättning.procent av

5.38 Sveriges teaterverksammas arbetslöshetskassa

Sveriges teaterverksammas arbetslöshetskassa ansluter verksamma
artister, tekniker och administratörer inom svensk film, radioteater,
och television andra närbesläktade områden. Dessutom tillhörsamt
medlemmar fackförbundeti dennaSYMF kassa. Medlemmarna i
SYMF uppgår till cirka 2 000 och har dragit sig Musikernapersoner ur
arbetslöshetskassa. dock för få för bildaDe arbetslös-attvar en egen
hetskassa. hade totaltKassan 8 218 medlemmar vid årsskiftet 1995/96

kvinnor. totala4 116 utbetalda uppgickDen ersättningen tillvarav var
miljoner kronor under171,9 1995 vilket höjning från 1994 medär en

10,7 genomsnittligaDen ersättningen medlem uppgick tillprocent. per
20 920 kronor under 1995.

förekommerDet tydligt för de konstnärligasäsongsmönsterett
medlemmarna denna kassa.i framförallt underDet sommarrnånad-är

antalet ersättningsberättigade medlemmar ökar. harKassanerna som
dubbelt så många ersättningsdagar under undernära sommaren som

året i genomsnitt. kan delvis förklarasDetta antalet studerande medav
lov andelenökar. tillkommer dock de med-Den största attgenom som
verkar tv-serier under höst och har uppehåll underi vår ochsommaren

Sommaruppehållet lågsäsong-varieraratt teatrar sommarstänger. men
fråni huvudsak maj till september. höga antaletDet ersättnings-ären

under sommarhalvåret har förekommit under lång tidsperiod.tagare en
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teaterverksammasSverigesersättningsdagar iAntalet5.38Diagram
arbetslöshetskassa
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SteakdatabasenAMSKälla:
ochmånader föreårsvärdet femgenomsnittligadetårsmedeltal visar sexGlidandeNot:

månaden.aktuelladeneftermånader

uppgickunder 1995säsongsvariationenförkostnadenberäknadeDen
ersättning.utbetaldeller 9,8kronor procentmiljonertill 16,8 av

arbetslöshetskassaTransportarbetamas5.39

taxi-buss-,lastbils-,ansluterarbetslöshetskassaTransportarbetarnas
hamnarbetare,flygtekniker,cykelbud,ochbil-oljebilsförare,och

gummiverkstäder.anställda påbensinstationer samtanställda på
490101995/96årsskiftetvidmedlemmar559hade 71 varavKassan

underersättningikronormiljoner095utbetalades 1Totaltkvinnor.var
15,9kronor,miljoner procent,med 46,2minskningvilket1995, är en
medlemersättningengenomsnittligamed 1994. Den upp-jämfört per

1995.underkronortill 309gick 15
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Diagram 5.39 Antalet ersättningsdagar i Transportarbetamas arbetslös-
hetskassa
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Källa: AMS Steakdatabasen
Not: Glidande årsmedeltal visar det genomsnittliga årsvärdet fem månader fore och sex
månader efter den aktuella månaden.

Viss säsongsvariation finns i antalet ersättningsdagar. finnsDet klara
i början på året och undertoppar med ökning antaletsommaren en av

ersättningsdagar med 25-30 lastbilförareFör kör skogenprocent. isom
finns period under våren då tjälen går marken, då det omöjligten ärur

köra. För grävmaskinisteratt arbetar skogeni det svårtär attsom
arbeta då tjälen finns i jorden. Oljebilsförare har högsäsong inför
hösten då oljepannor skall fyllas på omkring årsskiftet då kylansamt
kommer. Andra tidsperioder efterfrågan på förareär lägre. Anställda
inom gummiverkstäder har högsäsong vid jul och nyårshelgen samt
innan Dessa yrkesgruppersemestern. liten andelrepresenterar en av
medlemmarna kassan.i Under tillkommer studerandesommaren som
har uppehåll i sina studier skolbussförare. Kassansamt uppskattar att
dessa står för 1 antalet ersättningsdagar.procentgrupper av

Den beräknade kostnaden för säsongsvariationen under 1995
uppgick till 80,7 miljoner kronor 17,4 utbetald ersättning.procent av

5.40 Träindustriarbetamas arbetslöshetskassa

Träindustriarbetamas arbetslöshetskassa ansluter främst arbetare inom
trävaruindustrin Kassan hade 54 262 medlemmar vid årsskiftet
1995/96 10 232 kvinnor. Totalt utbetalades 923,4 miljonervarav var
kronor i ersättning under 1995. En minskning har skett med 174,8
miljoner kronor, 15,9 i utbetalt beloppprocent, sedan 1994. Den
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kronoruppgick till 073medlem 17ersättningengenomsnittliga per
under 1995.

säsongsvari-dekassan har ingenfinns. EnligtVisst säsongsmönster
kanökningspridda året. Vissjämt noterasdagarnaation överärutan

studerandetillströmningentill följdsommar-månademaunder avav
studieuppehåll.med

arbets-Träindustriarbetamasersättningsdagar iAntalet5.40Diagram
löshetskassa

6,00

5,00
i

-400 U.AV .lL/lu
3,00å VUVV

xi 2,00 VVi
.1,00 W

.-
0,00 O NO Qñ i-N N V1 -4I-n-u

Il årsmedeltalglidandemedlem,-ErsâttningsdagarmedlemErsättningsdagar per- - -per -

SteakdatabasenKälla: AMS
ochmånader föreårsvärdet femgenomsnittligaârsmedeltal detvisarGlidande sexNot:

månaden.aktuelladenmånader eñer

till 57,4uppgicksäsongsvariationenförkostnadenberäknadeDen
under 1995.utbetald ersättningeller 6,2kronormiljoner procent av
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6 Bilaga

6.1 Tolkning diagrammenav

Diagrammen beskriver antalet ersättningsdagar för respektivesom
arbetslöshetskassa bygger på statistik från Försälcringsenheten på
AMS. Statistiken visar antalet dagar vid utbetalningstill-ersättssom
fället. Utbetalningsdagen kommer tidigast veckor efter den periodtre

Utbetalningen kanersätts. ske varje vecka, fjortonde dag ellersom var
månad. Begäran ersättning lämnas fjortonde dag på kassa-per om var

kort. Statistik för vissa månader omfattar månadskort istället förtre
två. Detta regelbunden säsongsvariation beror på denger en som
administrativa handläggningen. Detta måste i beaktande vid tolk-tas
ningen diagrammen.av

Antalet dagar jämförs medersatta värde harett säsongsrensat som
beräknats fram. Den aktuella månaden har jämförts med genomsnitt av
fem tidigare månader och månader. Denna säsongsrensningsex senare
har gjorts för hänsyn till de förändringaratt ta i antaletstora ersätt-
ningsdagar.

diagrammetI har antalet ersättningsdagar beräknats medlem förper
för de förändringaratt har skett i arbetslöshetskassornastorarensa som

antalet medlemmar.av

6.2 Enkätfrågor säsongsvariationom

De fyra enkätfrågor säsongsvariation arbetslöshetskassornaom som
har besvarat. Det endast två kassorär inte har besvarat enkäten,som
Farmacitjänstemännens och Svenska arbetares arbetslöshetskassa.

Är antalet ersättningsdagar i kassaEr jämnt spridda året elleröver
finns det något säsongsmönster

Om på ovanstående fråga: Under vilka månader på året antaletär
ersättningsdagar fler normalt och underän vilka månader deär
färre

För vilka yrkesgrupper inom kassa varierar antalet ersättnings-er
dagar året och huröver dessa yrkesgrupperärstora

Har ni någon uppfattning hur andel antalet ersättnings-storom av
dagar inom kassa beror på säsongsmässig arbetslösheter som
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Inledning1

Kapitel redovisar beräkningar ekonomiska11 effekter utred-över av
förslag till arbetslöshetsförsäkring.ningens Kapitlet innehålleren ny

kalkyler effekterna enskilda förändringar i arbetslöshetsersätt-av av
regelsystem,ningens beräkningar den samlade effektensamt av av

utredningens förslag till arbetslöshetsförsäkring. Beräkningarnaen ny
bygger huvudsaki på simuleringsmodell utredningen haren som
utvecklat med hjälp AMS. Simuleringsmodellen användes förävenav

delbetänkandekalkylema utredningens ochi ipresenteras ett senare
avsnitt denna bilaga. Utredningen har hjälpi tagit arbetsmark-även av
nadsdepartementet och för enskilda beräkningar.AMS

ekonomiska effekterna förändringar arbetslöshetsersättning-De iav
alltid får oftaregelsystem inträder inte omedelbart gradvisutanens

under flera regeländringar får effekt omedelbart,genomslag år. Vissa
förändringar ersättningsnivåer eller ersättningstak. Andrabl.a. av

effekt först beroende hurregeländringar får på sikt och är av
regeländringarna införs och vilka övergångsregler tillämpas. Dettasom

för totala längdbl.a. fallet begränsningar ersättningsperiodensär av
ersättnings-/delperioder.och antaletav

ekonomiska effekterna olikakunna beräkna deFör typeratt av av
nödvändigtförändringar och kombinationer regeländringar detärav av

effekterna under och den följd år detberäkna taratt vart ett somav av
fått fullt genomslag. kräver oftaregeländringarnainnan Detta en

eftersom effekterna beror förutsättningarkomplicerad analys, iav om-
regelföränd-världen. arbetslöshet och de lönenivâer råderDen närsom

genomförs har betydelse för vilka konsekvenserna blir.ringarna stor
beteendetRegeländringama kan också själva påverka hos dem som

förändringarna. har möjligt analysera hurberörs inte varitDet attav
regeländringar-olika regeländringar verkar i dynamisk dären process,

beteenden. stället utredningenpåverkar arbetstagarnas harI genom-na
eventuellafört förenklad statisk analys inte hänsyn tilltaren som

beteendeförändringar.
Beräkningama dock hänsyn till förändringar arbetslösheten ochitar

huvudaltemativet kapitel följer utredningen dei lönenivåema. I i 11
19972.budgetproposition för årantaganden gjorts i regeringenssom

Utredningen redovisar alternativ beräkning där arbetslöshetenäven en
nivå. möjlighet studera kost-ligga kvar på 1995 års Dettaantas attger

1 delbetänkandet.bilaga 3 iSOU 1996:51. Se även
2 1996/97Prop.
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nader och besparingar utredningens förslag under andra samhälls-av
ekonomiska förutsättningar.

2 Utredningens kalkylmodell
Grundprincip för kalkylen beräkna hur kostnaderna för arbetslös-är att
hetsersättning och åtgärder under kalenderår påverkasett ettav
alternativt regelsystem från början året. Kalkylema baserar sig påav
faktiskt registrerad arbetslöshet och registrerade ersättningsdagar för
det studerade kalenderåret. Beräkningarna bygger praktiska skäl påav

urval arbetslösaett
I "nollaltemativ beräknas för" varje individ i urvalet kostnadenett

med det befintliga regelsystemet. beräkning grundarDenna sig på det
antal ersättningsdagar den arbetslöse faktiskt haft under kalender-som
året och på den lön legat till grund för den arbetslöses ersättning.som

firändringsalternatiWI beräknas vilka kostnaderna skulle haett
blivit för individ med alternativt regelsystem. detta regel-Iettsamma

det möjligt välja andra ersättningsnivåer, ersättningstak,ärsystem att
längd på ersättningsperioder, Regelsystemet tillåter också attm.m. er-

beroendesättningsnivån varierar, på hur lång den arbetslösetid
befunnit sammanhängandesig i period arbetslöshet ochöppenen av
arbetsmarknadsåtgärder.

Den sammanlagda tiden i arbetslöshet delas antal delperiod-in i ett
Kalkylmodellen kan längden periodernavariera på och ersättnings-er.

nivån i varje period. Kalkylmodellen kan också variera ersättningen
under perioden. möjligtDet ersättningsnivån till 80är t.ex. att sätta

den tidigare lönen de första dagarna, de100 70procent procentav
nästföljande dagarna.100

Genom jämföra kostnaderna nollalternativet och förändrings-i iatt
altemativet för samtliga individer urvaleti det möjligt uppskattaär att
den procentuella skillnaden i kostnader under kalenderår mellanett
olika förslag till regler arbetslöshetsförsäkringen.i räknaGenom att

urvalet till totalnivå uppskattas den totala kostnadseffekten iupp
miljoner kr.

Kalkylema grundas på urval arbetslösa under år 1995. Beräk-ett
ningarna i kalkylmodellen utgår däremot från 1996 års ersättnings-
regler, lönenivåer och totala arbetslöshet. ersättningsreglerDe som
gäller år alltid nollaltemativ1996 i utredningens beräkningar.är

Alla kalkylmodellens beräkningar kostnader och besparingarav av
utredningens förslag bygger denpå andel i urvalet arbetslösa hadesom
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller underKAS år 1995.
Beräkningarna kostnaderna förhur utbildningsbidragen påverkasöver
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med utbildningsbi-endast deutredningens förslag personeravserav
från arbetslöshetsförsälningenberättigade ersättningocksådrag ärsom

eller KAS.

kalkylerna3underlag förStatistiskt

ersättningsdagar under år 1995faktiskaberäkningUnderlag för ärav
arbets-informationdatabas finnsdennadatabas AK-STAI. IAMS om
fr.0.m.ocharbetslöshetskassorna KAS-systemetfrånersättninglösas

dels till beslutetUppgifterna knyter ersätt-år 1994.början omanav
uppgifterförstalöpande utbetalningen. Dentill dendelsning, typen av
legat tilltidigare löndenbeslutstidpunkt, dagpenning,gäller t.ex. som

uppgifterdagpenningen, Dessabeslutadegrund för den upp-m.m.
andralön.förändrad Denunderlag inkommer,dateras t.ex.när nytt

arbetslöshetskassaersättningsdagar iantaletgälleruppgiftertypen av
utbetalt belopp, Dessakarensdagar,antaletrespektive ALU, upp-m.m.

kalendervecka.gifter registreras per
ellerersättningtid medsammanhängandeBeräkningarna av

kallad Händel.händelsedatabas,från AMSarbetsmarknadsåtgärd utgår
arbetsförmedlingarnavidhändelsersamtligaregistrerasdennaI som

de arbets-informationHändel finnsarbetssökande. närIberör de om
arbetsförmedlingen.vidavregistreratsochsökande inregistrerats

inskrivnings-för bestämningengrundligger tillinformationDenna av
återkommer,ocharbetssökande avregistrerasdenperioder. Om senare

underocksåHändelinskrivningsperiod. registrerasIpåbörjas nyen
arbetslöshetibefunnit sigarbetssökandede öppenvilka perioder

arbetssökande indelasarbetsmarknadsåtgärder. Deolikarespektive i
respektivearbetslöshetperioderna iochsökandekategorierdärvid i

Uppgiftersökandekategoriperioder.formiåtgärder registreras omav
år 1991.allmänhet fr.0.m. mittenfinnssökandekategoriperioder i av

urvalUtredningens

arbetslösa. Ur-urval på 000slumpmässigt 5Händel har dragitsFrån ett
arbetsfönned-vidvarit inskrivnaindividersamtligavalsramen är som

gällersökandekategorier. Detnågramed undantaglingen år 1995 av

3 utredningen ochunderlagetdet statistiskaframutredningsenhet har tagitAMS
Harkman harAndersochråd. Henrik Gaunitzmed värdefullabidragiti övrigt

och AK-STAT-Händelsammanlänlcningochurvalsdragningföransvarat av
kalkylmodellen.uppbyggandet iockså medverkat iGaunitz hardata. Henrik

och ftmktion.uppbyggnadmodellensfordet fullabär dockUtredningen ansvaret
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till ochvill bytahar arbetearbetssökandedels nyttettmen somsom
verksamhet.4 arbetslösaUppgifterna deskyddadsökande inomdels om

eller hararbetslöshetskassa KASfrånuppburit ersättningurvaleti som
motsvaradevilket 65från 3 273hämtats AK-STAT. procentpersoner,

underersättning år 1995.formhade uppburit någonurvalet, avav
frånuppgifter har sållats bortstatistiskaoanvändbaramed307 personer

urvalet.

urvaletUppräkning av

uppburitunder 1995de årendast berörkalkylemaEftersom som
urvalethar resultaten ieller KAS,arbetslöshetskassafrånersättning

förkostnadernatotalamed dejämförbarhetförräknats attupp
kalkylema harIredovisas i AK-STAT.arbetslöshetsersättning som

arbetslöshetsförsäkringenfrånmed ersättningarbetslösaingått 3 032
arbetslöshetser-hade 876937Enligt AK-STATeller KAS. personer

under året.någon gångsättning
utbetaldadenersättningsdagar ochantaletKontrollräkningar av

urvalutredningensOmrepresentativt.urvaletvisarersättningen äratt
ersättningsdagarblir antaletantalmotsvarandetillräknas personerupp

antalet ersättnings-totalaunder år 1995. Detmiljonerurvalet 93,7i
underskattarUrvaletmiljoner år 1995.94,4enligt AK-STATdagar var

medersättningsdagar 0,75antaletdet totala procent.därmed
ersättningsform.enskildför varjenågotFelmarginalen störreär
arbetslöshetsför-frånersättningsdagarantaletunderskattarModellen

medALU-dagar 7antaletöverskattatochmed 2säkringen procent
med 8överskattas totaltdagar procent.Antalet KAS settprocent.

ersättningsbeloppetutbetaldatotaltdetocksåunderskattarUrvalet
tilluppgårSkillnadenoch ALU.KASarbetslöshetsförsäkringen,från
förkorrigeratsharberäkningarUtredningensunder 3 procent.strax

faktiska beloppen.och deurvaletmellanskillnaderna

Beräkningsgången

besvarar tvåfaserindelas i tvåindividfor varjekanBeräkningarna som
olika frågor:

underhaftarbetslösehar denersättningsdagarmångaHur0
funnitsersättningsgrundande lön haroch vilkenkalenderåret

4 43zofentligtlönebidragombytessökande, 42:41: samtSökandekategoriema
skyddat arbete.



470 Bilaga 6 SOU 1996: 150

Vad kostnaden for den arbetslösesär ersättning med det befintliga0
regelsystemet och vilken skulle kostnaden blivit vid alternativtett
regelsystem med olika ersättningsnivåer och ersättningsperioder

Antalet ersättningsdagar och tidigare lön

Från AK-STAT hämtas uppgifter för varje individ faktiskt antalom
dagar från arbetslöshetskassa och KAS under kalenderåret,ersatta antal

dagar i ALU, antal karensdagar den tidigare lön legat tillsamt som
grund för kassans ersättningsbeslut.

