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Till statsrådet och chefen för Arbetsmark-

nadsdepartementet WinbergMargareta

Regeringen beslutade den juni 1995 bemyndiga chefen for15 Ar-att
betsmarknadsdepartementet tillkalla särskild utredare föratt atten

förslag till hur arbetslöshetsförsäkring ska utformaslämna en ny
omställ-Kommittédirektiv Arbetslöshetsersättningen1995:92, en-

ningsersättning. Med stöd bemyndigandet förordnades dagav samma
länsöverdirektören Birgitta Isaksson Pérez särskild utredare.som

Utredningen har antagit ARBOM-utredningen, Utredningennamnet
arbetslöshet kortfat-A1995: 12 ersättning vid och omställning. Enom

ochtad redogörelse for utredningsuppdraget, arbetets uppläggning
föreliggande delbetänkandes inriktning i kapitelges

sekreterare i utredningen har från senhösten tjänstgjortSom 1995
Sundberg och fil. kand. Patrickhovrättsassessorn Claes-Göran Joyce.

deltid tjänstgjort iAvdelningsdirektören Olof Löfgren har på
modellarbeteutredningen och biträtt med ekonomiska analyser och

och försäkringsenhetenutifrån statistiskt underlag. Utredningsenheten
medArbetsmarknadsstyrelsen har varit utredningen behjälpligavid

studietill myndighetens databaser. bilaga redovisasåtkomst Som en
angåendeinom Arbetsmarknadsdepartementetgjortssom

förinförande definitiv bortrekonsekvenser gränsav av en
arbetslöshetsförsäkringen. Studienersättningsperiodens längd i som

Stigtagits fram fristående från utredningen har gjorts ekonomenav
Carlsson.

1996:51,Utredningen härmed delbetänkandet SOUöverlämnar
alternativ ocharbetslöshetsförsäkringGrundläggande drag i en ny -

förslag.

Stockholm i 1996mars

Birgitta Isaksson Pérez

/Patrick Joyce
Claes-Göran Sundberg
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Sammanfattning

Syftet med detta delbetänkande redovisa idémässiga förslag tillär att
arbetslöshetsförsäkring. grundstruktur syftar tillEn atten ny ny som

försäkring fort-skapa allmän och sammanhållen detIpresenteras.en
arbetet kommer förslaget preciseras. vissa de fråge-Barasatta att av

ställningar i utredningens direktiv finns behandlade i del-tassom upp
behandlas inte frågan företagares ochbetänkandet. Bland annat om

frågor försäkringensuppdragstagares försäkring. hellerInte rörsom
delbetänkandet.finansiering itas upp

utredningar arbetat medkapitel konstateras antalI 1 att stortett
medarbetslöshetsförsäkringen och andra ersättningsfrågor i samband

Valet mellan obligatorisk eller frivillig försäkringarbetslöshet. en en
fokus. förslagen till reformeringar harhar hela tiden stått i Få av

arbetsmarknaden under 1990-talets bör-genomförts. Utvecklingen på
långsiktigtjan kan emellertid ha medfört det möjligt nåäratt att ennu

arbetslöshetsförsäkring.stabil kring reformeradsamsyn en
arbete redovisas i kapitelUtgångspunktema för utredningens 2.

Arbetslöshetsförsäkringen frivillig försäkring i privat regi. Sam-är en
del itidigt huvudsak statligt finansierad. Försäkringenden i ärär en

arbetslinjen. Försäkringen hararbetsmarknadspolitiken och ska stärka
stöd förtillsammans med andra politiska åtgärder fungerat ettsom

strukturomvandling. har via sina fackliganäringslivets Löntagarna
kontroll arbetslöshetsförsäkringen vilketorganisationer haft över gett

har alltid varit avsedd stimu-trygghet i omvandlingen. Försäkringen att
försörj-lera omställning. har inte varit tänktDen permanentsom en

ning.
Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken har näraett

samband politikområden. viktigaste utbild-med rad andra De ären
ningspolitik, regional utveckling, näringspolitik, arbetslivsfrågor och

sambandsocialpolitik liksom allmän ekonomisk politik. Dessa gör att
avvägningar mellan renodling och samordning ständigt måste göras.

politiken och regelverken inomMånga olika mål kan leda till ettatt
område uppfattas mindre effektiv.som

utanför arbets-arbetsmarknadspolitik fler hamnarEn gör attsom
Striktare regler ikraften leder till ökat för kommunerna.ett ansvar

effekt.arbetslöshetsförsäkringen kan få sådanen
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förändringarhistorisk översikt med tyngdpunktkapitelI 3 ges en
dvs. efter den förra utredningeni regelverket de åren, storasenaste om

flertal förändringar iarbetslöshetsförsäkring SOU 1993:52. Etten ny
dessa Blandbeslutades och genomfördes år.ersättningssystemet annat

möjlighet erhålla inkomstrelate-infördes andra halvåret 1994 att enen
Regeringsskiftet hösten ledde tillrad dagpenning inom 1994KAS. att

januari samtidigt regel-avskaffades den 1995denna möjlighet 1 som
tidigare gällt. Underåterställdes till vad 1995verket i övrigtäven som

arbetslös-riksdagen angåendeantal beslut fattatshar ytterligare ett av
fr.0.m. denkompensationsnivånBland har 1hetsförsäkringen. annat

inkomstbortfallet.från tilljanuari 1996 sänkts 80 75 procent av
arbetslös-arbetslösheten ocharbetsmarknaden,Utvecklingen

statistiska uppgifter.med hjälpbeskrivs i kapitelhetsersättningen 4 av
ersättningstidema blivitocksåarbetslösheten vuxit hartakt medI att

samtliga hostredjedeldeltidsarbetslösalängre. De utgör nästan en av
registrerade arbetslösa.arbetsförmedlingarna

arbetslöshetskassornamedlemmar i1990-talet har antaletUnder
totala arbetskraftenarbetskraften minskat. denAvökat kraftigt trots att

arbetslöshetsförsäkring.frivilligadagensomfattas 90 procentca av
kraftigt i vissaockså ökatmedlemmar harenskilt anslutnaAndelen
arbetslösa medperiod. Andelen deunderarbetslöshetskassor avsamma

underhar också vuxit 1990-arbetslöshetsförsäkringenfrånersättning
ersättning frånfjärdedel intefårde arbetslösatalet. Av ca en

beror i huvudsakarbetslöshetsförsäkringen eller KAS. Detta att
andraarbetsvillkor ochuppfyller deintedessa arbetslösa

miljonlyftefinns. Under 1995kvalifikationskrav nästan ensom
detarbetslöshetsersättning. Genomgång under åretmänniskor någon

försäkringen, detiersättningsnivån finnstak på är stora gruppersom
ersättning.i 1996mindrearbetslöshet får 75vid än procentsom

inkomsterheltidsarbetande hadefjärdedelarberäknas närmare tre av
taknivån.över

betydelsearbetslöshetsersättningensforskningen ärTrots att om
resultatenländer, såSverige och i andraomfattande både iganska är

både efterfrågans bety-behandlasentydiga. forskningenlångt ifrån I
utformning på-hur ersättningensstorlek ochdelse för arbetslöshetens

tid hararbetskraft. Påutbudetlönebildning ochverkar ettsenareav
förhållande tillsökaktivitet iarbetslösasstudier belyst deantal svenska

översiktliginnehållerKapitelde varit arbetslösa. 5hur länge en
deras resultat.olika studier ochgenomgång av

för arbets-nuvarandebeskrivningKapitel bred6 systemavger en
och derasarbetslöshetskassornaVerksamheten inomlöshetsersättning.

styckenför närvarande 40kassorredovisas. Antaletutveckling är varav
i denmedlemmarSamtliga kassorföretagare.fem kassor för ärär
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samorganisationen SO. Kassorna privaträttsligaärgemensamma
deras beslut myndighetsutövning. Administrationenutgörorgan men

det kontanta arbetsmarknadsstödet KAS sker vid fyra länsarbets-av
nämnder.