Kostnader i olika regelsystem

Efter ha beräknat faktiskt antal dagar under året beräknas föratt ersatta
varje individ den tidigare sammanhängande tiden med kassaersättning
eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid ingången det kalenderårav

kalkylen se beskrivning nedan. den tredje fasenI jämförssom avser
sedan kostnaderna det faktiska antalet ersättningsdagar och densom
ersättningsgrundande tidigare lönenivån det befintligai regelsys-ger

och i det alternativa regelsystemet. Beräkningarna främsttemet avser
kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen och BeräkningarnaKAS. avser
dock också följdeffekter för arbetsmarknadsåtgärder ersättnings-vars
nivå knuten till ersättningsnivån arbetslöshetskassan.iär

Kostnaden för frånersättning arbetslöshetskassa och ochKAS ALU
kan med relativt säkerhet beräknas med hjälp AK-STAT. Be-stor av
räkningar kostnaderna för andra arbetsmarknadsåtgärder och för-över
delningen antalet ersättningsdagar det studerade kalenderåretöverav
bygger på uppgifter från Händel. Syftet har varit heltäckandeatt ge en
bild konsekvenserna utredningens förslag också inkluderarav av som

befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder.personer som
För varje registrerad sökandekategoriperiod Händeli under år 1995

beräknas kostnad beror sökandekategorin.på För arbets-öppenen som
löshet och arbetsmarknadsåtgärder, ersättning kassaanknuten,ärvars
beräknas kostnaden antalet ersättningsdagar multiplicerat med densom
arbetslöses dagpenning. Den arbetslöses dagpenning beräknad medär
utgångspunkt från den ersättningsnivå gäller för kalkylåret.som

arbetsmarknadsåtgärderFör inte knutna till arbetslöshetskas-ärsom
beredskapsarbete, har kostnaden beräknats antalett.ex. ersätt-san. som

ningsdagar multiplicerat med den totala genomsnittliga kostnaden per
dag för denna åtgärd under enligt1995 statistik från AMS.
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beräkningen nollalternativet har alla ersättningsperioder underI av
förändringsal-kalenderåret ersättningsnivå, 75 It.ex. procent.samma

med längden dentemativet kan däremot ersättningen variera på
förstasammanhängande ersättningstiden. Ersättningen för dentidigare

kalenderåret längesökandekategoriperioden under beror då på hur
sammanhängande period arbetslöshet ochindividen befunnit sig i en av

första perioden under inträder.arbetsmarknadsåtgärder den åretnär
under ökar sedan på densammanhängande period åretVarje ny

individen försammanhängande ersättningstiden. När gränspasserar en
inträda. kankan förändrad ersättningsnivå Detersättningsperiod enen

ersättningsperioden brytsden sammanhängandeockså förekomma att
börjar från noll.under året och beräkningenatt om

sammanhängande tiden ersättningen kräverBeräkningen den i ettav
förekommer längden på tid iantaganden. Händel-statistikenantal I att

tillåtet enligtibland har överskridit detarbetslöshet äröppen som
känslighet för variationerKalkylema visar dock litennuvarande regler.

avbrutna ochdessa perioder skaantagandeti när anses somom
igensfrån nollberäkningen kan börja om .

och Händeluppgifterna i AK-STATideala fallet skadet stämmaI
arbetslöshetsersättning i AK-med registreradperiodersåöverens att

Händel.arbetslöshet i Påperioder medSTAT öppenmotsvaras av
sådandet inte säkertregistreringengrund brister i är att enav

beräkningarna harUtgångspunkten föralltid finns.överensstämmelse
uppgifternaframför iprioriterasuppgifterna AK-STATivarit att

har införts imotstridiga. RutineruppgifternaHändel de falli ärsom
ersättningsdagar iantaletkalkylen för attatt garantera

redovisas idem AK-ocharbetslöshetskassa ALU motsvarar som
arbetsmarknadsåtgärder utgår beräkning-gäller övrigadetSTAT. När

Händel.sökandekategoriperiodema ifrån de registreradearna

KAS och deltidBeräkning av

kassa-möjligt tidsbestämmadethjälp AK-STATMed är attav
har dockinformationKAS-perioder under året.respektive Denna av

Istället KAS-kalkylmodellen.användas itidsskäl inte kunnat attantas
från arbetslöshets-med ersättningföre perioderperioder alltid ligger

kassa.
antaletuppgifternakan kvaliteten påEnligt uppgift från AMS om

något osäker.för deltidsarbetslösa i AK-STATersättningsdagar vara

5 periodlängden känsligareantagandetdeltidsarbetslösa däremotdeFör är om
arbetsvillkor underupparbetarallmänhetdenna ieftersom nyttettgrupp

pågående period,
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Beräkningar har därför fördelningen mellan deltidsarbetslös-gjorts av
het och heltidsarbetslöshet grundar sig på markeringen Händel.isom

antalet deltidsdagar överskattasResultatet visar 2,5 gångernästanatt
markeringen utnyttjas. Simuleringsmodellen harAK-STAT revi-när

beräkningarna deltidsdagar istället utgår frånderats så deatt nya av
markeringen Händel.i

förändringsalternativBeräkning noll- ochav

således kostnaden för sökandekate-individ beräknas varjevarjeFör
nollalternativet kostnaden förgoriperiod under enligt1995 I ärovan.
den tidigare daglönen.kassadagar I75 procent av

tillämpas utredningens förslag på den tidigareförändringsalternativet
från arbetslös-olika beräkningsaltemativen utgårdaglönen. De samma

fram effekternasökandekategoriperioder. räknaoch Förhet attsamma
utvecklingenden framtidahar antaganden gjortstidenöver avom

lönekostnadsutveckling. Endast ersättningsnivånocharbetslöshet
1997Under ochalternativen. åren 1996skiljer mellan är

dessaförändringsalternativet identiska i tvåochnollalternativet
aspekter.

föreslagna regeländ-införs de utredningenoch med år 1998Från av
for försäkringendå kostnadenFörändringsaltemativet visarringama.

tillämp-bygger på fortsattinförandeåret och nollalternativetunder en
förändringarna träder iredan beslutadeårs regler.ning 1996 De somav

befinnerförsta arbetslösabeaktas inte.kraft den januari 1997 De1 som
arbets-arbetslöshet ellersammanhängande periodsig i öppenaven

fyra kalenderårdagar eller maximaltimarknadsåtgärder i antingen 860
harunder beräkningenutförsäkras någon gång 1999. Ikommer att

genomförande-till se avsnittdetta förts år 2000dock effekterna omav
regler.

med grund-efterskydd dagarutförsäkringen erbjuds i 200Efter ett
låta modellenför denna har simuleratsKostnadenbelopp. attgenom

ochmellan ersättningsdag 860antalet ersättningsdagarberäkna ersätt-
antaletuppgifterna Händel underskattarEftersom iningsdag 060.1

med densimuleringsresultatet skrivitslångtidsinslcrivna har upp
kalkylerade underskattningen.

ersättningstidensammanlagdaBeräkning denav

arbetslöselång tid denuppskatta hurSyftet med beräkningarna är att
kvalificeratnågon gång ha sigs.k. rundgånghar befunnit sig i utan att
Beräkningamamed förvärvsarbete.ersättningsperiod enbartför en ny
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sker för varje individ i urvalet med hjälp Händel. Utgångspunkten ärav
sökandekategoránerioderna, dvs. registreringen individens tid iav

arbetslöshet och åtgärder.öppen Genom för varje individ adderaatt
relevanta sökandekategoriperioder tidsmässigt sammanhängan-ärsom
de skapas sammanhängande ersättningsperioder.

Ersättningsperiodema i antalet ersättningsdagar,mäts antingen i
arbetslöshet eller i åtgärder.öppen HändelI registreras de arbetslösas

kalendertid olikai sökandekategorier. Kalenderdagar har tillöversatts
ersättningsdagar dela det totala antalet ersättningsdagarattgenom
enligt AK-STAT med totala antal dagar i arbetslöshet enligtöppen
Händel. Denna kvot har för samtliga individer för omformaanvänts att
kalendertid till ersättningstid. För deltidsarbetslösa har tillämpats en
kvot uppgår till hälften kvoten för heltidsarbetslösa.som av

Som icke relevanta sökandekategorier i beräkningen betraktas
ombytessäkande och sökande inom skyddad verksamhet. harDet också
varit nödvändigt vissa antaganden några sökandekategori-göraatt om

kategorin tillfälligt arbete och avbrott mellan sökande-t.ex.er, om
kategoriperiodema möjligheten under pågåendesamt att ersätt-om
ningsperiod kvalificera försig ersättningsperiod. gällerDettaen ny
särskilt för deltidsarbetslösa.

Kalkylen visar sig relativt känslig för vilka antagandenvara som
gjordaDe antagandena bör enligt utredningensgörs. bedömning ge en

rimlig uppskattning den sammanhängande ersättningsperiodensav
längd. börDet dock möjligt fortsatta studier reduceraattvara genom
osäkerheten.

allmänt problemEtt i Händel kvaliteten på registreringenär att
varierar. Det relativt vanligt startdatum sökandekategori-iär att en

Slutdatumperiod ligger efter så antalnegativt dagar uppstår. Iatt ett
kalkylema har samtliga individer med negativa värden uteslutits ur
analysen.

Möjlig underskattning ersättningstidenav

Uppskattningama sammanhängande perioder arbetslöshet be-av av
den information finns tillgängliggränsas i Händel. allmänhetIav som

finns uppgifteringa sökandekategoriperioder tidigare mittenänom av
år finns1991. Det därmed risk för den sammanlagda ersättnings-att
tiden underskattas för de haft riktigt långapersoner som samman-
hängande perioder arbetslöshet. andel deEn harav av personer som
sammanhängande perioder arbetslöshet på 800-900 ersättnings-av
dagar i registren har sannolikt längre arbetslöshetsperioder.ännu
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underskattarModellens statistiska urval troligen också antalet
sammanhängandemed långa perioder beroende på arbets-attpersoner

lösheten ökade kraftigt fram till år Modellen bygger på urval1994. ett
arbetslösaarbetslösa under 1995. Antalet varit i änpersoner som mer

fler och kommer sannolikt underår troligen år 1996 växa ävenär atttre
år 1997.

antalet långtidsinskrivnaanalys utredningen gjortEn avsom
AMSÖ,nyinskrivningsstatisik frånarbetslösa, basis historiskpå av

cirka efter 860 dagar.pekar på underskattningen sjuäratt procent
vid cirka dagar och ligger därUnderskattningen l 100är störstsom

hänsyn till dennauppskattningsvis mellan och 20 För15 procent. att ta
utförsälcrade och antaleträknat antaleteffekt har utredningen upp

Alla utredningens uppskattningarersättningsdagar i efterskyddet. av
bygger på dessa korrigeradekonsekvenserna den bortre gränsenav

beräkningar.
beräkningen denkan konstaterasSammanfattningsvis att av

kräver antal antaganden.tiden med ersättning Detsammanhängande ett
problemfördjupad analys demöjligt medborde dock att somavvara

därmedreducera osäkerhetema ochstatistiska underlagetfinns deti
kalkylema.förbättra

Enskilda frågor3

försäkringenGenomförandet denav nya

förslagutredningensifrånBeräkningama har utgått att om en ny
Kalkyler har gjortsinförs den januari 1998.arbetslöshetsförsäkring l

följd år ochförändringar undereffekterna enskildadels en avavav
regelsystemetförändringar iden kombinationdels för somav

de verkar.föreslår den ordningutredningen i
ochersättningsnivåemaunder påverkar höjningenRedan 1998 av
förKostnadernakostnader.ersättningstaket försäkringens

med detaktdäremot gradvis inytillträdandeersättningen attväxer
denuppfyller arbetsvillkoret iintearbetslösa nyasom

nytillträdandeersättning.stället sökerarbetslöshetsförsäkringen i
och den bortrearbetsvillkorskärpningama iBesparingama gränsenav

kommer däremotersättningsdagar försäkringenför antalet i senare.
efterskyddetdet förlängdaefterskyddet ochKostnaderna för

6 tabeller 1996:4.Historiska Uar
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uppkommer först arbetslösa börjarnär utförsäkras från
arbetslöshetsförsäkringen.

Den bortre gränsen

För beräkna hur många berörs denatt bortre förgränsensom av
ersättningstiden och hur besparingarna blir och destora när
uppkommer har utredningen gjort vissa antaganden om
Övergångsbestämmelser.

Utredningen har antagit de ersättningsdagar någon har förbrukatatt
sedan den januaril 1996 i arbetslöshetsförsäkringen, KAS eller i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas till den totala ersättningstiden
i den arbetslöshetsförsäkringen.nya

bortreDen på 860 ersättningsdagar drygtgränsen årmotsvarar tre
och månader kalendertidi vid oavbruten arbetslöshet.tre De varitsom
arbetslösa sedan den l januari kommer1996 nå bortre frånatt gränsen
och med april 1999. Om de har brutit arbetslösheten i korta perioder
när de den bortre under året. Gränsen fyragränsen på årssenare
kalendertid innebär alla erhållit arbetslöshetsersättning, sedanatt som
den l januari kommer1996 utförsäkras vid nyåret år 2000.att senast
Eftersom det svårt beräkna hur mångaär riskeraratt attsom
utförsäkras under har1999 utredningen inte räknat med någon
besparing från den bortre under och1999 istället räknat dengränsen att
fulla besparingen kommer år 2000.

Arbetsvillkoret i den försäkringennya

Beräkningar effekterna förändringar i arbetsvillkoret har gjortsav av
vid sidan kalkylmodellen. Beräkningarna bygger på underlag frånav
AMS.

Under de två första veckorna i juni 1996 genomförde AMS
Försäkring studie hur ersättningen från arbetslöshetsförsäk-överen

skulle påverkas förändringarringen i arbetsvillkoret. Studienav
omfattade drygt nyanmälda3 500 arbetslösa vid 38 arbetslöshetskassor
totalt urval. Enligt studien skulle 23 de nyanmäl-procent av som var
da arbetslösa och sökte ersättning under dessa två veckor ha klaratinte

förlängning arbetsvillkoret från fem till nio månader.en av
Utredningen har också med hjälp AMS undersökt hur utred-av

ningens förslag till arbetsvillkor i den försäkringen skulle påverkanya
ersättningstagare i KAS.

En dryg fjärdedel dem27 beviljades mellanKASprocent av som- -
augusti 1995 och kvalificeradeaugusti 1996 sig utbildnings-genom



1996:150SOUBilaga 6476

arbetsvillkoretkvalificerade sigfjärdedelarvillkoret. Knappt tre genom
ersättningsfall frånurvallitetpåBeräkningarmånaders arbete. ettfem

förkvalificerade sig KAShälften detyder påKAS-kontoren att somav
arbetsvill-förlängningskulle klaraintearbetsvillkoret avengenom

månader.till niofrån femkoret
deoch 65 ärmellan 60tyder på procentUnderlaget att somav

arbetsvillkor påskulle klara1996 inteunder årKAS ettberättigade till
berättigadeställetikommerAlla dessa attarbete.månadersnio vara

grundbe-beloppmedutgårnytillträdandeersättningtill sammasom -
tid.kortareunderlopp men-

Nytillträdandeersättning

fyraminstarbetatallatillgänglig förNytillträdandeersättning är som
harUtredningenutbildningsvillkor.uppfyllerellermånader ett upp-

intetill KASkvalificerar1996underallaskattat sommenatt som
nytillträdan-tillharförsäkringen rätttill denkvalificera sigskulle nya

KAS årimånad kortare änarbetsvillkoretEftersom ärdeersättning. en
Efter-nytillträdandeersättning.tillberättigadeflerblir1996 personer

nytillträdandeersättning ärmedersättningstiden imaximaladensom
sammanlagdadenblir ut-förlängning,tillmöjlighetdagar200 utan

kortaredenuppskattarUtredningen attkortare.troligennyttjandetiden
tillfårfler rättförväl kompenserar attersättningstiden än personermer

ersättning.

arbetslöshetsmönsterochDeltidsarbetslöshet

avsnitt 3.2iarbetslöshetsmönsterochdeltidsarbetslösaUppgifterna om
urval påberäknatsharhuvudbetänkandetirespektive 3.3 sammaur

kalkylmodellen.iregister använtsAMS0005 sompersoner ur arbetslösasallaurval valtdettahar utUtredningen varsomur
arbetslösavaritmångahurförår 1995 avgöravecka 43under att som
upprepadevidellerenstaka gångerarbetslösatid,eller korttidlång

får avslag.7 söker KASdepå 25tyderfrån AMS procentUnderlag att somav
fåttskulle hadem 15hälftendrygt procentantagitharUtredningen att av --

tyder påkalkylmodellutredningens attBeräkningar inytillträdandeersättning.
fått ersättningtillbetalasKASiersättningen utdrygt 20 sompersonerprocent av

ersättningsdagar.200under änmer
sökandekategori 21:8 ocharbeteArbetssökandell-l4Sökandekategorier utan

kategorierdessautgöromfattande 5 000urvaletDeltidsarbetslösa. I personer
3 529 personer.
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tillfällen. HändelI antalet under mätveckan l 387. Avvar personer
dessa hade 80 frånersättning arbetslöshetsförsäkringennästan procent
eller KAS. Resultaten redovisas i avsnitt 3.2 i huvudbetänkandet. Tack

komplettering statistik från förAMS innevarande harårvare av
arbetslöshetsperiodema kunnat följas ända fram till början majav
1996.

Utredningen har urval valt alla arbetslösautsammaur som var
under kvartal fyra 1995 för undersöka hur andel dematt stor av som

deltidsarbetslösa och hur andel ersättningen dessa uppbar.storvar av
Resultaten redovisas i avsnitt 3.3 i huvudbetänkandet och grundas på

1332 i Händel. dessa hadeAv 62 ersättning frånprocentpersoner
arbetslöshetsförsäkringen eller KAS.

Andelen deltidsarbetslösa i det slumpmässiga urvalet lägreär än
andelen deltidsarbetslösa i den arbetsmarknadsstatistik publicerarAMS
se tabell 3.6 i huvudbetänkandet. Orsaken AMSär att
arbetsmarknadsstatistik stocken arbetslösa, medan urvaletavser
omfattar både stocken och flödet arbetslösa. Eftersomav
deltidsarbetslösa i hargenomsnitt längre inskrivningsperioder än
heltidsarbetslösa de deltidsarbetslösas andel urvaleti lägre.är
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Författningsförslag

Förslag till lag 1998:000 arbetslöshetsförsäkringom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

§1 Arbetslöshetsförsäkringen består obligatorisk grundförsäkring ochav en tillendenna knuten frivillig inkomstbortfallsförsäkring.

2 § Arbetslöshetsförsäkringen administreras arbetslöshetskassaför visstav en
verksamhetsområde eller den obundna arbetslöshetskassan.Bestämmelserav omarbetslöshetskassor finns i lagen 1998:000 arbetslöshetskassor.om

3 § Inkomstbortfallsförsäkrad enligt denna lag är och är medlem ivar en som. enregistrerad arbetslöshetskassaoch i övrigt uppfyller villkoren för tillrätt ersättning.
Ersättningsrätten upphör vid utgången månaden före den under vilken denav
försäkrade fyller 65 år. Inkomstbortfallsersätmingen ersätter given andel denen avförlorade arbetsinkomsten till viss inkomstnivå. I botten pâupp en
inkomstbortfallsersättningen ligger grundbeloppet enligt 4 Ersättningen i formutges

dagpenning.av

4 § Ersättning från den obligatoriska grundförsäkringen länmas vid arbetslöshet till
den inte inkomstbortfallsförsäkradär enligtsom denna lag. Rätten till ersättning
upphör vid utgången månaden under vilken den arbetslöse fyllerav 65 år eller hannär
dessförinnan börjar uppbära hel hel ålderspension, hel förtidspension eller helt
sjukbidrag enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Ersättningen i formom utges avgrundbelopp.

5 § Om regeringen har träffat överenskommelse någonmed andrastatannan omvillkor för rätt ersättningatt än föreskrivs i dennalag, skall arbetslöshetskassasom
tillämpa dessavillkor.