kapitel beskrivs också detI 6 gällande regelverket. Centrala be-nu
arbetsvillkor, överhoppningsbar tid och jämställd tid förkla-grepp som

Vidare beskrivs de avtalslösningar finns inom olika förhand-ras. som
lingsområden, dvs. trygghets- och omställningsavtal. Dessa ger
kompletterande ersättningar avgångsbidrag stödåtgärdert.ex. samt av
olika slag, kompletterar arbetsförmedlingens insatser. Slutligensom
beskrivs arbetslöshetsersättningens finansiering och de förändringar

skett tiden. Det infördes 1989, med bl.a.över systemsom nya som en
arbetsmarknadsfond skulle balansera inbetalade arbetsmarknads-som
avgifter och utbetalade ersättningar klaradeåren, inte den starktöver
ökade arbetslösheten under början l990-talet. 1994 infördesav en
egenavgift avskaffades 1995. Arbetsmarknadsfonden avskaffadessom
den juni och hade då30 1995 underskott miljarder87 kronor.ett
Arbetslöshetsersättningen finansieras den reguljäraöver stats-numera
budgeten.

kapitel tecknas konturernaI 7 allmän och sammanhållenav en ny
arbetslöshetsförsäkring ska inkomsttrygghet också ställasom ge men
höga krav depå arbetslösa snabbt finna arbete omställ-att ett nytt en-
ningsförsäkring. Försäkringen tänkt fungera inom förär att ramen en
arbetsmarknadspolitik individuellt inriktad och där utbildningärsom
och kompetensutveckling viktiga inslag. kommerEttär större ansvar

följd härav åvila den arbetslöse.attsom en
Försäkringen består två delar. obligatoriskEn del täcker alla för-av

värvsarbetande uppfyller bestämt arbetsvillkor. Ersättningen ärettsom
fast grundbelopp lika för alla. Försäkringen innehåller ocksåett en

frivillig kompletterande inkomstbortfallsförsäkring. ha tillFör rättatt
den måste den arbetslöse uppfylla arbetsvillkor anslutenett samt vara
till försäkringen. Anslutning sker medlemskap i arbetslös-genom en
hetskassa. frånErsättningen den försäkringen fungerar i enligtstortnya

principer i dagens Ersättningensystem.samma som summan av-
grundbelopp och inkomstbortfallsersättning tilluppgår bestämden-
andel den tidigare inkomsten till tak. avskaffasKASettav upp som en

ersättningsform.egen -
försäkringen föreslåsDen administreras befintliga arbetslös-nya av

hetskassor. försäkringen heltäckande behöverFör kassagöraatt en ny
skapas. finns idag antal haDet skulle möjlighetett attpersoner som

Ävenansluta sig till försäkringen inte det. det finnsgörmen som om
möjlighet medlem i arbetslöshetskassa med iatt utan attvara en vara
den intresseorganisation har samband med kassan, finnssånärasom
det antal principiella skäl inte sig kunnaett personer som av anser an-
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intresseorgani-tillkopplingendenFörsäkringensluta sig till närap.g.a.
Därmed deninrättad.föreslås bliobunden kassasationer. En gesny

inkomstbort-frivilligatill densigför anslutaalternativenskilde attett
fallsförsäkringen.

dockarbetsuppgift kommerhuvudsakligakassans attDen varanya
de arbetslösatillobligatoriska grundbeloppetdetadministreraatt som

utformadföreslås blikassankassa.i någon Deninte medlemmarär nya
inomsamverkaochföreningdvs. näraövriga kassor, vara ensom

uppfyllsDärmedsamorganisationen.för den gemensammaramen
arbetslöshetsför-administrationeffektivenhetlighet ochkraven av

i denledamöternamajoritetföreslåssäkringen. Staten utse nyaaven
styrelse.kassans

kanövriga kassor. DentillkomplementkassanDen är ettnya
genomgångskassa,ochuppsamlings-fungerakomma enatt ensom

olikainriktningsinvilkaövriga kassor,transitkassa till genom
med-till sinaservicebättrekanverksamhetsområdenyrkes- och enge

lemmar.
redovisas iövrigthuvudförslag. ItvåutredningensOvanstående är

försäkringen,iantal inslagöverväganden kring utan attkapitel 7 ett
särskildmedbehandlas,längdErsättningstidensslutlig ställning tas.nu

sammanlagdadenför ersätt-bortrefråganinriktning på gränsom en
införs,sådan bortre gränsbedömerUtredningenningstiden. att om en

itid dettalångersättningstid. Hurtill fyra årsefterinträdabör den tre
regelverken konstrueras.på hurberorkommerpraktiken att motsvara

räknasåtgärder skaarbetsmarknadspolitiskatid ifrågaviktigEn är om
arbetslös-medstuderaMöjligheternaeller inte.ersättningstideni att

regul-deltagande i längrefrågansärskiltdiskuteras,hetsersättning om
arbetslöshetsförsäkringen.finansierasska kunnautbildningarjära av

formuleras.ställasfall böri såantal kravEtt som
ersättningsni-höjninginkomsttrygghetenstärka övervägsFör att av

inkomstbortfallsersätt-ochgrundbeloppetgällerdetbådevåerna, när
maximaladenslutetersättningenavtrappningningen. En mot er-avav

sistaunderarbetslösedenockså,diskuterassättningstiden attt.ex. en
grundbeloppet.erhållerdelperiod enbart

skärpningkvalificeringsreglemaBeträffande övervägs aven
försäkringsmäs-detDärmed stärksersättning.för fullarbetsvillkoret

nytillträdandeinteförsäkringen. Förinslaget i stänga utesiga att
vidmöjlighetkompletterande ettattarbetsmarknaden diskuteras en

tid.begränsad Dettaundergrundbelopptillarbetsvillkor fålägre rätt en
kortmednytillträdandeoch andraungdomarsärskiltskulle gynna

invandrare.i Sverige,arbetslivserfarenhet t.ex.
utförsäkringkommerersättningstiden,införs ibortreOm gränsen

kom-situationsådanihändelseförloppalternativaske. Någraatt en
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ikostnader ske,viss övervältringSannolikt kommer attmenteras. en av
Incitamentseffekten bortreförsta hand till kommunerna. ärgränsav en

här bety-Arbetsmarknadsläget harförhand.uppskattasvår storatt
delse.

ekonomiskaantal beräkningarredovisasKapitel 8I ett av
Kalkylernaarbetslöshetsersättningen.iförändringarkonsekvenser av
slag. Vissaersättningar olikakostnader förtillavgränsadeär statens av

kommunalaför deneffekternabegränsade analyser ävengörs av
tidigare intestatistikdelvis påBeräkningarna byggersektorn. somny

och måstepreliminäraresultateninnebärfunnits tillgänglig. Det äratt
förvarit alltför knappTiden harmed försiktighet. göratolkas att

harantagandenantalkontrollberäkningar. Ettgenomarbetade stort
användadenkonstruktionenvidnödvändigaockså varit göraatt av

valtosäkerheter,dessautredningen,beräkningsmodellen. Att atttrots
detmotiverasberäkningar,antalrelativtpublicera attstortett av

analyser. Detden härmöjlighettidigare inte funnits göra typenatt av
vissthaförhoppningsvisdärförmaterialet kanpresenterade ett

metodutvecklingsarbete.till fortsattinspireraallmänintresse och
kompletteraochfördjupafortsatta arbetei sittUtredningen kommer att

analyser.sina
beräkningar därkombineradeantalbl.a.kapitel redovisas8I ett

samtidigt uppskattas.införsolika ändringareffekten flera somav
möjligheterolikafinns flertaldetanalyser tyder på attDessa ettatt

bespa-inslagkostnadshöjandebalanserainom försäkringens motram
enbartfalli samtligaskaBeräkningarnaringsåtgärder. somses

förslag.inteillustrationer, som
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Inledning1