Allmänna villkor för tillrätt ersättning

6 § Ersättning vid arbetslöshet tillkommer den som
arbetsförär och i övrigt oförhindrad åta sig arbete föratt arbetsgivaresen

räkning minst timmar varje arbetsdagtre och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,
2. lämpligtär beredd erbjudetatt anta arbete under tid för vilken han eller hon inte

anmält hinder kan godtas arbetslöshetskassan,som av
är aktivt arbetssökandeoch anmäld arbetssökandehos den offentligasom

arbetsförmedlingen i enlighet med vad Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, och
4. inte kan erhålla lämpligt arbete.
Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den deltar i utbildning, det intesom omfinns särskilda skäl. Närmare föreskrifter tillämpningen denna bestämmelseom av

meddelas regeringen eller den myndighetav regeringen bestämmer.som
Som företagare i denna lag den äger eller delägareäranses direktsom eller-indirekt i näringsverksamhet hon eller han är personligen verksamsom i och- somhon eller han har väsentligt inflytandeett över. Som företagare skall dock inte anses



framgårvilket detkollektivavtal,omfattas attuppdragstagare ett avavsom
föreligger.förhållandeanställningsliknandekollektivavtalsparterna attanser

personligahansellerhennesarbetslös, närskallföretagareEn varaanses
tillfälligt.har upphört äni rörelsenverksamhet annat

regeringenmyndigheteller denfår regeringensärskilda skäl,finnsOm det som
falli andraarbetslös änävenskallföretagareföreskrivabestämmer att ansesvaraen

stycket.i fjärdesägssom

lämpligt,skallErbjudet arbete7 § omanses
till dentagitsskälig hänsynarbetstillfällenpåför tillgångeninom ramen

personligaandraövrigt för arbetetförutsättningar ioch samtyrkesvanaförsäkrades
förhållanden,

utgår till den ärförmånerförenliga med deanställningsförmånerna är somsom
tilli förhållandeskäligafinnes,sådant icke ärkollektivavtal eller,enligtanställd om

likvärdigamedutgår till arbetstagarejämförliga företagvidförmånerde som
kvalifikationer,arbetsuppgifter och

följdråder tillarbetskonfliktdärtill arbetsplatshänför siginte avarbetet
kollektivavtal,ochenligt laglovligstridsåtgärd ärsom

författning ellerivadarbetsplatsenförhållandena4. motsvarar angessom
olycksfall.ohälsa ellerförebyggandetillåtgärderföreskrifter rörandemyndighets av

Kvalificeringsvillkor m.m.

Arbetsvillkor

denföreligger,grundbeloppformarbetslöshet ividersättningtill om§ Rätt8 av
eller honhanföre detomedelbartmånader attramtid tolvunderarbetslöse aven

utförtarbetsförmedlingenoffentligadenarbetssökandehossiganmält som
endast tillskall hänsynarbetsvillkor. Här tasmånaderminst nioiförvärvsarbete

utförtMedtimmar.minst 75utförts underharförvärvsarbetedåmånad
erhållithaftförsäkradetid då den semester,ävenförvärvsarbete avses

sjukdom,anledning ännågonledigvaritsemesterersättningeller annanavannars
med heltfödelseeller barnstotalförsvarsplikt18091994:enligt lagentjänstgöring om

iutgångspunktmedberäknassemesterersättningmedTidbibehållen lön.delviseller
semesterlöndagar medantaldetskallstorlek ochsemesterersättningens sommotsvara

semesterersättningTid medhade upphört.anställningen inteutgåttskulle ha omom
tillanslutningomedelbaritiden läggsendastarbetsvillkoret utfyllakan om

upphörande.anställningens
bidrag skallstatligamedfinansieratarbetsgivarenanställning ansesiArbete som

underförsta stycket,enligtersättningtillkvalificerarförvärvsarbetesådant somvara
lönekostnaden.överstiger 50intesubventionsgraden procentförutsättning avatt

lönräknas,gymnasiestudiersamband med oavsettgenomförs iPraktik omsom
ersättningtillkvalificerarförvärvsarbetesådantintepraktiktiden,underutgår somsom

första stycketenligt
uppfyllandegång föricke räknas änutförts fårharförvärvsarbete avdåTid mer en

myndigheteller denfår regeringenföreliggersärskilda skälOmarbetsvillkoret.
stycketenligt förstaarbetsvillkoretprövningenvidmedgeregeringen bestämmer att av

in.får räknastimmarutförts i 75intedåmånad arbeteäven



Inkomstbørtfallsförsäkringen

9 § För till ersättningrätt i form dagpenning från inkomstbortfallsförsäkringenav
skall den arbetslöse förutom uppfylla arbetsvillkoret enligtatt 8 § också ha varit
medlem i arbetslöshetskassaunder minst tolv månader innan han eller honen ansöker

ersättning medlemsvillkor.om
Försäkrad omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassahar varit medlem isom en

sådan kassa får för uppfyllande medlems- och arbetsvillkoret tillgodoräknaannan av
sig tid i den kassan.

Nytillträdande på arbetsmarknaden

10 § Nytillträdda på arbetsmarknaden uppfyller de allmänna villkoren för tillrättsom
ersättning har, uppfylla arbetsvillkoret i 8utan att till nytillträdandeersättningrätt i
form grundbelopp under delperiod han eller honav en om

under ramtid tio månader i anslutning till han eller hon avslutaten attav-
utbildning heltid omfattar minst läsår och berättigar till studiesocialtettsom som

ståttstöd till arbetsmarknadensförfogande arbetssökande den offentligasom genom
arbetsförmedlingen, eller

under ramtid tolv månader omedelbart före det han eller hon anmält sigen av att-
arbetssökandehos den offentliga arbetsförmedlingen utfört sådant arbetesom som

i 8 § under minst fyra månader. Här skall hänsyn endast till månad dåavses tas
förvärvsarbete utförts under minst timmar.75

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskrivasom att
nytillträdda på arbetsmarknaden även under andra förutsättningar deän isom anges
första stycket skall kunna nytillträdandeersättning.

Nytillträdandeersättning lämnas tidigast det år den arbetslöse fyller 20 år.

Ãterkvalificeringsvillkør

11 § Den gång har påbörjat första delperiod uppfyllasom en atten genom
arbetsvillkoret enligt 8 § kan uppfylla det arbetsvillkor krävs för delperiodsom en ny
inom ersättningsperiod enligt 18 första§ stycket inom ramtidsamma attgenom en av
tolv månader under minst månadersex

utföra förvärvsarbete,-
bedriva näringsverksamhet med stöd förordningen 1984:523 bidragegen av om-

till arbetslösa m.fl. näringsverksamhet,startarsom egen
delta i och, inte särskilda skäl hindrar det, fullfölja arbetsmarknadsutbildningom-

eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbildningsbidrag lämnas, eller
delta i och inte särskilda skäl hindrar fullföljadet, utbildning slagom änannatav-

arbetsmarknadsutbildning med studiefinansiering motsvararen som
arbetslöshetsersättningen.

Här skall hänsyn endast till månad då förvärvsarbetetas eller nämndannan ovan
verksamhet utförts under minst timmar.75

Med förvärvsarbete likställs tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 om
totalförsvarsplikt eller tid med föräldrapenningförmån enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring, i båda fallen dock tillsammans högst två månader.

Ejierskydd

12 § Heltidsarbetslös har fått ersättning från arbetslöshetskassaden längsta tidsom
grundbelopp eller dagpenning kan enligt 18 första§ stycket och fortfarandesom utges

uppfyller de allmänna villkoren för till ersättningrätt har möjlighet efter individuellatt
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form ytterligare delperiod.prövning efterskydd i grundbelopp under högstett av en
utförsäkringsdagen.får år räknat frånEfterskyddet dock lämnas under högst ett

Förlängt efierskydd

möjlighetförbrukat sitt efterskydd enligt 12 § har§ fyllt 58 år och13 Den har attsom
förlängtefterskydd. Bestämmelserprövning förlängtefter individuell ett om

efterskydd.1998:000 förlängtefterskydd i förordningen omges

Nykvalificeringsvillkor

ersättningsperiod enligt 18 §sina ersättningsdagar i13 § förbrukat allaDen ena som
inteersättningsperiod på så han eller honi pågående sättgjort avbrotteller attett en

bli berättigad tillperioden måste förersättning i denlängre kan att en ny
uppfylltnykvaliñceringsvillkor. villkor denuppfylla Detta ärersättningsperiod ett om

arbetslöse
månader föresammanhängandetid tolvhon undervisa han ellerdels kan att aven-

arbetslöshetsersättningeller motsvarandeuppburit någonersättning inteansökan om
arbetsmarknadspolitisk åtgärd,utgår vid deltagande iersättning ensom

i 8sådant arbetsvillkoruppfylltdels ett som anges-

Ramlid

inte tid dåenligt lag räknasramtid denna§ Vid bestämmande begreppet14 av
arbeta på grundvarit hindradförsäkrad att av

sjukdom,styrkt
efter fyllda 25 år eller harhar avslutatheltidsutbildning den försäkrade2. somsom

månader, i den månheltid i minst femförvärvsarbete påsammanhängandeföregåtts av
ersättningsperiod,kvalificerar förenligt 11 §sådan tid inte en ny

i vissa fall,missbrukare1988:870 vårdtvångsvård enligt lagen avom
kriminalvårdens område,frihetsberövande4.

fyllt två år,inte hareller adoptivbarnvård barneget somav
livsmedelslagen1988:1472 ellerenligt smittskyddslagenbeslut

meddelats med stödföreskrifter hareller1971:511 avsom
sistnämnda lag.

föräldrapenningförmån enligt lagenfåtttid då försäkrad hargällerDetsamma
på grundvarit hindrad arbetaförsäkring eller1962:381 allmän att avom

totalförsvarsplikt,1994:1809enligttjänstgöring lagen om
arbetsmarknadsutbildning,2.

inte enligt §i mån sådan tid 11yrkesinriktad rehabilitering, den
ersättningsperiod.kvalificerar för en ny

år.överstigai ramtiden får dock intetid räknas inDen tresom

formErsättningens m. m.

form dag beräknat belopp.ieller dagpenningen lämnas15 § Grundbeloppet ettav per
och arbetade dagarfår antaletkalenderveckaUnder ersatta samtsumman aven

uppgå till fem.avstängningsdagar högstochkarens-

myndighetregeringen eller dendagpenningen får, inteeller16 § Grundbeloppet om
för eller söndag.inte lördagmedger undantag,regeringen bestämmer utgessom

vilken försäkradfår för tid underdagpenningen inteGrundbeloppet eller utges
försäkring.enligt 1962:381 allmänföräldrapenning lagenuppbär om



Karenstid och ersättningstidens längd

17 § Grundbeloppet eller dagpenningen får inte lämnas förrän den arbetslöse under en
sammanhängandetid tolv månader varit arbetslös fem dagar karensvillkor.av I
karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning eller grundbelopp skulle ha
lämnats, karenstiden gått till ända.om

Ett särskilt karensvillkor utöver det i första stycket gäller försom anges en
arbetslös i den anställning föregåttnärmast arbetslöshetensom tillhörtsom
arbetsgivarens familj och grund arbetsbristsagts med kortaresom upp av en
uppsägningstid än vad i lagen l982:80 anställningsskyddsom eller ianges detom
kollektivavtal tillämpas arbetet. Grundbeloppet eller dagpenningensom får i sådant
fall inte lämnas förrän den arbetslöse, förutom den tid i första stycket,som anges
varit arbetslös under tid den uppsägningstidmotsvararen isom som anges ovan
nämnda lag ieller det kollektivavtal tillämpas arbetet. Det särskildasom
karensvillkoret skall också gälla då avtalat bort del eller helaen person av
uppsägningstiden.

Bestämmelserna karenstid i denna paragraf skall inte tillämpas påom den ärsom
anvisad verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet föreskriftermed harsom
meddelats regeringen.av

18 § Ersättning grundar sig pâ uppfyllandet sådant arbetsvillkorsom ett iav som avses
8 § får lärrmas under 600 ersättningsdagar, dock längst fyra år räknat från och med
den första ersättningsdagen i förstaden delperioden ersättningsperiod.

Ersättning enligt första stycket lämnas i perioder på längst 200 ersättningsdagar
delperioder. l delperioden inräknas inte dagar då den försäkrade deltagit i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller i utbildning slag änannaten av
arbetsmarknadsutbildning med studieñnansieringen motsvararsom
arbetslöshetsersättningen.

I delperioden enligt andra stycket inräknas i fall i 9 § andra stycketsom avses
iersättningstid i den andra arbetslöshetskassan.

19 § Om arbetslöshet upphör innan delperioden löpt har den försäkrade tillut, rätt
ersättning under återståendeantal dagar perioden vid arbetslöshet, även hanav ny om
eller hon då inte uppfyller arbets- och karensvillkoren, förutsatt dessa ligger inomatt
den maximala ersättningsperioden. Vad gäller dock intesagtssom nu om en
sammanhängandetid 12 månader, i vilken inte räknas in tid iav 14 harsom avses
förflutit sedanhan eller hon fick ersättning.senast

Om delperioden har gått till ända, den försäkrade under perioden på harmen nytt
uppfyllt arbetsvillkoret enligt 11 lämnas ersättning under ytterligare delperiod.en
Då skall dock karensvillkoret på uppfyllas. En delperiodnytt räknas tidigast frånny
det den föregående delperiodenatt gick till ända eller på upphörde.sättannat

Ersättningens storlek

Grundbeloppet

20 § Grundbeloppet lämnas med det belopp regeringen för varje år fastställersom ominte följer denna lag. Grundbeloppetannat skall årligen räknas justerasav och iom
överensstämmelse med det inkomstindex för varje tid gäller.som

21 § Uppbär stödtagare änke- eller änklingspension eller ålderspension enligtänannan
lagen 1962:381 allmän försäkring eller mindre hel förmånän förtidspension,om av
sjukbidrag eller ålderspension enligt nämnda lag eller delpension enligt lagen 1979:84

delpensionsförsäkring, nedsättsgrundbeloppetom med pensionsbeloppet. En sådan



särskildtill omställningspension ellerinte med hänsynnedsättning skall göras
försäkring.efterlevandepension enligt lagen allmänom

försäkringsinrättning på grund yrkesskadalivränta frånden arbetslöseUppbär av
nedsättesgrundbeloppet enligterhåller arbetslöse studiemedelolycksfall eller deeller

i första stycket.grunderna
inte. Brutet krontal utjämnasför dag utbetalasunderstigande tio kronorErsättning

krontal.högretill närmast

Dagpenningen

fastställer.regeringen Det högstabeloppDagpenning högst med det22 § lämnas som
överensstämmelsemed detjusteras iårligen räknas ochskallbeloppet om

för varje tid gäller.inkomstindex som
inte vidDetta gäller dockmed grundbeloppet.Dagpenning lämnas lägst

i 25 §enligt bestämmelsernadagpenningnedsättning av .

iuppställesuppfyller de kravdenDagpenning får icke lägre än§ sättas23 att som
för socialminimistandardkonvention angåendearbetsorganisationensinternationella

trygghet.

dagsförtjänst, inteförsäkradesden80Dagpenning med24 § lämnas procent omav
Dagpenning tillförsta meningen.stycketoch andra22 § första stycketföljerannat av

folkpension, allmänålderspension i formtillerkäntsförsäkrad har avsomen
tillförvärvsarbete ellerpå grundpension lämnastilläggspension eller avsomannan

försäkrades65 denmedstudiemedel, lämnasuppbärförsäkrad procent avsom
22 § första stycket.följerbegränsningmed dendagsförtjänst, avsom

frågaeller, iveckoinkomstfemtedel dendagsförtjänstMed omavenavses
denmånadsinkomst,tjugotvåendel denmånadslön,försäkrad med somaven

arbetstid normalåtnjöt undervanligeninträdeföre arbetslöshetensförsäkrade som var
försäkrade.för den

ramtidarbetstiden undergenomsnittliganormalarbetstid skall gälla denSom en av
denarbetssökandehossigarbetslöse anmältföre denmånaderna dettolv att som

dagsförtjänst underfastställdOmprövningarbetsförmedlingen.offentliga enav
situationer.får i följandeersättningsperiod skepågående

normalarbetstiden.omprövningVid av
verksamhetsområdeinom kassansför medlemmarnalöneförhandlingarDå2.

retroaktivt.inte skefår docklöneunderlagetUppräkningavslutats. av
på grund arbeteersättningsperiodenhaft avbrott underharDå medlemmen3. ett av

minstsammanhängandeundervaritskall hatidigare. Avbrottetinkomstmed högre än
i 8omfattat arbetemånader och ha avsessomsex

stycket, skallenligt andradagsförtjänstenför beräkningunderlagSaknas somav
arbetsdagarbetsförtjänstenvanligaden idagsförtjänst räknasmedlemmens orten per

arbetsförmåga medlemmen.yrke och medinomför arbetstagare somsammasamma
från genomsnittskall utgåför företagaredagsförtjänstenberäkningför ettUnderlag av

verksamheteninkomsternaredovisadeinkomstskattför kommunaltill taxeringde avav
inte varitfall företagarenFör detinträde.före arbetslöshetensårende senastetre

undergenomsnitt inkomstenpådagpenningen beräknasår, skalli ettverksam avtre
månadermindre tolvi änbedrivit verksamhetföretagaretiden. Omfaktiskaden men

i §arbetsvillkor 8dettidanställd undervaritinnan dess motsvarar angessomsomen
i ställetför den arbetslöse,till fördeldagsförtjänsten, detta ärså kanförsta stycket om

anställd.hadeden arbetslöseinkomsterpå grundval defastställas somsomav
tillfår dagpenningtredje styckenai förstabestämmelsernahinderUtan av -

huvudsakligenarbetsvillkoretuppfylltersättningstidenunderförsäkrad genomsom
statligtför vilkenrehabiliteringyrkesinriktadarbetsmarknadsutbildning eller

utbildningsbidraget.till belopputgått bestämmasutbildningsbidrag har motsvararsom



Åtnjuter medlem med anledning arbetslöshet fortlöpande ersättning frånav annan
än arbetslöshetskassa, får dagpenning högst med belopputges motsvararsom
skillnaden mellan det högsta belopp får lämnas enligt första fjärde styckena ochsom -ersättningen.

25 § Dagpenning har fastställts enligt 24 § första stycket andra meningen skallsom
ned med 1/260 årspensionen.sättas av

Ersättning understiger 10 kronor dag betalas intesom ut.per

26 § föreskrivsVad i första24 § stycket andra meningen och i 25 § skall intesom
gälla regeringen särskilda skäl föreskriver annat.om av

Deltid

Allmänt

§27 Den söker deltidsarbete har till ersättningrätt endast arbetsutbudet ärsom om
minst timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst l7 timmar.tre

Till den söker deltidsarbete eller arbetslös underär del vecka i fallsom annatav
utgår ersättning med det antal grundbelopp eller dagpenningbelopp veckaper som

den arbetslöshet skall enligtersättas regeringen fastställdmotsvarar som en av
omräkningstabell.