Bakgrund1.1

rad utredningar arbetslös-här betänkandet ingår i långDet en av om
det antalet utred-hetsförsäkring sedan 1900-talets början. Trots stora

införts vid tillfällen.grundläggande lagstiftning bara tvåningar har ny
ÅrÅr nuvarande laglagen i kraft. tillkomträdde den första 19731935

samtidigt helt lag kontantarbetslöshetsförsäkring, omsom en nyom
inte iinfördes. års lagar innebar någonarbetsmarknadsstöd 1973

statligtändrad organisation,grunden försäkring eller än att ettannatny
frånkunde få ersättningkontantstöd infördes for intesompersoner

arbetslöshetsförsäkringen.
.

förslag tillunder årtiondenas lopp lagtFlera utredningar harstora
integrundstruktur, förslagen harreformering försäkringens ge-menav

ochförslag presenterades år 1948omfattande sådananomförts. Särskilt
betydande likheter.förslag hadeår 1978. Dessa

utred-har antalheltäckandesidan deVid översynema ett stortom
lagstiftningen. Många så-ändringar i delarlagt förslag tillningar av

frågorriksdagen. har gällthar beslutats Detdana ändringar som er-av
karenstid, deltidsarbete,längd,ersättningsperiodemassättningsnivåer,

ändringar harfinansieringregler för äldre respektive Dessaetc.yngre,
beslut.både före och efterofta omfattande debattföranlett

det återigen finnsutredningen framgårdirektiven till den härAv att
inklusive desshela försäkringen,ambitioner göra Översynatt avom en

regelverketska alla delar i Denhörnstenar. Dessutom över. mestses
skafrågan denarbetslöshetsförsäkringencentrala hömstenen i är om

försäkring kallas iblandobligatoriskfrivillig eller obligatorisk. Envara
utredningarna behandlat,alla deallmän. denna frågaDet är storasom

arbetslöshetsförsäk-diskussionen allmänoch Bakompå.stupat om en
mellan intresseorganisa-till kopplingenskilda inställningarring ligger

helahär punkten har underarbetslöshetskassor. På dentioner och
partipolitiska åsiktsskillnader.funnits1900-talet

utvecklingen det sighistoriskabakgrund denMot ter som enav
arbetslös-förslag tilluppgift arbeta framsynnerligen svår att ett en ny

ledadirektiv ochuppfylla utredningensbåde skahetsförsäkring, som
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till riksdagsbeslut genomförande. finns dock vid nittiotaletsDetom
meningsfulltmitt några förhållanden det sig uppgif-gör att ta ansom

de dåliga förutsättningarna.i grundenten, trots
viljan tilldet första läget arbetsmarknaden så svårartatFör är att

regelverk, beteenden och traditioner ökat inom olikaomprövning av
hos olika det andra har undersamhällsområden och Förgrupper. senare

betydande förändringar i delar regelverket för arbets-år beslut om av
regeringar. Reformema har för förstalöshetsersättning fattats olikaav

ersättningsnivåer och andra slag försäm-gången inneburit sänkta av
tredje beslutade riksdagen vårenringar för de arbetslösa. det 1994För

obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, dockallmän och utan attom en
försäkringenlag allmänna och obligatoriska1973 års Denersattes.

halvårethann både införas och avskaffas under andra 1994. Den nya
återställde för-riksdagsmajoritet fanns efter valet hösten 1994som

tidigare gällt, dvs. försäkring byggersäkringen till vad somsom en
frivilligt medlemskap i arbetslöshetskassa.ett en

händelseutveckling läge kaninnebär dennaSammantaget att ett nytt
försäkringengäller möjligheterna reformeraha uppkommit, detnär att

i sin helhet.

direktiven1.2 Kort om

förslag ska lämnas till arbets-Utredningens direktiv innebär att nyen
försäkringsmässiga inslaget i försäkringen skalöshetsförsäkring. Det

kompensera för förloradSyftet med försäkringen skaprövas. attvara
utformas de betonarReglerna i försäkringen ska såarbetsinkomst. att