Vid beräkning arbetslöshet enligt andra stycket inte hänsyn till bisysslatasav som
försäkrad före arbetslöshetensinträde under minst nio månader utfört vid sidan av
heltidsarbete, om

bisysslan inte uppgått till timmar15 vecka iän genomsnitt,mer per-
bisysslan inte utvidgas under arbetslösheten, och-
bisysslan inte hindrar från lämpligt arbete.att antapersonen-

förMed undantag den första delperioden i ersättningsperioden skall dock de
intäkter från bisysslan överstiger nivån gmndbeloppet medföra motsvarandesom
reduktion dagpenningen.av

överstiger28 § arbetsutbud vecka den veckotid, under vilken han elleren persons per
hon normalt utfört arbete förenärmast arbetslösheten, medräknas överskjutande tid
vid fastställande ersättning.av

Den förenärmast arbetslöshetenhaft anställning med arbetstid, någonsom som
arbetsdag eller flera regelmässigt varit kortare timmar,än skall ha rätttre att
medräkna sådan tidäven vid fastställande ersättning enligt omräkningstabell.av

Bemyndigandebestämmelser

29 § En arbetslöshetskassafår det föreligger särskilda skälom
medge frånundantag 28 § första stycket innebärande att om en persons

arbetsutbud vecka överstiger den veckotid, under vilken han normalt utfört arbeteper
förenärmast arbetslösheten, får denna överskjutande tid medräknas vid fastställande

ersättningen,av
föreskriva2. under kalendervecka i fyra dagar utföratt arbete iperson, som en

sådan utsträckning, hel dagpenning kunnat utgå för någon dagarna, inte helleratt av
skall ha till grundbelopprätt eller dagpenning för den femte dagen samt att
ersättningen inte får för fördag vilken kan gottgjordutges personen anses genom
semesterersättning. Under förutsättningar får Arbetsmarknadsstyrelsen meddelasamma

föreskriftermotsvarande beträffande kassasmedlemmar eller viss dem.grupp av



30 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
utfärda föreskrifter for beräkning ersättning vid deltidsarbete för falldet attav

arbetstiden inte i visstbestämd antal timmar dagär eller vecka,per
finns2. det särskilda skäl, för regelbundet utför deltidsarbeteom en person som

dåunder veckor han eller hon i övrigt förskrivaarbetslös, begränsningar iär om
ersättningsrätten och karenstid vad följerutöver denna lag.om som av

Begränsning vid säsongarbetslöshet

31 § Vid kontinuerligt intesäsongsarbeteskall arbetslöshetsersättningutgå under
säsongsuppehållen.Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriftermeddelar närmare dennaom
begränsning i till arbetslöshetsersättning.rätten

Avstängning från till ersättningrätt

32 § frånDen arbetslöse skall till ersättning under tidavstängas rätt som
i 33 hananges om
lämnat sitt arbete giltig anledning,utan

från uppförande,2. skilts arbetet på grund otillbörligtav
avvisat erbjudet lämpligt arbete eller uttryckligen hautan att

avvisat sådant ändå sitt uppträdande uppenbarligenarbete genom
vållat anställning inte kommit till stånd, elleratt

4. avbrutit arbetsmarknadspolitisk åtgärd elleren
studiefmansieringutbildning med motsvararen somen

arbetslöshetsersättningen giltig anledning.utan

Är33 § sannolikt arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd ellerdet att ett en en
utbildning i 32 § skulle ha högst fem dagar eller femänvaratsom avses mer men

tio avstängningstidenhögst tio dagar eller dagar,än utgörmer
fem, respektive ersättningsdagar vid avstängning enligt10 20 punkten-
20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt punkten samt-
10, 20 respektive 40 ersätmingsdagar vid avstängning enligt punkterna 3-4- .I avstängningstiden inräknas endast dagar för vilka karenstid skulle ha

dagpenningtillgodoräknats eller skulle ha lämnats, avstängningen inte hade skett,om
vilka försäkrade utfört förvärvsarbete.eller dagar under den har Den totala
fåravstängningstiden dock inte överstiga

14, 28 respektive 56 kalenderdagar vid avstängning enligt punkten-
56, 112 respektive 168 kalenderdagar vid avstängning enligt punkten samt-
28, 56 respektive 112 kalenderdagar vid avstängning enligt punkterna 3-4.-

Inträffar förhållande iunder avstängningstiden 32 beräknassom avses ny
avstängningstid i enlighet med bestämmelsernai första intestycket, denom nya
avstängningstiden inom avstängningstiden.den löpanderyms

Är det uppenbart den arbetslöse inte vill lämpligt arbete, såsom då hanatt anta
eller hon vid upprepade tillfällen antingen har avvisat erbjudet sådant arbete eller

sitt giltig anledning, tilllämnat arbete skall avstängd dess han ellerutan personen vara
utfört sådant förvärvsarbete enligt 8 § första får tillgodoräknas förhon stycketsom

uppfyllande arbetsvillkoret under månader.av sex
Avstängningstiden räknas från den dag då det förhållande i 32 §angessom

inträffat.



ersättningAnsökan om m.m.

34 § Ansökan ersättning skriftligen hos arbetslöshetskassan.göres Vid ansökningenom
fogas intygskall arbetsgivare arbetsförhållandensökandens de uppgifter isamtav om

övrigt förbehövs bedömande försäkradesden ersättningsrätt. Kan sådant intygsom av
svårigheter införskaffas,endast med får arbetsförhållandena och övriga uppgifterstora

påstyrkas sätt.annat
Intyg och övriga uppgifter skall förvaras bland kassanshandlingar.
Arbetsgivare skall på begäran utfärda intyg i första enligtstycketsom avses

formulär fastställts Arbetsmarknadsstyrelsen.som av

Särskilda bestämmelser

§ Angående35 bestämmelser frånkännande, betänkandetext 141 och 149om se s.

36 § Lagen 1969:93 begränsning vidsarnhällsstöd arbetskonflikt ägerom av
tillämpning pä ersättning enligt denna lag.

37 § någon oriktig uppgift underlåtenhet fullgöraHar eller honomattgenom genom
åvilande uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller orsakat ersättningsättannat att
utgått obehörigen för någoneller med högt belopp eller har eljest obehörigen eller med
för belopp uppburit ersättning skäligen insehögt och har han bort detta, skall det som

för återbetalas, i särskilt fall anledning föreliggerbetalats mycket helt ellerut attom
delvis efterge återbetalningsskyldighet.

Föreligger återbetalningsskyldighet enligt första får vidstycket, utbetalningsenare
skäligt innehâllas i avräkning på förbelopp vad betalats mycket.utsom

Beträffande minskning38 § vissa ersättningar med utgiven dagpenning ellerav
grundbelopp gäller föreskrifterna i 17 kap. 1 § lagen 1962:381 allmän försäkringom
och 6 kap. 7 § andra stycket lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring.om

Denna lag träder i kraft den januari 1998 då lagen 1973:3701 om
arbetslöshetsförsäkring och lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstödupphörom

gälla.att



Författningsförslag

2. Förslag till lag 1998:000 arbetslöshetskassorom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

§l Den obligatoriska grundförsäkringen och den frivilliga
inkomstbortfallsförsäkringen enligt lagen 1998:000 arbetslöshetsförsäkringom
administreras arbetslöshetskassor.av

2 § En arbetslöshetskassa antingenär
arbetslöshetskassaför visst verksamhetsområde arbetslöshetskassa, elleren-
arbetslöshetskassamed hela riket upptagningsomrâde den obundnaen som-

arbetslöshetskassan.

3 § En arbetslöshetskassafor visst verksamhetsområde handhar den obligatoriska
grundförsäkringen och den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen för medlemmarna i
kassan.

4 § Den obundna arbetslöshetskassan i förstaskall hand administrera utbetalningen av
den obligatoriska grundförsäkringen till arbetslösa medlemmar i kassanoch de ärsom
ersättningsberättigade medlemmar i kassan. Den obundnautan att vara
arbetslöshetskassanskall dessutom lämna ersättning enligt frivilligaden
inkomstbortfallsförsäkringen till de valt bli medlemmar i denna kassan.attsom

4 § Arbetslöshetskassor enligt denna lag skall samverka i administrativa och andraa
service- och utvecklingsfrågor.

5 § Denna lag innehåller
bestämmelser arbetslöshetskassorför visst verksamhetsområde 6-61 §§,om-
bestämmelser den obundna arbetslöshetskassan62-75 §§,om-
tillsynsbestämmelser 76-79 §§,-
överklagandebestämmelser80-89 §§, samt-
straffbestämmelse 90 §.-

Arbetslöshetskassor för visst verksamhetsområde

Allmänt

6 § föreningEn får registreras arbetslöshetskassa, föreningen har till ändamålsom om
sina medlemmar ersättning vid arbetslöshet.att ge

7 § En arbetslöshetskassaskall i enlighet med bestämmelsernai lagen 1998:000 om
arbetslöshetsförsäkring ersättning vid arbetslöshet.utge



tillEn arbetslöshetskassahar statsbidrag för ersättning irätt betalas enlighetutsom
bestämmelserna i Om fåttmed denna lag. arbetslöshetskassahar statsbidrag utan atten
berättigad till det eller har fått för bidrag, skall kassanbetala tillbakastortvara

bidraget.
får inte sådanEn arbetslöshetskassa verksamhet i förstautöva änannan som avses

för främmande förstycket eller använda medel ändamål sådan verksamhet.ärsom
efterRegeringen eller, regeringens bestämmande,arbetsmarknadsstyrelsenfår medge

från denna föreskrift, särskilda skäl föreligger.undantag om

8 § förbindelser tillgångar.För arbetslöshetskassas endast kassans Ien svarar
avgifter förfallit tilltillgångarna inräknas och andra belopp har betalning, ävensom om

intede har betalts.ännu

registrerats förvärva rättigheter ikläda sig9 § En arbetslöshetskassa har kan ochsom
föra inför myndigheter.skyldigheter talan domstolar och andrasamt

Bildandet arbetslöshetskassaav en

fordras10 § förening skall kunna registreras arbetslöshetskassaFör att attsomen
föreningen minst 10 000 i enlighet med bestämmelserna ihar medlemmar densamt att

antagit och revisorer.denna lag har stadgar och styrelseutsett

avfattas enligt fastställs§ skall normalstadgar11 En arbetslöshetskassasstadgar som av
arbetsmarknadsstyrelsen.

Stadgarna skall ange
arbetslöshetskassansfirma,

uppgift förverksamhetsområde med kassan avsedd2. kassans ärom
båda kategorier,anställda, företagare eller dessa

sitti Sverige där kassansstyrelse skall ha3. den säte,ort
för uteslutningvillkor skall gälla för inträde i kassanoch4. de som

medlem,av
ersättning skall betalas,5. hur

avgifter6. hur fasta skall betalas,
försummelse till fast avgift ellerpåföljden kassanbetala7. attav

belopp,uttaxerat
revisorer och suppleanter för dem, hur de8. antalet styrelseledamöter,

förskall tillsättas och tiden deras uppdrag,
föreningsstämma,9. bestämmelser om

till föreningsstämman, hur de skall10. antalet ombud skall utsessom
föroch tiden deras uppdrag,utses

tid för ordinarie föreningsstämma,ll.
12. inom vilken tid föreningsstämman skall sammankallas huroch hur samt

andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller ombudens
kännedom, samt

inom vilken tid vill få ärende behandlat13. och hur medlem, etten som
föreningsstämma,vid skall begära det.en

Arbetsmarknadsstyrelsen får medge arbetslöshetskassasstadgaratt en
innehåller i stycket, det föreliggerdet andraänannat omsom anges
särskilda skäl.

i andra stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanterBestämmelserna
enligt 1987:1245 styrelserepresentation förhar lagenutsettssom om

de privatanställda.

12 § En arbetslöshetskassasfirma skall innehålla ordet "arbetslöshetskassa".
Firman skall tydligt skilja sig från förut registrerad, beståendeännuannan

xbetslöshetskassas firma.



Endast arbetslöshetskassafår i sin firma använda benämningen arbetslöshetskassa
eller förkortning därav.

13 § En arbetslöshetskassaregistreras hos arbetsmarknadsstyrelsen.
Registreringen frångäller den dag då ansökan kom in till

Arbetsmarknadsstyrelsen.
Att arbetslöshetskassa föranmäls registrering har verksamhetsområdeetten som
sammanfaller med arbetslöshetskassasverksamhetsområde inte hinderutgörsom annan

för registrering. En fårarbetslöshetskassa dock inte ha hela arbetsmarknaden som
verksamhetsområde.

§ förpliktelse14 Om uppkommer åtgärd förenings förevägnaren genom en en
registrering såsom arbetslöshetskassa, de har beslutat eller deltagit isvarar som
åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår påansvaret

förpliktelsenarbetslöshetskassan, har tillkommit efter det föreningen bildats.attom

Arbetslöshetskassansmedlemmar m.m.

bli15 § Rätt medlem i arbetslöshetskassahar och uppfyller villkorenatt en var en som
i stadgar arbete inom dessverksamhetsområde. En förutsättningkassans dockärom

förvärvsarbetar i minst timmarden söker medlemsskap genomsnitt 17att som per
vecka under månad innan han eller hon ansöker medlemskap. Rätt bliatten om

emellertid intemedlem har den som
medlem i kassa,är en annan

fyllt 64 år.2. har

16 § Arbetslöshetskassansstyrelse får från medlemskap i kassanutesluta den som
uppfyller månadernauppfylltinte och inte heller under de senastesex

verksamhetsområde,bestämmelse i kassansstadgar arbete inom visst ellerom
vårdslöshet oriktig2. medvetet eller har lämnat eller vilseledande uppgiftav grov

angående förhållande betydelse för hans till medlemskap eller ersätming.rättav

17 § Ett ärende uteslutning medlem enligt 16 § får inte avgöras attutanom av en
medlemmen har underrättats uppgift tillförts någonhar ärendetom en som genom

honom själv och har fått tillfälle sigän han den. Medlem skallöveryttraattannan
ha fått uppgiftenunderrättelse har i rekommenderatavsäntssagtsanses som nu om

under hans vanligabrev adress.

18 § I beslut uteslutning från frånmedlemskap skall och med vilken dagett om anges
uteslutningen gäller.

Om uteslutningsbeslut i första fattas16 § stycket 1 under tid dåett som avses
till dagpenning,medlemmen har gäller uteslutningen från och med dagen efterrätt den

då hans till dagpenning upphör.rätt

19 § En medlem har till utträde arbetslöshetskassanefter uppsägning.rätt ur
Uppsägningen skall skriftligen och innehålla uppgiftgöras utträdet skall ske.närom

iMedlemskapet arbetslöshetskassaupphör uppsägning den dådagutanen
medlemmen fyller 65 år.

20 § Arbetslöshetskassansstyrelse skall föra medlemsförteckning. Denna skallen
innehålla uppgift om

varje medlems tid förpostadressoch inträde inanm, personnummer,
kassan samt

2. de avgifter och andra belopp medlemmen har betalat in.som



21 § En arbetslöshetskassaskall begäran allmän arbetslöshetskassaav en som
handlägger ärenden ersättning enligt den obligatoriska grundförsäkringen lämnaom
uppgift enskild i fråga medlemskap hos arbetslöshetskassan beslutom en samtom om

försäkrads tillrör ersättningrättsom .En arbetslöshetskassaskall för tillsyn uppföljning och utvärderingsamt av
arbetslöshetsförsäkringen lämna uppgifter enligt vad regeringen föreskriver.

22 § Den inte vid utgången andra månadenefter den tid, på vilken fastsom av
medlemsavgift eller belopp belöper, till kassanantingen erlagt avgiften elleruttaxerat
beloppet eller anmält förhållande, på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan
grundas, skall ha kassanvidutträtt nämnda tidpunkt. I kassa med längreanses ur en
avgiftsperiod kalendermånadän skall medlem inte inom månader fråntresom
periodens början avgiftenerlagt ha kassanefterutträtt nämnda tid. Omanses ur
särskilda föreligger,skäl får arbetsmarknadsstyrelsenmedge, utträdet skallatt anses

vid tidpunkt,äga dock vid utgången sjätte månaden.senastrum en senare av
Kassans fårstyrelse medge, den underlåtit inom föreskriven tid anmälaatt attsom

förhållande, på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas, ändå får
bibehållas vid sitt medlemskap. Om särskilda föreligger,skäl får styrelsen iäven annat
fall besluta, medlem underlåtit inom föreskriven tid fast avgifterlägga elleratt attsom

belopp skall kvarstå i kassan.uttaxerat

Avgifter och unaxering m.m.

23 § En arbetslöshetskassaskall fasta medlemsavgifter skall täckata ut som
administrationen medlemsförsäkringen.av

Är24 § arbetslöshetskassastillgångar otillräckliga för verksamhetens behöriga
utövande, får kassanbesluta särskild uttaxering hinder stadgarnautan attom av
medger det. Beslutet skall godkännas arbetsmarknadsstyrelsen. Särskild uttaxeringav
får i falläga änannat sagts.rum som nu

25 § upphävs

Finansieringsbidrag

26 § se bestänkandetext 310s.

Arbetslöshetskassans ledning

§27 En arbetslöshetskassaskall ha styrelse med minst ledamöter.treen
En styrelsens ledamöter och suppleant för denne skall utsesav av

Arbetsmarknadsstyrelsen efter förslag arbetslöshetskassan.av
Övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem väljs föreningsstämman.av
Av arbetsmarknadsstyrelsenutsedd styrelseledamot eller försuppleant denne har

för fullgöranderätt uppdragets uppbära ersättning med belopp regeringenatt eller,som
efter regeringens bestämmande,Arbetsmarknadsstyrelsen fastställer.

28 § Styrelseledamot skall ibosatt Sverige, inte regeringen eller, eftervara om
regeringens bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen i särskilda fall tillåter Denannat.

underårig iär eller konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. § föräldrabalken7som
intekan styrelseledamot.vara
De styrelseledamöter väljs föreningsstämman skall medlemmarsom av vara

i arbetslöshetskassan.
En styrelseledamots uppdrag gäller för tidden i arbetslöshetskassanssom anges

stadgar. Uppdragstiden får inte omfatta fyra räkenskapsårän och skall bestämmasmer



så uppdraget upphör vid slutet den ordinarie föreningsstämma på vilkenatt av
styrelseval förrättas.

29 § Vad isägs denna lag styrelseledamöter skall i tillämpliga delar gälla ävensom om
suppleanter.

Bestämmelser arbetstagarrepresentanterfinns i lagen 1987:1245om om
styrelserepresentation för de privatanställda.

30 § Ett uppdrag styrelseledamot upphör i förtid, ledamoten eller den harsom om som
honom begär det. Anmälan avgång skall hos arbetslöshetskassansgörasutsett om

styrelse och, ledamot inte vald på föreningsstämmaär vill avgå, hosävenom en som
Arbetsmarknadsstyrelsen.

31 § Om styrelseledamots i förtiduppdrag upphör eller hinder enligt 28 §en
föruppkommer honom styrelseledamot och det inte finns någon suppleantatt vara som

inträdakan i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny
styrelseledamot tillsätts för återståendeden mandattiden. Sådanaåtgärder behöver dock
inte vidtas, den förutvarande ledamoten arbetstagarrepresentantom var som

i lagen 1987: 1245 förstyrelserepresentation de privatanställda. Skallavses om
väljas föreningsstämma,ledamoten hinder förstakan 27 § stycket valetutan av

anstå till ordinarie vilken förrättas,nästa styrelsevalstämma styrelsen ärom
beslutför kvarståendemed ledamöter och suppleanter.

32 § Styrelsen inom sig ordförande och vice ordförande inom ellerutser samten en
kassaförestândarestyrelsen och sekreterare.utom

Vid lika röstetal valet lottning. Denavgörs anställd hosärgenom som
arbetslöshetskassanfår inte ordförande.vara

i 28 förstaBestämmelserna § stycket andra meningen gäller också
kassaföreståndare.

33 § Styrelsen för arbetslöshetskassansorganisation och förvaltningensvarar av
kassansangelägenheter. Kassaföreståndarenskall ha hand den löpandeom
förvaltningen enligt de riktlinjer anvisningaroch styrelsen meddelar.som

Styrelsen skall till organisationen beträffande bokföringen ochattse
medelsförvaltningen innefattar tillfredsställandeäven kontroll. Kassaföreståndarenen
skall sörja för föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelsemed lag ochatt att
medelsförvaltningen sköts på ettbetryggande sätt.

34 § Styrelsens ordförande skall till hållssammanträden det behövs. Pånärattse
begäran styrelseledamot kassaförestândareneller skall styrelsen sammankallas.av en
Kassaförestândaren har, han inteäven styrelseledamot, ochär rätt närvaraatt yttraom
sig vid styrelsens intesammanträden, styrelsen bestämmer i särskilt fall.annat ettom

Vid styrelsens sammanträden skall förasdet protokoll undertecknas ellersom
justeras ordföranden och den ledamot Styrelseledamöternastyrelsen ochutser.av som
kassaföreståndarenhar få avvikande mening tillrätt antecknad protokollet.att
Protokollen skall föras i nummerföljd förvaras påoch betryggande sätt.

35 § Styrelsen beslutför, hälftenär än hela antalet styrelseledamöter ellerom mer av
det högre föreskrivs iantal stadgarna närvarande. Beslut i ärende fårär dockettsom
inte fattas, inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle delta iattom
ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för ärendet. Omavgöraatt

styrelseledamot inte kan komma och finnsdet suppleant skall träda in i hansen en som
skall tillfälleställe, suppleanten delta. Suppleant för arbetstagarledamot,attges som

har enligt lagen 1987:1245 styrelserepresentation för privatanställda,deutsetts om
alltidskall dock underlag och tillfälle i pådelta ärendets behandlingattges samma

styrelseledamot.sätt som en



Om inte stadgarna föreskriver särskild röstmajoritet, gäller styrelsensen som
beslut den mening för vilken hälftenän de närvarande röstar eller, vid likamer av

Ärröstetal, den mening ordföranden biträder.som
intestyrelsen fulltalig, skall de för beslutetröstar dock utgörasom

tredjedelän hela antalet styrelseledamöter, intemer en annatav om
föreskrivs i stadgarna.

36 § En styrelseledamot eller kassaförestândarenfår inte handlägga frågor rörande
avtal mellan honom och arbetslöshetskassan. fårHan inte heller handlägga frågor om
avtal mellan kassanoch tredje han i frågan har väsentligt intresse kanettman, om som

stridande kassans.Med avtal jämställs rättegång eller talan.motvara annan

§ företräder37 Styrelsen arbetslöshetskassanoch tecknar dess firma.
Styrelsen bemyndigakan styrelseledamot, kassaföreståndareneller någonen annan

företräda arbetslöshetskassanoch teckna dess firma, inte förbud sådantatt ett motom
bemyndigande har tagits in i stadgarna. I fråga den inte är styrelseledamotom som

kassaföreståndareeller gäller vad i 32 § tredjesågs stycket och 36 §som om
kassaföreständare. Styrelsen föreskrivakan företrädarätten arbetslöshetskassanatt att
och teckna dess firma får endast tvåutövas eller flera i förening. Ingenav personer

inskränkning får registreras.annan
Styrelsen kan helst återkallanär bemyndigande i andra stycket.ettsom som avses

38 § Styrelsen eller ställföreträdare för arbetslöshetskassanfår inte företaannan en
rättshandling eller åtgärd är ägnad bereda otillbörlig fördelattannan som en en
medlem någoneller till nackdel för arbetslöshetskassaneller medlem.annan annan

En ställföreträdare får inte följa sådanaföreskrifter föreningsstämman eller annatav
hos arbetslöshetskassan inte gällande därför står i stridär de med dennaattorgan som

lag, kassans stadgar eller med stöd denna lag utfärdade föreskrifter.av

39 § Har ställföreträdare överskridit sin befogenhet företoghannär rättshandlingen en
för arbetslöshetskassan,gäller inte rättshandlingen kassan, den vilkenmot motom
rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett befogenheten överskreds.att
Detsamma gäller, kassaföreståndarendå företoghan rättshandling överskred denom en
behörighet vidta åtgärder arbetslöshetskassans tillkommervägnar honomatt som
enligt 33

40 § registreringFör skall arbetslöshetskassananmäla har tillutsettsvem som
styrelseledamot, kassaföreståndare,suppleant, firmatecknare och revisor derassamt
postadress och Om arbetstagarrepresentanthar enligt lagenutsettspersonnummer. en
1987: 1245 styrelserepresentation för privatanställda,de skall detta Förom anges.
registrering skall arbetslöshetskassan anmäla huräven arbetslöshetskassansfirma
tecknas.

Anmälan första gångengörs arbetslöshetskassannär enligt 12 § anmäls för
registrering och därefter efter det ändring har inträffat i förhållandegenast att ett som
har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första stycket. Rätt göraatt
anmälan tillkommer den anmälningenäven gäller.som

Om arbetslöshetskassanspostadressändras, skall kassan anmälagenast
fördet registrering.

Föreningsstämma

41 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den juli varje1
år.Arbetsmarknadsstyrelsen får medge arbetslöshetskassanhåller vidstämmanatt

tidpunkt. Arbetsmarknadsstyrelsen får också medge ordinariesenare att
föreningsstämma hålls endast år.vartannat



Arbetslöshetskassansmedlemmars besluta irätt kassansangelägenheteratt utövas
vid föreningsstämman valda ombud. Varje ombud har röst.genom en

Är arbetslöshetskassannybildad och intehar val ombud hunnit anordnas fårav
arbetsmarknadsstyrelsen medge medlemmarna får besluta i kassansangelägenheteratt
vid föreningsstämman. Beslutar medlemmarna vid skall vadstämman sägssom om
ombud i 43 och fråga44 gälla i medlem.om

Föreningsstämman får uppdra styrelsen fatta beslutatt om
medlemsavgifter.

42 § Samtliga medlemmar i arbetslöshetskassanhar delta irätt val ombud.att av
Ett ombud får inte väljas för längre tid fem år. Till fårän ombud endastutses

imedlemmar arbetslöshetskassan.
Föreningsstämman fastställer det antal ombud skall väljas. Stämmansom

kan bemyndiga fastställastyrelsen antalet ombud.att
Beslut enligt tredje förstycket skall bli giltigt godkännasatt av

Arbetsmarknadsstyrelsen. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriftermeddelar närmare vad skall gälla vid valom som

ombud.av

§43 Ett ombud får inte rösta ombud.annatgenom
får inteEtt ombud själv i frågarösta en om

talan ombudet,mot
2. befrielse från skadeståndsansvarombudets eller förpliktelseannan

arbetslöshetskassan,ellergentemot
talan eller befrielse i beträffande1 eller 2 ombudet isom avses annan, om

frågan har väsentligt intresse kan strida kassans.ett motsom

44 § Om ibestämmelse denna lag eller stadgarna rörande kallelse tillen
föreningsstämma eller tillhandahållande handlingar åsidosatts i fårhar ärende,ettav

inte besluta i ärendet samtycke alla närvarande ombud. Stämman fårstämman utan av
sådantdock samtycke ärende inte har tagits i kallelsen,även avgörautan ett som upp

ärendet enligt stadgarna förekomma föranledsskall eller omedelbartstämmanom av
fårärende skall Den också besluta föreningsstämmaavgöras.ett annat att extrasom en

skall sammankallas för behandling ärendet.av

§45 Föreningsstämman ordförandeöppnas styrelsens eller den styrelsen harav av som
utsett.

föreningsstämmanOrdförande vid stämman.utses av

46 § Föreningsstämrnansbeslut den mening fått hälftenutgörs har änav som mer av
de avgivna eller, vid lika meningrösterna röstetal, den ordförandestämmanssom
biträder. Vid val den vald har fått deanses som
flesta Vid lika röstetal valet lottning, interösterna. avgörs genom om

beslutas innan valet förrättas.stämmanannat av

§47 Beslut ändra stadgarna fattas föreningsstämman. giltigt,Beslutet äratt av om
minst fjärdedelar samtliga röstberättigade vid har förenat sig det.stämmantre av om
Om det i arbetslöshetskassans tagits in ytterligare förstadgar har villkor ändring av

villkoret.stadgarna, gäller det
Ett beslut ändring stadgarna skall anmälas för registrering. Beslutetgenastom av

får inte verkställas förrän registrering har skett.

48 § Om beslut föreningsstämman inte kommit ihar till behörig ordning eller iett av
övrigt strider denna lag eller stadgarna, kan talan arbetslöshetskassanmot mot mot om



beslutet skall upphävas eller ändras förasatt medlem, styrelsen, styrelseledamotav
kassaföreståndare.eller

Talan skall väckas inom månader från dagen för beslutet. Väckstre inte talan inom
denna tid, tillär rätten talan förlorad.

En dom varigenom föreningsstämmansbeslut upphävs eller ändras gäller föräven
medlemmar inte förthar talan. Rätten kan ändra föreningsstämmans beslutsom endast

Ärdet kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.om
föreningsstämmans beslut sådant enligt denna lag skall anmälas för registrering,som
skall rätten underrätta Arbetsn1arknadsstyrelsenför registrering, beslutet harom
upphävts eller ändrats dom har vunnit laga kraft eller rättengenom en som genom
beslut under rättegången har förordnat föreningsstämmans beslut inte fåratt
verkställas.

49 § Om styrelsen vill väcka talan arbetslöshetskassan,skall styrelsenmot
sammankalla föreningsstämma för val ställföreträdare föraen attav
arbetslöshetskassans i tvisten.talan Stämning delges med den ställföreträdaren.valde

Ett förbehåll i stadgarna tvister mellan arbetslöshetskassanochatt styrelsen,
styrelseledamot, kassaföreståndareneller medlem skall hänskjutas till skiljemän har

verkan skiljeavtal. Om styrelsen begär skiljemannaförfarandeettsamma som mot
Ärarbetslöshetskassan, tillämpas första stycket. det fråga klandertalanom en av

föreningsstämmansstyrelsen beslut till inteär rätten talan förloradmot enligt 79 §
andra stycket, styrelsen inom den klandertid där har kallat tillom som anges
föreningsstämma enligt första stycket.

Revision

50 § En arbetslöshetskassaskall ha minst två revisorer personliga suppleanter församt
dessa. Revisorerna väljs föreningsstämman, det inte föreskrivs i stadgarnaav attom en
eller flera revisorer skall sätt.utses annat

Den underårig, iär konkurs eller underkastad näringsförbud eller harsom som
förvaltare enligt ll kap. 7 § föräldrabalken får inte revisor.vara

Minst revisorerna skall auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Tillen av vara
revisor kan registreratäven revisionsbolag.utses ett

Bestämmelserna i denna lag revisorer gäller i tillämpliga delarom om
revisorssuppleanter.

51 § En revisors uppdrag gäller för tidden i stadgarna. Om uppdraget intesom anges
skall gälla tills vidare, skall uppdragstiden bestämmasså uppdraget upphör vidatt
slutet den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval förrättas.av

Om revisors uppdrag upphör i förtid eller det uppkommer hinder fören om
honom enligt 50 eller 52 § eller enligt stadgarna revisor finnsoch det inteatt vara
någon försuppleant honom, skall styrelsen vidta åtgärder för revisor tillsättsatt en ny
för den återstående mandattiden.

52 § Den kan inte revisorvara som
styrelseledamotär eller kassaföreständarei arbetslöshetskassan biträdereller vid

kassansbokföring eller medelsförvalming eller dess kontroll däröver,
anställd hosär arbetslöshetskassan,eller
giftär eller sambo med eller syskon eller släkting i rätt eller nedstigandeupp-

led till under l eller besvågradär med sådan i rätten person som avses en person upp-
eller nedstigande led eller så den giftär med den andres syskon.att ene

53 § Revisorerna får helst inventeranär arbetslöshetskassanstillgångarsom samt
granska dess böcker, räkenskaper och andra handlingar.

Arbetslöshetskassansstyrelse och kassaföreståndarenskall lämna de upplysningar
och det biträde revisorerna begär.som



54 § Revisorerna skall i den omfattning följer revisionssedgod granskasom av
arbetslöshetskassansårsredovisning jämte räkenskaperna styrelsens ochsamt
kassaföreståndarensförvaltning.

slutförtSedan revisorerna har granskningen, skall de skriva hänvisning tillen
revisionsberättelsen årsredovisningen. Finner revisorerna balansräkningen elleratt
resultaträkningen inte bör fastställas, skall de detta.anteckna även

för varje räkenskapsår till föreningsstämman55 § Revisorerna skall avge en
revisionsberättelse skall innehållasom

årsredovisningen gjorts enligtuttalande har gällande lagett om upp
och stadgar,

ifråga ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och2. uttalandeett om
ifråga fastställande balansräkning resultaträkning.förslag och3. ett om av

Revisionsberättelsen skall avlämnas till arbetslöshetskassansstyrelse senasten
redovisningshandlingarna.månad efter revisorerna har erhållit Revisorerna skalldet att

återlämna redovisningshandlingar har överlämnats tillsamtidigt till styrelsen de som
dem.

vid föreningsstämmorna. De skyldiga56 § Revisorerna har ärrätt närvara attatt
påkallat.tillvid det med hänsyn ärendena kannärvara stämma, ansesen om

Redovisning

bestårräkenskapsår årsredovisning. Denna57 § För varje skall styrelsen avavge
balansräkning förvaltningsberättelse.resultaträkning, och

enlighetbalansräkningen skall i medResultaträkningen och upprättas
Förvaltningsberättelsen skalli bokföringslagen 1976:125. upprättasbestämmelserna

iakttagande redovisningssed.med godav

Årsredovisningen skrivas under samtliga styrelseledamöter och58 § skall avav
beträffande årsredovisningen antecknatsavvikande meningkassaföreståndaren. Har en

fogas till redovisningen.avvikande meningentill protokoll, skall denstyrelsens
Årsredovisningshandlingarna tillförflutna räkenskapsåretskall avlämnasför det

revisorerna den 31senast mars.
balansräkningen blivitmånad efter resultaträkningen och harSenast det atten

revisionsberättelse hållas tillgängligafastställda, avskrift årsredovisning ochskall av
för intresserade.hos arbetslöshetskassan alla ärsom

Räkenskapsavslutning för kalenderår.59 § skall ske
arbetsmarknadsstyrelsen fårefter regeringens bemyndigande,Regeringen eller,

bokföring, ârsbokslut ochföreskrifter arbetslöshetskassasutfärda närmare om
sådanasärskilda får vid utfärdandetårsredovisning. Om det föreligger skäl, det av

från bokföringslagen 1976: 125.föreskrifter bestämmelser avvikermeddelas som

Fusion

överlåtande kassan gåfusion arbetslöshetskassaden60 § Genom avtal kanett om en
fusion innebärkassan. En sådani arbetslöshetskassaden Övertagandeupp en annan

överlåtande kassanblir medlemmar i den Övertagandekassan,i denmedlemmarnaatt
tillgångar och skulderöverlåtande kassanupplöses dess övertasden samt attatt

också så överlåtande kassaEn fusion kan verkställasden Övertagandekassan. att enav
flera kassor.går i två eller Övertagandeupp

flera de överlåtandeavtal fusion kan två eller arbetslöshetskassorGenom ett om
fusion innebärbilda En sådankassorna förenas arbetslöshetskassa. attattgenom en ny

blir medlemmar i den kassan, demedlemmarna i de överlåtande kassorna attnya



överlåtande kassorna upplöses deras tillgångarsamt ochatt skulder övertas denav nyakassan.
Avtal fusion skall för bli giltigt godkännasom att föreningsstämman i denav

överlåtande arbetslöshetskassan arbetsmarknadsstyrelsen.samt Bestämmelsernaav i 47
§ tillämpas ifråga kassansbeslut godkännande fusion.om om av

61 § Om arbetslöshetskassaönskar upplösas fusionsavtal,en enighetgenom men omgenomförande fusionen eller hur fusionen bör till inteav kan uppnås vidom
överläggning med kassa, får arbetsmarknadsstyrelsenbeslutaannan mellan vilkaom
kassor fusionen skall ske och hur fusionen skall gå till.om

En arbetslöshetskassaskall upplösas fusion kassansmedlemsantal hargenom om
nedgått under det minsta antal, enligt denna lagsom
eller kassans stadgar skall gälla för kassaneller särskilt skäl föreligger förannatom att
upplösa kassan fusion. Arbetsmarknadsstyrelsen beslutargenom fusion iom som avses
detta stycke. Styrelsen beslutar också mellan vilka kassor fusionen skall ske ochom

fusionenhur skall gå till.om
Samtliga arbetslöshetskassorskall beredas tillfälle sig i sådantatt ärendeyttra som

förstai eller andra stycket innan Arbetsmarknadsstyrelsenavses fattar beslut om
fusionen;

Den obundna arbetslöshetskassan

Allmänt

62 § Den obundna arbetslöshetskassanskall registreras arbetslöshetskassaoch hasom
till ändamål ersättning till arbetslösa.att utge

63 § Den obundna arbetslöshetskassanskall i enlighet med bestämmelserna i lagen
1998:000 arbetslöshetsförsäkringom utge

ersättning i form grundbelopp till de inte är medlemmar iav som- en
arbetslöshetskassa,eller

ersättning i form grundbelopp alternativt dagpenning till deav är medlemmar- som
i kassan.

64 § Den obundna arbetslöshetskassanhar tillrätt statsbidrag för ersättning som
betalas i enlighet med bestämmelsernaut i denna lag. Kassan har dessutom tillrätt ett
statligt administrationsbidrag skall täcka administrationskosmaderna försom
utbetalandet grundbelopp till de inte är medlemmar i kassan.av Om den obundnasom
arbetslöshetskassan fåtthar statsbidrag berättigad till detutan eller har fåttatt förvara

bidrag, skall kassanbetala tillbakastort bidraget.

65 § För den obundna arbetslöshetskassansförbindelser endast kassanssvarar
tillgångar. I tillgångarna inräknas avgifter och andra belopp har förfallit tillsom
betalning, även de inteännu har betalts.om

66 § Då den obundna arbetslöshetskassanregistrerats kan den förvärva rättigheter och
ikläda sig skyldigheter föra talan infor domstolarsamt och andra myndigheter

Bildandet den obundna arbetslöshetskassanav

67 § För den obundna arbetslöshetskassanatt skall kunna registreras som
arbetslöshetskassafordras företrädare för arbetsmarknadsstyrelsenatt en samt
ytterligare två företrädare för intresseorganisationer facklig anknytningutan dessutgör
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i antagitbestämmelserna denna lag harkassan i enlighet medmedlemmar attsamt
och revisorer.och styrelsestadgar utsett

arbetsmarknaden och såledesskall gälla för helaarbetslöshetskassan68 § Den obundna
verksamhetsområde.visstinte tillbegränsas

skall 13 och 14arbetslöshetskassan ll,den obundna§ bildandet69 Vad av enavser
paragraferi dessa sägstillämpning såvitt vadmotsvarande§§ äga utom omavser

verksamhetsområde.kassans

arbetslöshetskassansmedlemmarobundnaDen m.m.

15 22 §§medlemmar skall ägaarbetslöshetskassansobundna68 § Vad denavser -
tillämpning.motsvarande

uttaxeringAvgifter och m.m.

motsvarande tillämpning25 §§uttaxering skall 23avgifter och äga§69 Vad avser - .

Finansieringsbidrag

31070 § se betänkandetexts.

ledningarbetslöshetskassansobundnaDen

ledamöter.med minststyrelseskall haarbetslöshetskassan§ Den obundna tre71 en
för dessa skalloch suppleanterstyrelsens ledamötermajoritet utsesEn avav

Arbetsmarknadsstyrelsen.
Övriga föreningsstämman.väljsför demsuppleanterstyrelseledamöter och av

försuppleanterellerstyrelseledamöternautseddaArbetsmarknadsstyrelseDe av
ersättning med beloppfullgörande uppbäraför uppdragetshardessa rätt somatt

fastställer.Arbetsmarknadstyrelsenbestämmande,regeringensefterregeringen eller,

28 40 §§ledning i övrigt skallarbetslöshetskassansden obundna§ gäller72 När det -
tillämpning.motsvarandeäga

Föreningsstämnza

motsvarandeskallföreningsstämma ägabestämmelsernaangivna73 § 41-49 §§De om
arbetslöshetskassan.för obundnatillämpning den

Revision

tillämpning detmotsvarande näri 50-56 §§ skallrevision äga§ Bestämmelserna74 om
arbetslöshetskassan.obundnagäller den



Redovisning

75 § Bestämmelser redovisning i 57-59 §§ skallom äga motsvarande tillämpning när
det gäller den obundna arbetslöshetskassan.

Tillsyn

76 § Arbetsmarknadsstyrelsen utövar tillsyn över samtliga arbetslöshetskassorenligt
denna lag, vilka har ställa sig arbetsmarknadsstyrelsensatt anvisningar till efterrättelse.

77 § Arbetslöshetskassa är skyldig lämna arbetsmarknadsstyrelsenatt eller dess ombud
tillträde till föreningsstämma och sammanträdemed kassansstyrelse.

78 § Angående denna paragraf, betänkandetext 257se s.

79 § Har föreläggande enligtett 78 § andra stycket inte efterkommits inom bestämd tid
och har det anmärkta förhållandet inte heller på sätt undanröjts, kanannat
arbetsmarknadsstyrelsen förklara arbetslöshetskassanför viss tid förlustig rätten till
statsbidrag helt eller delvis.

Överklagandebestämmelser

80 § Beslut arbetslöshetskassai ärenden försäkringav en enligt denna lag skallom
omprövas kassan, det begärs försäkradav beslutetom angårav och besluteten som
inteáhar meddelats med stöd 81av

Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den försäkrades nackdel.
Vad isägs 85-87 §§ överklagandesom skall tillämpas påom motsvarande
i frågasätt begäran omprövning.om en om

Även81 § begäran omprövning inte har framställts,om om skall arbetslöshetskassan
ändra beslutet i ärende försäkringett enligt denna lagom har fattats kassan ochsom avinte har prövats allmän förvalmingsdomstol,av

beslutet på grund skrivfel, räknefelom eller sådantav annat
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,

2. beslutet har blivit oriktigt påom grund det har fattatsatt på uppenbartav
felaktigt eller ofullständigt underlag,

3. beslutet har blivit oriktigt påom grund uppenbart felaktig rättstilllämpningav
eller liknande orsak.annan

Ändring behöver inte göras oriktigheten ringaär betydelse.om av
Ett beslut får inte ändras till den försäkrades nackdel, den beslutade förmånenom

har förfallit till betalning inteoch heller i fall det finnsannat synnerliga skälom motdet.
Ändring enligt denna paragraf får inte ske sedan än två år förflutit från denmer

Ändringdag dä beslutet meddelades. får dock ske även efter utgången denna tid,avdet först därefter har kommit framom beslutet har fattatsatt på uppenbart felaktigt
eller ofullständigt underlag eller det finns andra synnerliga skäl.om



i 83 § förstainte ärenden§ arbetslöshetskassa82 Beslut som angessom avserav en
beslut får överklagasArbetsmarknadsstyrelsen. Styrelsensfår överklagas hosstycket,

till regeringen.
sådanfår överklagas endastfusionArbetsmarknadsstyrelsens beslut avom

beslutet.arbetslöshetskassa berörssom av
registrering såsomföreningfår för9 § styrelsen vägratsTrots somen

i ärendetArbetsmarknadsstyrelsens beslutöverklagaarbetslöshetskassa om
registrering.

till ersättning ellerangåendemedlemsi ärende rätt§ arbetslöshetskassa83 Beslut av
får hos allmänenligt lag överklagasarbetslöshetskassa dennaimedlemskap en

1969:93 begränsningföljerinte lagenförvaltningsdomstol, annat avomavom
tillvid överklagandePrövningstillstånd krävsarbetskonflikt.samhällsstöd vid

kammarrätten.
sitt beslutharöverklagas innan kassan omprövatfår dock inteKassansbeslut

Överklagas skall överklagandetinnan det harbeslut omprövatsenligt 80 ett anses
paragrafen.omprövning enligt denbegäranen omsom

i förstai mål stycketbeslutöverklagande länsrättensVid prövning som avsesavav
deltagit i länsrätten.nämndemäningå i kammarrätten,skall nämndemän om

i denna lag tillämpasbestämmelsernaverka förArbetsmarknadsstyrelsen skall84 § att
rättvist.likformigt och

överklagarförvaltningsdomstolenskild hos allmänmål, därI part enen
Arbetsmarknadsstyrelsenenskildesdenbeslut, kassanarbetslöshetskassas är motpart.

föra detkammarrättenuppgift i länsrätten ocharbetslöshetskassansfår överta att
Regeringsrätten.talan iför allmännasArbetsmarknadsstyrelsen dettalan.allmännas

domstols ochöverklagaförmån för enskildfår, tillStyrelsen även part, enen
ersättning ellertillmedlemmarsbeslut i ärenden rättarbetslöshetskassas om

medlemskap.

beslutvilketskall klagandenskriftligt. I skrivelsenöverklagas85 § Ett beslut ange
begär.hanändring i beslutetoch denöverklagas somsom

kommitDen skall hameddelat beslutet.instans harin till denSkrivelsen somges
i frågaeller,fick del beslutetfrån klagandentvå månader den dagdit inom omav

fusion, inom tvåregistrering ocharbetsmarknadsstyrelsen vägrabeslut att omomav
från beslutets dag.månader

föreskrifter i 8 kap.gällersådanabeslutför överklagandeTiden avsessomsomav
till känna.från dag då besluteträknas deninte delgesregeringsformen och gavssom
för dettiden från dagentillfälle, räknasvidtill känna änHar beslutet ettgetts mer

tillkännagivandet.sista föreskrivna

skrivelsen medbeslutetöverklagade prövarhar meddelat det86 § Den instans omsom
skall denkommit in förskrivelsenkommit in i tid. Harhar rättöverklagandet sent,

tredje stycket.ellerföljer andraavvisas, inte annat avom
fattatinstans hardenförseningen berorinte avvisas,Skrivelsen skall att somom

underrättelse hurfelaktigklagandenbeslutet har lämnatöverklagadedet manomen
överklagar.

överklagandetiden kommit inharavvisas, den inominte hellerSkrivelsen skall om
instansfall skall dennaI sådantöverklagandet.skalltill den instans pröva ettsom

samtidigtbeslutet ochmeddelattill instans harvidarebefordra skrivelsen den som
instansen.skrivelsen in till den högreuppgift vilken dag komlämna om

meddelatinstans haravvisas enligt 86 skall denskrivelsen inte87 § Om som
till den instans skallövriga handlingar i ärendetskrivelsen ochöverlämnabeslutet som

överklagandet.pröva



88 § En arbetslöshetskassas,Arbetsmarknadsstyrelsens eller domstols beslut enligt
denna lag gäller omedelbart, inte har i beslutet ellerannat bestämsom angetts denav
myndighet skall pröva beslutet.som

89 § Det har blivit infört i Arbetsmarknadsstyrelsens registersom över
arbetslöshetskassor skall ha kommit till tredje kännedom det inteanses mans om av
omständigheterna framgår han varken kände tillatt eller borde ha känt till det som
registrerats.

Straffbestämmelse

90 § Driver förening eller institution registreradutan attannan vara som
arbetslöshetskassaverksamhet i denna lag, döms den på föreningenssom avses som
eller institutionens deltar åtgärdvägnar i eller beslut verksamhetenrör till bötersom
eller fängelse i högst månader.sex

Denna lag iträder kraft den 1 januari 1998.



Författningskommentar till förslag till lag 1998:000 arbetslöshetsförsäkringom

Inledande bestämmelser

bestårI § Arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk grundförsäkring och tillenav en
frivillig inkomstbørtfallsförsäkring.denna knuten

arbetslöshetsförsäkringen tvåParagrafen uttrycker den består delar. Denatt nya av ena
grundförsäkringen förobligatoriska lika alla. Den andra delendelen den ärär ärsom

inkomstbortfallsförsäkringen.den frivilliga

gför visstArbetslöshetsjörsäkringen administreras arbetslöshetskassa2 § av en
Bestämmelserverksamhetsområde eller den obundna arbetslöshetskassan. omav

1998:000 arbetslöshetskassor.arbetslöshetskassorfinns i lagen om

enligtadministration arbetslöshetsersättningenall dennaParagrafen uttrycker lagatt av
enligt finnas tvâarbetslöshetskassa.Det skall lagenskall handhas typer avenav

sådan redan finns och gäller förDen skallarbetslöshetskassor. typen somena vara som
skall kassa inteverksamhetsområde. Den andra kassavisst ärtypen vara somav en

upptagningsorrtrâde.verksamhetsområde har hela landettill visstbunden ett utan som
ochobundna arbetslöshetskassan skallkassan skall benämnasdenDen sistnämnda

inteersättningsfrågor arbetslösa eller kanhuvudsakligen handlägga rör ärsomsom
för verksamhetsområde. Närmare bestämmelseri någon kassa visstmedlemmarvara

avdelning.i lagens andraarbetslöshetskassorgesom

enligt lag och medlem i§ lnkontstbortfallsförsäkrad denna är3 är en som envar
för till ersättning.och i övrigt uppfyller villkoren rättregistrerad arbetslöshetskassa

före under vilken denvid utgången månaden denErsättningsrätten upphör av
given andelfyller år. lnkomstbortfallsersättningen denförsäkrade 65 ersätter en av

påtill viss inkamstnivå. I bottenförlorade arbetsinkomsten upp en
Ersättningen i forminkontstbortfallsersättningen ligger grundbeloppet enligt 4 utges

dagpenning.av

inkomstbortfallsförsäkringen likheter medfrivilliga harDen stora
arbetslöshetsförsäkring.1973:370 Därarbetslöshetsförsäkringen enligt lagen om

i registrerad arbetslöshetskassa.försäkrad och medlemär äratt var somanges en
för inkomstbortfallsförsäkringen i denna lag. Rätt tillgälla tillDetsamma skall rätt

föreutgången månaden den under vilken deninkomstbortfallserätming upphör vid av
givenlnkomstbonfallsersätmingen skall andelfyller 65 år. ersätta denförsäkrade en av

ersättning ligger det grundbelopparbetsinkomsten. I dennaförlorade botten som
paragrafenSista meningen den ersättningi paragraf. inästanärmare attangeranges

inkomstbortfallsförsäkringen kallas dagpenning.erhålls från skallsom



4 § Ersättning från den obligatoriska grundförsäkringen lämnas vid arbetslöshet till
den inte är inkomstbortfallsförsäkrad enligtsom denna lag. Rätten till ersättning
upphör vid utgången månaden under vilken den arbetslösefjrllerav 65 år eller hannär
dessförinnan börjar uppbära hel ålderspension, hel förtidspension eller helt sjukbidrag
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Ersättningenom i formutges avgrundbelopp.

Ersättning frân den obligatoriska grundförsäkringen har likheter med denstora
ersättning för närvarande formi kontantsom arbetsmarknadsstödenligtges lagenav
1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd. Första meningenom i paragrafen vilkaanger

kan ersättning från den obligatoriskasom grundförsäkringen. Ersättning från denna
skall utgå till de inte inkomstbortfallsförsäkrade.är Detta innebärsom även deatt sommedlemmarär i arbetslöshetskassa inteännu uppfyllten medlemsvillkoretmen skall
kunna få ersättning från den obligatoriska grundförsäkringen. Andra meningen i
paragrafen rätten till ersättning frånatt den obligatoriskaanger grundtörsäkringen
upphör vid viss ålder. Samma begränsning finns idag i lagen kontantom
arbetsmarknadsstöd. Tredje meningen uttrycker den ersättningatt från denutgessom
obligatoriska grundforsäkringen skall benämnasgrundbelopp. Grundbelopp utgör somtidigare nämnts basen i inkomstbortfallsersättningen.

5 § Om regeringen har träffat överenskommelsemed någon andrastatannan om
villkor för rätt ersättning än föreskrivs iatt denna lag, skall arbetslöshetskassasom
tillämpa dessa villkor.

Motsvarande regel finns idag i lagen arbetslöshetsförsäkring.om

Allmänna villkor för rätt till ersättning

6 § Ersättning vid arbetslöshet tillkommer den som
är arbetsför och i övrigt oförhindrad åta sig arbete för arbetsgivaresatt en

räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,
bereddär erbjudet lämpligtatt arbete under tid föranta vilken han eller hon

inte anmält hinder kan godtas arbetslöshetskassan,som av
aktivtär arbetssökande och anmäld arbetssökande hos den offentligasom

arbetsförmedlingen i enlighet med vad Arbetsmarknadsstyrelsenföreskriver, och
inte kan erhålla lämpligt arbete.

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den deltar i utbildning, det intesom omfinns särskilda skäl. Närmare föresknjter tillämpningen denna bestämmelseom av
meddelas regeringen eller den myndighetav regeringen bestämmer.som

Somföretagare i denna lag den äger eller delägareär direktanses ellersom -indirekt i näringsverksamhet hon eller han är personligen verksam isom och han- someller han har väsentligt inflytandeett Somföretagareöver. skall dock inte ansesuppdragstagare omfattas kollektivavtal, vilketsom ett det framgårav av att
kollektivavtalsparterna anställningsliknande förhållandeatt föreligger.anser

En företagare skall arbetslös, hennesnär eller hansanses vara personliga
verksamhet i rörelsen har upphört tillfälligt.änannat



myndighet regeringendenfår regeringen ellerfinns särskilda skäl.Om det som
i andra fallarbetslös änskall ävenföretagareföreskrivabestämmer att anses varaen

i fjärde stycket.sägssom

Motsvarandeersättning.för tillvillkoren rättallmännaParagrafen deupptar
arbetslöshetsförsäkring i lageni såväl lagenfinns i dagbestämmelser omsomom

paragrafen nyhet.innebär docktvå hänseendenIarbetsmarknadsstöd.kontant en
ersättning denförförutsättning ärförsta stycket punkten attI atttre enanges

offentligadenarbetssökandehosoch anmäldarbetssökandeaktivtarbetslöse är som
föreskriver.Arbetsmarknadsstyrelsenenlighet vadi medarbetsförmedlingen

föreskrifter frånpreciseras ikommeraktivt söka arbete närmareInnebörden attav
förutsättning för ersättningfyraI punktenArbetsmarknadsstyrelsen. attatt enanges

framhållas därexempel kanFöljandelämpligt arbete.erhållainte kanär att personen
ekonomiska problemmedföretagförekommerDetinte uppfyllt.kriterium är attdetta

anställdade sägsinnebärfackklubbarmed lokalaöverenskommelser attträffar som
återanställs ianställningsdagensistadearbetsbrist.på grund attmenavupp

gällandetidigareden80arbetstidmedföretaget procentmotsvarar avsomen
anställda skalltidpunkt deockså vid vilkenreglerasöverenskommelsenarbetstiden. I

arbetslöshetsersättningfådärefterbegärArbetstagarnaheltidsarbete. attåtergå till
enskildedenexempel ärEtthar reducerats. atttid arbetetmotsvarande den annat

uppbäri ställetuppsägningstiden ocheller heladelaravtalat bort av
exempel sinsjälv ellerarbetslösehar denarbetslöshetsersättning. l dessa genom

då inteDet kanblivit arbetslös.honhan ellertillorganisation medverkatfackliga att
lämpligterhålla arbete.inte kanarbetslösedenattanses

till denersättning inte lämnashuvudregelnframgårstycketandra att somAv om
utbildning.ideltar

uppdragstagareinteföretagare skallstycket bl.a.tredje somI ansesatt somanges
kollektivavtalspartemaframgårvilket det attkollektivavtal,omfattas att anserett avav

oftaharSjälvständiga uppdragstagareföreligger.förhållandeanställningsliknande en
arbetsrättsligaallmännaenligtdearbetstagaresliknarmycket attställning utanensom

paragrafeni ärmed vadAvsiktenarbetstagare.principer är som angesatt somanse
detarbetstagare närföretagareskallinteuppdragstagaresådana utan somansessomatt

verksamhetuppdragstagarensersättning. Kravettillbedöma deras rätt attgäller att
För räknasfall inte gälla.i sådanasåledestillfälligt skall attha upphört änskall annat

omfattatshari sin verksamhetarbetslösedenkrävasskall det dockarbetstagare attsom
kollektivavatalsparternaframgårdet att ettvilketkollektivavtal, att anserett avav

inte inneha F-arbetslösefår denVidareföreligger.förhållandeanställningsliknande
såsomför bedömasförutsättningarYtterligarearbetet. attför aktuellaskattesedel det

arbetsförmedlingen och det skallanmäldskallarbetslösedenarbetstagare är att vara
ellerlångsiktigt lösa hanstillsyftarhandlingsplanindividuell attha upprättats somen

arbetslöshetsproblem.hennes
arbetslös,företagare skallhuvudregelnframgårfjärde stycketAv att ansesvaraom

tillfälligt.äni rörelsen upphörtverksamheteller hans annathennesnär
regeringen denellerbemyndigandebestämmelsefemte stycketl som gerges en

företagare skallföreskrivamöjligheterregeringen bestämmer attmyndighet att ensom
fjärde stycket.ivad sägsfalli andra änarbetslös även somanses vara

lämpligt,skall§ Erbjudet arbete7 omanses
tagits till denskälig hänsynarbetstillfällenpåför tillgångeninom ramen

personligaandraför arbeteti övrigtförutsättningaroch samtförsäkrades yrkesvana
förhållanden,



attställningsförmårterna förenligaär med deförmåner utgår till den ärsom som
anställd enligt kollektivavtal eller, sådant icke finnes, skäligaär i förhållande tillom
deförmåner vid jämförliga företag utgår till arbetstagare med likvärdigasom
arbetsuppgifter och kvalifikationer,

arbetet inte hänför sig till arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av
stridsåtgärd lovligär enligt lag och kollektivavtal,som

förhållandena på arbetsplatsen vad i författning ellermotsvarar som anges
myndighets föreskrifter rörande åtgärder förebyggandetill ohälsa eller olycksfall.av

Bestämmelsen finns såväl i lagen arbetslöshetsförsäkring lagen kontantom som om
arbetsmarknadssöd Bestämmelsen införs oförändrat skick i den lagen.nu nya.

Kvalificeringsvillkor m.m.

Arbetsvillkor

8 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet fanni grundbelopp föreligger denav om,arbetslöse under ramtid tolv månader omedelbart före det han eller honen av att
anmält sig arbetssökande hos offentligaden arbetsförmedlingen utförtsom
förvärvsarbete i minst nio månader arbetsvillkor. Här skall hänsyn endast tilltas
månad då förvärvsarbete har utförts under minst 75 timmar. Med utfört förvärvsarbete

tid då den försäkradeäven haft erhållit semesterersättningavses ellersemester, annars
varit ledig någon anledning sjukdom, tjänstgöringän enligt lagenav annan

994:l 809 totalförsvarsplikt eller barns födelse med helt eller delvis bibehållenom
lön. Tid med semesterersättning beräknas med utgångspunkt i semesterersättningens
storlek och skall det antal dagar med semesterlän skullemotsvara ha utgåttsom om
anställningen inte hade upphört. Tid med semesterersättning kan fylla arbetsvillkoret
endast tiden läggs i omedelbar anslutning till anställningens upphörande.utom

Arbete i anställning arbetsgivaren finansierat med statliga bidrag skallsom anses
sådant förvärvsarbete kvalificerar till ersättning enligt första stycket,vara undersom

förutsättning subventionsgraden inte överstiger 50att lönekøstnaden.procent av
Praktik genomförs i samband med gymnasiestudier räknas,som lönoavsett om

utgår under praktiktiden, inte sådantförvärvsarbete kvalificerar till ersättningsom som
enligt första stycket.

Tid då förvärvsarbete har utförts får icke räknas gångförän uppfyllandemer en av
arbetsvillkoret. Om särskilda skäl föreligger får regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer medge vid prövningen arbetsvillkoret enligt förstaatt stycketav

månadäven då arbete inte utförts i 75 timmar får räknas in.

förstaI stycket det arbetsvillkor skall förgälla ersättning från denanges som
obligatoriska grundförsäkringen. Arbetsvillkoret måste uppfyllas för att en person
skall kunna påbörja den första ersättningsperioden i ersättningstid. Arbetsvillkoreten

nio månadersär utfört förvärvsarbete varvid endast hänsyn skall till månad dåtas
förvärvsarbete utförts under minst timmar.75 Viss tid kan också räknas vidannan
uppfyllandet arbetsvillkoret bl.a. tid med eller tid med semesterersättningav semester

slås över kalendertid visst angivetut sätt.som
Enligt andra stycket bör utfört förvärvsarbeteäven i anställning statligtären som

subventionerad kunna iräknas arbetsvillkoret för första ersättningsperiod. Dettaen
gäller anställningsförhållandet är reglerat i kollektivavtal och kollektivavtalsenligom



utgår. jämförbaralön eller villkor gäller. För kvalificeraarbetet skall skall dockatt
subventionsgraden inte 50överstiga lönekostnaden.procent av

Tredje praktik genomförsstycket viss i sambandmed gymnasiestudieratt somanger
inte kvalificera förstaskall kunna enligt stycket.

innehåller förvärvsarbeteFjärde stycket dels regel tid i inte får räknasattomen mer
förbemyndiganderegel regeringengång eller den myndighetän samt en somen

regeringen bestämmer.

Inkotnstbortfallsñrsäkringen

9 § ersättning i form dagpenning från inkornstbartfallsñrsäkringenFör tillrätt av
förutom uppfylla enligt 8skall arbetslöse arbetsvillkoret § också ha varitden att

under minst månader innan han eller honi arbetslöshetskassa tolv ansökermedlem en
medlernsvillkor.ersättningom

haromedelbart före inträdet i arbetslöshetskassa varit medlem iFörsäkrad som en
får för uppjjtllande och arbetsvillkoret tillgodoräknasådan kassa medlerns-avannan

sig tid i den kassan.

for frånförutsättning dagpenningFörsta stycket attanger en
inkomstbortfallsförsäkringen förutom uppfylla arbetsvillkoretden arbetslöse,är attatt

uppfyllt medlemsvillkor. Detta tolv månader och gällerenligt 8 också skall ha ärett
försörjning forbåde sådana haft sin huvudsakliga avlönat arbetegenom annanssom

företagare.räkning självständigaoch
situationen inkomstbortfallstörsäkrad före inträdet ibehandlar denAndra stycket att

får då tillgodoräkna sig tid i denvarit medlem i kassa. Dennekassa annanenen
medlemsvillkoret arbetsvillkoret.både gäller ochkassan detnär

på arbetsmarknadenNytillträdande

för10 § på arbetsmarknaden uppfyller de allmänna villkoren tillNytillträdda rättsom
uppfylla arbetsvillkøret i 8 till nytillträdandeersättning iersättning har, rättattutan

fann delperiod eller hongrundbelopp under hanav en om
månader i anslutning till han eller hon avslutatunder ramtid tio attaven-

omfattar berättigar till studiesocialtutbildning på heltid minst läsår ochettsom som
arbetssökande offentligastått arbetsmarknadensförfogande denstöd till genomsom

arbetsfömtedlingen, eller
tolv månader omedelbart före det han eller han anmält sigunder ramtid atten av-

utförtofentliga arbetsförmedlingen sådant arbetearbetssökande hos den somsom
månad dåfyra månader. endast tilli 8 § under minst Här skall hänsyn tasavses

förvärvsarbete utförts under minst 75 timmar.
får föreskrivaRegeringen myndighet regeringen bestämmereller den attsom

förutsättningar depå arbetsmarknaden under andra inytillträdda änäven som anges
få nytillträdandeersättning.första stycket skall kunna

arbetslösefyller 20 år.Alytillträdandeersättning lämnas tidigast det år den

Första arbetslös inte tidigare haft förvärvsarbete tillstycket rättettsomger en
ersättning vissa förutsättningar. Eftersom bestämmelsenriktar sig tillunder
nytillträdande på arbetsmarknaden skall huvudregel gälla bara gång irätten ensom



docklivet. Undantag skall kunna proriteradegöras när det gäller grupper
vuxensruderande saknar försäkringsskydd. inteFörutom tidigare haftsom att ettman
förvärvsarbete får den arbetslöse inte heller tidigare ha uppburit
arbetslöshetsersättning.

stycke framgårAv ersättningsrätten ovillkorlig förinte allaärattsamma
nytillträdande anmälda arbetsförmedlingen.är Det ställs vissa krav försom att en

erhålla nytillträdandeersättning.arbetslös ska Antingen skall den arbetslöseha uppfyllt
utbildningsvillkoret ett villkor finnsmotsvarande idag i kontantlagenett om

arbetsmarknadsstöd eller skall den arbetslöse ha uppfyllt kortare arbetsvillkor.ett
l andra stycket bemyndigande till regeringen myndigheteller denettges som

regeringen bestämmer föreskriva andra förutsättningar de framgåräven änatt att som
första stycket kan till ersättning. föreskrivasrätt Det bör exempelvis kunnage attav

erhållitinvandrare har och genomförtmed godkänt resultat studier ipermanentsom
språketsvenska bör till försäkringsersättning.rätt denna typges av

tredje stycket framgårAv grundbelopp enligt denna bestämmelsetidigast kanatt
år fyllerdet den arbetslöse 20 år.lämnas

Ãterkvalificeringsvillkor

§ gång har påbörjat11 Den första delperiod uppfyllaattsom en en genom
§arbetsvillkoret enligt 8 kan uppfylla arbetsvillkor fördet krävs delperiodsom en ny

inom ersättningsperiod enligt första inom18 § stycket ramtidattsamma genom en av
tolv månader under minst månadersex

utföra förvärvsarbete,-
bedriva näringsverksamhet förordningen 1984:523med stöd bidragegen av om-

till arbetslösa m.fl. näringsverksamhet,startarsom egen
i fullföljadelta och, inte särskilda skäl hindrar det, arbetsmarknadsutbildningom-

yrkesinriktad rehabilitering föreller vilken statligt utbildningsbidrag lämnas, eller
delta i titllfölia utbildningoch inte särskilda skäl hindrar det, slag änannatom av-

arbetsmarknadsutbildning studiefinansieringmed motsvararen som
arbetslöshetsersättningen .Här skall hänsyn endast till månad då förvärvsarbete eller nämndtas annan ovan
verksamhet utförts minstunder 75 timmar.

förvärvsarbeteMed likställs tjänstgöring 1994:1809enligt lagen om
totalförsvarsplikt eller tid medföräldrapenningfömzån enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring, i båda fallen dock tillsammans högst två månader.

Paragrafen sikte på situationenden någon återkvalificera förskall sig ytterligaretar att
delperioder pågåendeunder ersättningsperiod. En ibestämmelse med huvudsaken

innebörd finns idag i lagen arbetslöshetsförsäkring och lagen kontantsamma om om
arbetsmarknadsstöd. Den enda skillnaden den åttiotimmars-gräns iär dessaatt som
lagar för månadgäller skall kunna kvaliñceranderäknas medatt ersattsen som nu en
sjuttiofemtirmnars-gräns.

fterskyddE

12 § Heltidsarbetslös har fått ersättning från arbetslöshetskassa längstaden tidsom
grundbelopp eller dagpenning kan §förstaenligt 18 stycket och fortfarandeutgessom

uppfyller de allmänna villkoren för till ersättning möjlighet efterrätt har individuellatt
fâprövning eperskydd i form grundbelopp under ytterligare högst delperiod.ett av en

Efterskyddet får dock lämnas under högst år räknat från utförsäkringsdagen.ett



efterskyddtillarbetslöshetsförsäkringen skall ha rättfrånutförsäkratsArbetslösa som
grundförsäkringen. Detobligatoriskaiingår denEfterskyddetbegränsad tid.under en

arbetslöshetskassa.i någonmedlemsskapinte någotkrävs således
ochaktivt arbetssökandefortfarande ärutförsäkradeutgår tillEfterskyddet som

Arbetslöshetskassantill ersättning.för rättvillkorenuppfyller de allmännai övrigtsom
Ersättningenuppfyllda. ärvillkoren är ettkontrollerararbetsförmedlingenvia att

skallErsättningersättningsdagar.200delperiodutgår underochgrundbelopp omen
utförsäkringsdagen.frånårutgå i högstkunnadock endast ett

efterskyddet.omfattasskall kunnaheltidsarbetslösendastDet avär som
ersättningsforrn.erhålla dennainte kunnaskallDeltidsarbetslösa

efterskyddFörlängt

möjlighet§ harefterskydd enligt 12sittförbrukatår och harmi: 58har13 § Den som
förlängtBestämmelserefterskydd.förlängtprövningindividuell omefter ettatt

efterskydd.förlängt1998:000ñirordningeniefterskydd omges

ersättningstidfrånutförsäkrats58 år ochfyllthardesikte enBestämmelsen tar som
fåmöjlighetharparagraf. Dessaföregående attenligtefterskyddutnyttjat sitt enoch

förlängdaDetpensioneringen.fram tilllängstdelperioder, dockytterligare
betraktasförsäkringeningå idock inteskall utanefterskyddet som en

iefterskydd börförlängtBestämmelserarbetsmarknadspolitisk åtgärd. engesom
förordning.särskild

lvykvalificeringsvillkor

enligt 18 §ersättningsperiødiersättningsdagarsinaallaförbrukat§ Den13 ensoma
hon inteellerså hanpå sättersättningsperiodpågåendei attavbrotteller gjort ett en

berättigade tillbliförmåsteperiodeni denersättning nyatt enkanlängre
uppfyllt denvillkorDetta ärnykvalificeringsvillkor.uppfyllaersättningsperiod omett

arbetslöse
föremånadertid tolvsammanhängandeundereller hanhanvisadels kan avatt en- motsvarandeellerarbetslöshetsersättninguppburit någonersättning inteansökan om

åtgärd,arbetsmarknadspolitiskideltagandeutgår vidersättning ensom
i 8arbetsvillkorsådantuppfylltdels angessomett-

sinaallaförbrukatdåsituationigällaskallvadParagrafen reglerar personenensom
bådeParagrafen gällerersättningsperiod.iersättningsdagar en
grundbelopp.tillhar rättenbartoch deinkomstbortfallsförsäkrade som

Rarntid

då försäkradtidinteräknasdenna lagenligtramtid enligtbestämmande14 § Vid av
grundpåarbetahindradvarit att av

sjukdom,styrkt
harår ellerfyllda 25efterhar avslutatförsäkradedenheltidsutbildning somsom
månmånader, i denfemminstheltid ipåförvärvsarbetesammanhängandeföregåtts av

ersättningsperiod,förkvalificerar§enligt 11intesådan tid en ny
fall,vissaimissbrukarevård1988:870lagenenligttvångsvård avom

område,kriminalvårdenspåfrihetsberövande4.
två år,fylltharinteadoptivbarnellerbarnvård5. eget somav



smittskyddslagenbeslut enligt 1988:1472 eller livsmedelslagen
föreskrifter har meddelats med stöd1971:511 eller som av

sistnämnda lag.
dä försäkrad fått föräldrapenningförnzån enligt lagengäller tid harDetsamma

på grundallmän försäkring eller varit hindrad arbeta1962:381 att avom
totalförsvarsplikt,tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 om

arbetsmarknadsutbildning.
rehabilitering, sådan inte enligt §yrkesinriktad i den mån tid 11

ersättningsperiod.förkvalificerar en ny
i får inte överstiga år.räknas ramtiden dockDen tid tresom

förekommerramtid påvad inte skall ingå i begreppetBestämmelsen reglerar somsom
för iMotsvarande bestämmelsefinns närvarande lageni lagen.flertal ställenett om

arbetsmarknadsstöd. Lagen kontantarbetslöshetsförsäkring och lagen kontant omom
innehåller tid inte räknas in ibegränsningarbetsmarknadsstöd att somen som anger

motsvarandetvå. finnsfår överstiga I den föreslagna lageninteramtiden ennu
förlängts till år.dockbegränsning tresom

formErsättningens m.m.

fann dag beräknat belopp.eller dagpenningen lämnas iGrundbeloppet15 § ettav per
och arbetade dagarkalendervecka får antaletUnder ersatta samtsumman aven

fem.avstängningsdagar uppgå till högstochkarens-

arbetslöshetsförsäkring och lagenbestämmelse finns idag i lagenMotsvarande omom
Någon ändring i inte avsedd.arbetsmarknadsstöd. sak ärkontant

den myndighetfår, inte regeringen ellereller dagpenningen16 § Grundbeloppet om
för lördag eller söndag.medger undantag, interegeringen bestämmer utgessom

för vilken försäkraddagpenningenfår inte tid underellerGrundbeloppet utges
försäkring.allmänföräldrapenning enligt lagen 1962:381uppbär om

arbetslöshetsförsäkring och lagenfinns idag ibestämmelse lagenMotsvarande omom
Någon ändring i sak inte avsedd.arbetsmarknadsstöd. ärkontant

ersättningstidens längdKarenstid och

förrän den arbetslöse underdagpenning får inte lämnasGrundbelopp eller17 § en
fem karensvillkor. 1månader varit arbetslös dagarsammanhängande tid tolvav

dagpenning eller grundbelopp skulle haför vilkaräknas in endast de dagarkarenstiden
gåttkarenstiden till ända.lämnats, om

första gäller föri stycketkarensvillkor detsärskilt utöverEtt ensom anges
föregått arbetslösheten tillhörti den anställning närmastarbetslös somsom

grund arbetsbrist med kortarefamilj och páarbetsgivarens sagts enupp avsom
i198280 anställningsskydd eller deti lagenuppsägningstid vadän omsom anges

dagpenningenfår i sådantGrundbeloppet ellertillämpas på arbetet.kollektivavtal som
första stycket, varitförutom den tid iförrän den arbetslösa,fall lämnasinte som anges

uppsägningstid i nämndadenunder tidarbetslös motsvarar som anges ovanen som
Det särskilda karensvillkoretpå arbetet.kollektivavtal tillämpaseller i detlag som

eller hela uppsägningstiden.avtalat bort delockså gälla dåskall aven person en



Bestämmelserna karenstid i denna paragraf skall inte tillämpas på den ärom som
anvisad verksamhetför arbetslivsurveckling i enlighet föreskriftermed harsom
meddelats regeringen.av

Karenstid dagar finns för närvarande lagen arbetslöshetsförsäkring ochsex om
lagen kontant arbetsmarknadsstöd. Karenstid skall också finnas i den föreslagnaom nu
lagen denna skall begränsa sig till fem Dettadagar. framgår första stycket.men av

Andra stycket bl.a. sikte på situationenden anställd i familjeföretagtar att etten
går erhållamed kortare uppsägningstid än i lag eller kollektivavtalatt en som anges
eller ingen uppsägningstid alls. Hittills har den enskilde avtalar bort delaracepterats att
eller hela uppsägningstiden och i stället uppbär arbetslöshetsersättningunder

tid. Andramotsvarande stycket är avsedd lägga hinder i för sådanvägenatt en
framgårtillämpning. Som stycket bestämmelsenockså tillämpligär då någon,av

denne anställd i familjeföretag.är avtalat bort uppsägningstiden. Detoavsett ettom
framhållasskall andra stycket tillämpligt blirär den sammanlagdakarenstidenatt om

demia de femtid dagarna enligt första stycket.samt
Tredje stycket vad idag i lagen arbetslöshetsförsäkring.motsvarar som anges om

18 § Ersättning grundar sig på uppfyllandet sådant arbetsvillkor iettsom av som avses
8 § får lämnas under 600 ersättningsdagar, dock längst fyra år räknat från och med

första ersättningsdagenden i denförsta delperiøden ersättningsperiod.
förstaErsättning enligt stycket lämnas i perioder på längst 200 ersätrnirtgsdagar

delperioder. I delperiøden inräknas inte dagar då denförsäkrade deltagit i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller i utbildning slag änannaten av
arbetsmarknadsutbildning med studiefinansiering motsvararen som
arbetslöshetsersättningen.

I delperiøden enligt andra stycket inräknas falli i 9 § andra stycketsom avses
ersättningstid i den andra arbetslöshetskassan.

Första stycket innebär grundbeloppet eller dagpenningen huvudregel skallatt som
kunna lämnas under längst 600 ersätmingsdagar. förutsättningEn för detta dockär att
den arbetslöse skall ha förvärvsarbetat i minst nio månader under ramtid tolven av
månader, enligt 8allt Denna tid den så kalladeutgör ersättningsperioden. En
spärregel gäller dock. Ersättningsperioden får inte överstiga kalendertid fyra år,en

frånräknat och med den första ersättningsdagen i förstaden delperioden.
Ersättningsperioden delperioderutgörs längst 200 dagar. Detta framgårav av

förstaandra stycket meningen. Enligt bestämmelser i lagen arbetslöshetsförsäkringom
och lagen kontant arbetsmarknadsstödskall i delperioden, med ikraftträdande den lom
januari 1997, inräknas dagar då den försäkrade deltagit i arbetsmarknadspolitisken
åtgärd eller i utbildning slag arbetsmarknadsutbildningän medannaten av en
studiefmansiering arbetslöshetsersättningen.Enligt den förelagnamotsvararsom nu
bestämmelsen detgäller omvända det vill deltagande i sådansäga verksamhet inteatt
skall inräknas i delperioden.

Tredje stycket falletdet går från kassaoch iattavser man en en annan.
Ersättningsperioden skall då inte förlängas frånräknas det ersättningsperiodenutan att
påbörjades i kassan.den andra

19 § Om arbetslöshet upphör innan delperiøden löpt har denförsäkrade tillrättut,
ersättning under återstående antal dagar perioden vid arbetslöshet, även hanav ny om
eller hon då inte uppfyller arbets- och karensvillkoren, förutsatt dessa ligger inomatt
den maximala ersättningsperioden. Vad gäller dock intesagtssom nu om en



sammanhängande tid 12 månader, i vilken inte räknas in tid i 14 harav som avses
förflutit sedan han eller hon fick ersättning.senast

Om delperioden gåtthar till ända, försäkradeden under perioden på harmen nytt
uppfyllt arbetsvillkoret enligt 11 lämnas ersättning under ytterligare delperiod.en
Då skall dock karensvillkoret på uppfyllas. En delperiod tidigasträknas frånnytt ny
det föregåendeden delperioden gick till ända eller på upphörde.sättatt annat

Paragrafensförsta stycke behandlar den situationen då arbetslöshet upphör innan
ersättningsberättigadeantalet dagar har förbrukats. En sådanthar vidperson

förhållande inträderarbetslöshet till återståendenär rätt antal periodendagarny av
då inte uppfyllerhan arbets- karensvillkoren.även och förutsättningEn dockärom att

återstående liggerantal dagar inom den maximala ersättningsperioden enligt 18 En
begränsning finns dock, i sista meningen. Om sammanhängandetidsom anges en av

månader sådantolv oräknat tid inte vidmed ramtidenuträknandet hartassom- -
förflutit sedan ersättning utgick, har den sökande till ersättning endasträttsenast om

uppfyllerhan eller hon på nykvaliñceringsvillkor enligt 13nytt ett a
stycket sikte påAndra den situationen återkvaliñceringsvillkor uppfylltstar att ett

inom ersättningsperiod. Om detta skett lämnas ersättning under ytterligareen en
delperiod. En delperiod skall tidigast börja löpa från det den föregåendeattny
delperioden gick till ända eller på sätt upphörde.annat

Ersättningens storlek

Grundbeloppet

20 § Grundbeloppet lämnas med det belopp regeringen för fastställervarje årsom om
inte följer Grundbeloppetdenna lag. skall årligen räknas och justeras iannat av om
överensstämmelsemed det inkotttstindex för varje tid gäller.som

I lagen kontant arbetsmarknadsstöd idag kontant arbetsmarknadsstödattom anges
lämnas med det belopp regeringen fastställer inte följer denna lag.annatsom om av
Grundbeloppet har likheter med det kontanta arbetsmarknadsstödet.Avsikten istora
den föreslagna lagen dock regeringen varje år fastställaär skall grundbeloppet.attnu
Grundbeloppet skall stå i överensstämmelsemed inkotnstindex föreslås införas.ett som
Enligt förslaget skall inkomstindex fastställas regeringen i december varje år efterav
förslag från Riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket skall enligt förslaget från
konjunkturinstitutet inhämta underlag för inkomstutvecklingenavseendeen prognos
året före år indextaletdet avser.

21 § Uppbär stödtagare änke- eller ânklingspensiøn eller ålderspension änannan
enligt 1962:381lagen allmän försäkring eller mindre förmånhelänom av
förtidspension, sjukbidrag eller ålderspension enligt nämnda lag eller delpension enligt
lagen 1979:84 delpensionsförsäkring, nedsättsgrundbeloppet medom
pensionsbeloppet. En sådan nedsättning skall inte med hänsyn tillgöras
omställningspension eller särskild efterlevandepension enligt lagen allmänom
försäkring.

Uppbär den arbetslöse livränta från försäkringsinrättning på grund yrkesskadaav
eller olycksfall eller erhåller de arbetslöse studiemedel nedsättesgrundbeloppet enligt
grunderna i första stycket.

Ersättning understigande tio kronor för dag utbetalas inte. Brutet krontal utjämnas
till högre krontal.nämtast



till första nedsättning finnsEn motsvarighet vad i stycket i lagensom anges om om
föreslagna innebär ingen förändring.kontant arbetsmarknadsstöd. Det stycketnu

går också återfinna kontant arbetsmarknadsstöd.Andra stycket i lagen Dockatt om
tillägg studiemedel den arbetslöseuppbär under tid han sökergörs attett om somnu

grundbeloppet.skall nedsättaarbete

Dagpenningen

regeringen fastställer. Det högsta22 § Dagpenning lämnas högst med det belopp som
överensstämmelse inkomstindexskall årligen räknas och justeras i med detbeloppet om

tid gäller.för varjesom
gäller inteDagpenning lämnas lägst med grundbeloppet. Detta dock vid

dagpenning bestämmelsernai 25 §nedsättning enligtav .

enligt första förför skall stycket regeringenlikhet med vad gäller grundbeloppetI som
dagpenning skall kunna lämnas med. Detår fastställa det högsta beloppvarje som

stå i överensstämmelsemed detskall liksom grundbeloppethögsta beloppet
föreslås.inkomstindex som

grundbeloppet meddagpenning lämnas med lägstEnligt andra stycket skall ett
undantag.

uppfyller de uppställes ifår icke lägre den krav23 § Dagpenning änsättas att som
förkonvention angåendeminimistandard socialarbetsorganisationensinternationella

trygghet.

konventioner pâingått antal internationellaSverige har ett stort
multilaterala överenskommelsersocialförsäkringsområdet. Bland finnsdessa som

minimistandard inom detsin befolkning vissratiñcerande landålägger att garantera en
vanligenmultilaterala konventionerna utambetassociala trygghetssystemen. De av

Europarådet.organisationer ILO ellerinternationella eller samarbetsorgan, t.ex
arbetslöshetsförsäkring.finnsbestämmelse i lagenMotsvarande om

dagsförtjänst, intedenförsäkrades24 § Dagpenning lämnas med 80 procent omav
Dagpenning tillförsta andra stycketförsta tneningen.följer 22 § stycket ochannat av

ålderspension i form folkpension, allmänförsäkrad har tillerkänts aven som
förvärvsarbete eller tillpå grundtilläggspension eller pension lämnas avannan som

försäkradesmed 65 denförsäkrad uppbär studiemedel, lämnas procent avsom
följer 22 §första stycket.dagsförtjänst, begränsningmed den avsom

frågafemtedel den veckoinkomsteller, iMed dagsförtjänst omavses en av
tjngotváendel den månadsinkomst, denförsäkrad månadslön,med somaven

åtnjöt under arbetstid normalföre arbetslöshetens inträde vanligenförsäkrade varsom
för försäkrade.den

genomsnittliga arbetstiden under ramtidnormalarbetstid skall gälla denSom en av
denanmält sig arbetssökandehosmånaderna före det den arbetslösetolv att som

fastställd dagsfönjänst underoffentliga arbetsförmedlingen. Omprövning enav
ersättningsperiodfâr följande situationer.pågående ske i

normalarbetstiden.Vid omprövning av
verksamhetsområdeför medlemmarna inom kassansDå löneförhandlingar

får retroaktivt.löneunderlaget dock inte skeavslutats. Uppräkning av



Då medlemmen avbrotthar haft under ersättningsperioden på grund arbeteett av
högre inkomstmed tidigare. Avbrottet skallän ha varit sammanhängandeunder minst

månader och ha omfattat arbete i 8sex som avses
Saknas underlag för beräkning dagsfönjänsten enligt andra stycket, skallav som

dagsförtjänstmedlemmens iräknas den vanliga arbetsförtjärtsten arbetsdagorten per
för inomarbetstagare yrke och med arbetsförmåga medlentmen.samma samma som

förUnderlag beräkning dagsförtjänsten för företagare skall utgå från genomsnittav ett
de till taxering för kommunal inkomstskatt redovisade inkomsterna verksamhetenav av

de åren före arbetslöshetens inträde. För det fall företagare inte varittre senaste
verksam i år skall dagpenningen beräknas på genomsnitt inkomsten undertre ett av
den faktiska tiden. Omföretagare bedrivit verksamhet i mindre tolv månaderän men
innan dess varit tidanställd under det arbetsvillkor i 8 §motsvararen som som anges
första stycket så dagsfönjänsten,kan detta till fördel förär den arbetslöse, i ställetom
fastställas på grundval de inkomster den arbetslöse hade anställd.av som som

Utan hinder förstabestämmelserna i tredje fårstyckena dagpenning tillav -
försäkrad under uppfylltersättningstiden arbetsvillkoret huvudsakligensom genom
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesintiktad rehabilitering för vilken statligt
utbildningsbidrag har utgått tillbestämmas belopp utbildningsbidraget.motsvararsom

Ãtnjuter medlem med anledning arbetslöshetfortlöpande ersättning frånav annan
fårarbetslöshetskassa, dagpenning högstän med belopputges motsvararsom

färskillnaden mellan det högsta belopp lämnas enligt första -fjärde styckena ochsom
ersättningen.

Huvudregeln enligt första dagpenningstycket lämnas 80är med denatt procent av
försäkrades dagsförtjänst.

andra definitionl stycket begreppet dagsfötjänst.ges aven
Tredje stycket har motsvarighet i lagen arbetslöshetsförsäkring. Enligt lagensen om

lydelsen januariden l 1997 skall normalarbetstid genomsnittligagälla denper som
arbetstiden månaderna föreunder de tolv det den arbetslöse anmält sigsenaste att som

offentliga arbetsförmedlingen.arbetssökande hos den Vid bestämmande dennaav
ramtid skall enligt bestämmelsen inte räknas viss utanföruppräknad tid fallersom
ramtidsberäkningen. Det föreslås är den generella beskrivningenattsom nu av
ramtidsbegreppet återfinns i l4 § också fullt skall gälla vid ramtidsberäkningenutsom
enligt denna bestämmelse. Av lagen arbetslöshetsförsäkring i dess lydelse denom per

januaril 1997 framgår vidare omprövning fastställd dagsförtjänst underatt av
pågående ersättningsperiod får ske vid omprövning nonnalarbetstiden eller dåav
medlemmen hafthar under ersättningsperiodenavbrott arbetegrund medett av en
högre inkomst tidigare.än Avbrottet skall ha varit minstsammanhängandeunder sex
månader och ha omfattat enligtreguljärt arbete viss paragraf. Enligt denen nu
föreslagna bestämmelsen dagsförtjänsten iskall princip ligga fast ersättningstidenhela

omprövning under ersättningstiden skall i visa angivna situationer.göras närmaremen
Samtliga dessa situationer enligtgäller lagen arbetslöshetsförsäkring i dess lydelseom
efter den l januari 1997 för omprövning under pågåendeersättningsperiod. Ett
förtydligande i tvågörs dock punkten omprövning får dåskeattnu som anger
löneförhandlingar för medlemmarna inom kassansverksamhetsområde avslutats.
Uppräkning löneunderlaget får dock inte ske retroaktivt.av

Fjärde innehållerstycket anvisning hur dagsförtjänsten framskall räknasen om om
det saknasunderlag enligt Stycket innehållerandra stycket. anvisning huren om
dagsförtjänsten för företagare skall beräknas.

Femte stycket hur dagpenningen skall beräknas för de underanger som
ersättningstiden kvalificerat sig för ytterligare ersättningsperioden genom
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt
utbildningsbidrag utgått.har



Sjätte stycket situationen anledningmed arbetslöshettar attupp en person av
fortlöpande får frånersättning sådantän arbetslöshetskassa.I fall skallamian
nedsättning ske.

25 § Dagpenning har fastställts enligt 24 §första stycket andra meningen skallsom
med /260 årspensionen.ned Isättas av

Ersättning understiger 10 kronor dag betalas inte ut.som per

Motsvarande bestämmelsefinns idag i arbetslöshetsförsäkring.lagen Ingen ändringom
Paragrafenavsedd. har införts oförändrad.är

föreskrivs26 § Vad i 24 §första stycket andra meningen och i 25 § skall intesom
regeringen föreskrivergälla särskilda skäl annat.om av

finns i arbetslöshetsförsäkring.Motsvarande bestämmelse idag lagen Ingen ändringom
Paragrafen oförändrad.avsedd. har införtsär

Deltid

Allmänt

27 § Den söker deltidsarbete har till ersättning endast arbetsutbudeträtt ärsom om
minst timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.tre

Till den söker deltidsarbete eller arbetslös under del iär vecka fallannatsom av
dagpenningbelopputgår ersättning med det antal grundbelopp eller veckaper som

den arbetslöshet skall enligt regeringenfastställdersättasmotsvarar som en av
omräkningstabell.

Vid beräkning enligt andra stycket inte hänsynarbetslöshet till bisysslatasav som
försäkrad före arbetslöshetensinträde under minst nio månader utfört vid sidan av
heltidsarbete, om

bisysslan inte uppgått timmar itill 15 vecka genomsnitt,än permer-
bisysslan utvidgasinte under arbetslösheten, och-
bisysslan fråninte hindrar lämpligt arbete.att antapersonen-
Med undantagför första delperioden i ersättningsperiødenden skall dock intäkterna

från bisysslan på medföraöverstiger nivån gmndbeløppet motsvarande reduktionsom
dagpenningen.av

Första stycket förutsättning för ersättningsöka år arbetslösatt attanger en om man
och söker deltidsarbete skall beredd arbete minstär ettatt att ta trevaraman
timmar varje arbetsdag i genomsnitt 17 timmar ioch veckan.

Andra stycket det för de söker deltidsarbete eller arbetslösär underatt somanger
del vecka i fall utgår ersättning enligt regeringen särskild fastställdannat avav en
ornräkningstabell.

bisyssla.Tredje stycket jjärde stycket bestämmelsertar upp om-

Överstiger28 § arbetsutbud vecka den veckotid, under vilken han elleren persons per
han normalt uqört före arbetslösheten,arbete medrâknas överskjutande tidnärmast

fastställandevid ersättning.av



haftföre arbetslösheten anställning med arbetstid, någonDen närmastsom som
flera varit kortare timmar, skallarbetsdag eller regelmässigt än ha rätttre att

ersättningsådan tid vid fastställande enligt omräkningstabell.medräkna även av

finns arbetslöshetsförsäkring.Motsvarande bestämmelse i lagen om

Bemyndigandebestämmelser

särskilda29 arbetslöshetskassanfår det föreligger skäl§ En om
medge från 28 §första stycket innebärandeundantag att om en persons

vilken normalt utförtarbetsutbud vecka överstiger den veckotid, under han arbeteper
vid fastställandeföre arbetslösheten, får denna äverskjutande tid medräknasnärmast

ersättningen,av
i fyra dagar utförunder kalendervecka arbete iföreskriva att person, som en

förkunnat utgå någon dagarna, inteutsträckning, hel dagpenningsådan att av
för femte dageneller dagpenning denskall ha till gmndbeloppheller rätt samt att

gottgjordfår för för vilken kanersättningen inte dagutges personen anses genom
får Arbetsmarknadsstyrelsen meddelasenzesterersättning. Under förutsättningarsamma

föreskrifter beträffande kassasmedlemmar eller viss dem.motsvarande grupp av

fårmyndighet regeringen bestämmer30 § Regeringen eller den som
för fallersättning vid deltidsarbete detutfärda föreskrifter för beräkning attav

eller vecka,bestämd i visst antal timmar dagarbetstiden inte är per
utförför regelbundet deltidsarbetefinns särskilda skäl,det en person somom

arbetslös, förskriva begränsningar idå i övrigtunder veckor han eller hon är om
lag.vad följer dennaoch karenstidersättningsrätten utöver som avom

för finns idag ireglerna deltidsanställdaBemyndigandebestämmelser det gällernär
regelförenklirlgen i denarbetslöshetsförsäkring. Som led i harlagen ett nuom

samlatsbemyndigandebestämmelser deltidsanställda underföreslagna lagen enom
särskild rubrik.

Begränsning vid säsongarbetslöshet

arbetslöshetsersättning utgå underskall inte31 § Vid kontinuerligt säsongsarbete
föreskrifter dennameddelarsäsongsuppehállen. Arbetsmarknadsstyrelsen nämzare om

arbetslöshetsersättning.begränsning i tillrätten

föreskriftervid säsongsuppehâll.NärmareParagrafen reglerar skall gällavad omsom
Arbetsmarknadstyrelsendetta skall utge.

från ersättningAvstängning tillrätt

från till ersättning under tid32 § En arbetslös skall avstängas rätt somperson
i 33 hananges om
lämnat sitt giltig anledning,arbete utan

uppförande,skilts från på grund otillbörligtarbetet av
uttryckligen ha3. avvisat erbjuder lämpligt arbete eller attutan

uppträdande uppenbarligenavvisat sådant arbete ändå sittgenom



vållat anställning inte kommit stånd,till elleratt
avbrutit arbetsmarknadspolitisk åtgärd elleren

studiefinansieringutbildning med motsvararen en som
arbetslöshetsersättningen giltig anledningutan .

finnsEn motsvarighet till denna bestämmelse idag i arbetslöshetsförsäkringlagen om
någonkontant arbetsmarknadsstöd. En skillnad dock avstängningoch lagen är attom

möjlig avvisat erbjudandeinte skall bara ett envara om man om
åtgärd. dåarbetsmarknadspolitisk Avvisandet skall dock det skallvägas senare

något erbjudande skallavgöras nytt ges.om

Är sannolikt arbete, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller33 § det att ett en en
32 § fem eller femi skulle ha högst dagar änutbildning varatavses mersom men

eller tio avstängningstidenhögst tio dagar dagar,än utgörmer
respektive 20 enligt punkten-fem, 10 ersättningsdagar vid avstängning

respektive 60 ersättningsdagar avstängning enligt punkten40 vid20, samt-
40 ersättningsdagar vid avstängning enligt punkterna 3-410, 20 respektive- .avstängningstiden inräknas för vilka karenstid skulle haendast dagar1

avstängningen inteeller dagpenning skulle ha lämnats, hade skett,tillgodoräknats om
vilka denförsäkrade har utfört förvärvsarbete. Den totalaeller underdagar
fåravstängningstiden dock inte överstiga

punkten28 respektive 56 kalenderdagar vid avstängning enligt14,-
avstängning enligt punkten112 respektive 168 kalenderdagar vid56, samt-

avstängning enligt punkterna 3-4.28, 56 respektive 112 kalenderdagar vid-
i 32 beräknasinträffar avstängningstiden förhållandeunder avses nysom

första intemed bestämmelserna i stycket, denavstängningstid i enlighet om nya
avstängningstiden.avstängningstiden inom den löpanderyms

Är lämpligt arbete, såsom dåarbetslöse inte vill handet uppenbart denatt anta
erbjudet sådant arbeteupprepade tillfällen antingen har awisat ellereller hon vid

skall avstängd till dess hanarbete giltig anledning,lämnat sitt utan personen vara
8 första stycketfår tillgodoräknasutfört sådant förvärvsarbete enligt §eller hon som

arbetsvillkoret under månader.för uppjyllande av sex
från då förhållande i 32 §Avstängningstiden räknas den dag det som anges

inträffat.

arbetslöshetsförsäkring ochbestämmelsefinns i lagen lagenMotsvarande om om
Viss justering gjorts i den lagen detarbetsmarknadsstöd. har dock närkontant nya

sista framgåravstängningsdagar i olika situationer. Av det stycketgäller antal näst
arbetsvillkoret i situation stycket behandlar skallockså denatt som numera vara sex

gäller.månader i stället för 80 dagar vadärsom som nu

ersättningAnsökan om m.m.

arbetslöshetskassan. ansökningenskriftligen hos Vid34 § Ansökan ersättning göresom
arbetsförhållandenförsäkrades defogas intyg arbetsgivare denskall samtomav

för försäkrades ersättningsrätt. Kanuppgifter övrigt behövs bedömande deni avsom
införskajfas, får arbetsförhållandena ochsådant endast svårigheterintyg med stora

övriga uppgifter styrkas på sätt.annat
uppgifter skall förvaras- bland kassanshandlingar.Intyg och övriga

förstautfärda intyg i stycket enligtArbetsgivare skall på begäran som avses
fastställts Arbetsmarknadsstyrelsen.formulär som av



ersättningskall ansökaoch tillhurreglerBestämmelsen omvem manupptar om

bestämmelserSärskilda

149och141betänkandetextenfrånkännande,bestämmelserAngående s.35 § seom

arbetskonflikt ägersamhällsstöd vidbegränsning1969:93§ Lagen36 avom
denna lag.enligtersättningpåtillämpning

fullgöra honomunderlåtenhetuppgift elleroriktig attnågon37 § Har genomgenom
ersättningorsakateller på sättanmälningsskyldighet attuppgifts- eller annatåvilande

obehörigen ellereljesthar någonellerbeloppmedför högtobehörigen ellerutgått
skall detdetta,inseskäligen bonhanoch harersättninguppburitbeloppför högtmed

heltföreliggeranledningfallsärskilti attåterbetalas,mycketförbetalats omutsom
återbetalningsskyldighet.eftergedelviseller

utbetalningfår vidstycket,förstaenligtåterbetalningsskyldighet senareFöreligger
mycket.förbetalatspå vadavräkningi utinnehållasbeloppskäligt som

dagpenning ellerutgivenmedersättningarvissaminskningBeträffande38 § av
försäkringallmän1962:381§ lagen1i 17 kap.föreskrifternagäller omgrundbelopp

1976:380stycket lagenandra7 §och 6 kap. om
arbetsskadeförsäkring.

oförändratheltarbetslöshetsförsäkring ifrån lagentagits36-37 harParagrafema om
skick.
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