Samtidigt ska deomställningsförsäkring.försäkringens karaktär av
försäkringenförsäkrades Reglerna ihävda arbetslinjen och de ansvar.

och motverkaflexibilitet arbetsmarknadenska vidare bidra till på
ska försäkringenflaskhalsar och inlåsningseffekter. På det sättet vara

tydligt inslag i tillväxtpolitik.ett en
konjunktur-arbetslöshetsförsäkring tålMålet ska stabil somvara en

lämna för-långsiktigt finansierad. Utredningen skasvängningar och är
huvudprinciper för försäk-slag till förenklingar och renodling vissaav

och liknanderingen. uppdragstagares, frilansaresFöretagares, gruppers
ska klargöras.ersättningsrätt

sammanhål-förutsättningarna förUtredningen ska vidare studera en
arbetslöshetsförsäkringenintegreringlen försäkring innebärsom en av

och det kontanta arbetsmarknadsstödet.
arbetslöshetsförsäkringens rollFörslag ska lämnas tydliggörsom

deninom för aktiva arbetsmarknadspolitiken. Med utgångs-denramen
ersättningsnivåer, ersättningstak ochpunkten ska frågor ersätt-om
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Även grundläggandefrågor vilkalängdningsperiodernas prövas. om
deltids-arbetslöshetsersättning vid sidangälla förprinciper ska avsom

avgångsvederlag skasituation ochäldre arbetstagarnasarbete, de tas
säsongarbete ocharbetslöshetsförsäkringens roll vidskaVidareupp.

studerandesliksom detillfällig karaktärandra arbeten över an-sesav
klarhet be-framhålls ocksådirektivenknytning till försäkringen. I att

arbetslöshetenanträffbarhet underhöver skapas kring kravet samt
gäller skyldig-arbete.oförhindrad Detsammabegreppet att taatt vara

förkriterier ska gällaoch vilkaanvisat arbeteheten ettattatt ta som
lämpligt.skaanvisat arbete somanses

ocharbetslöshetde årens högaBakgrund till direktiven är senaste
arbetslöshetsförsäkringen.påfrestningarnade därav orsakade stora

såväl politisktuppslutning ska bli möjlig,bredAvsikten är att somen
sina huvuddragförsäkringen iarbetsmarknaden, såfrån på attparterna
till arbetsmark-Anpassning ska skelängre tid.ligga fast underkan en

arbetsmarknadspolitikentill den förnyelseframtida drag ochnadens av
pågår.som

principerna förochtill konstruktionenFörslag ska lämnas enav
arbetslöshetsni-arbetslöshetsförsäkring olikafinansieradlångsiktigt

modeller börersättningstak. Olikaochersättningsnivåer övervä-våer,
speglarfinansiering, vilkaför huvudmannaskap och gemensamtettgas

ocharbetstagaremellan arbetsgivare, stat.ansvar
i bilaga.helhet återgesDirektiven i sin

under höstenoch riksdaghar regeringutredningensUtanför ram
har påver-arbetslöshetsförsäkringen. Dettaangåendefattat beslut1995

tillväxtpropositionenden s.k.arbete.utredningens Ikat
förstärkas.bordearbetslinjenbetonadesprop.1995/56:25 att

Arbetslöshetsförsäkring-skulle skärpas.i försäkringenArbetsvillkoret
gång.markerades Nuomställningsförsäkringroll ännu ensom enens
finnaskonstaterandet det måstekonkretiserades detta att engenom

is.k. rundgångendenparentes. Härmed avsågsbortre systemetatt
arbetsmarknadspolitiska åtgär-försörjning viamellan stöd ochkontant

skulle be-ersättningsperiod,församtidigt kvalificerarder, vilka en ny
syftade tillpropositionen förslaginnehöllVidare attgränsas. som

hand viasamhället, i förstaenskilde ochdenstärka kontraktet mellan
sanktionsmöj-skärpningavstängningstider. Förslagförlängda avom
fattade denRiksdagen 19propositionen.också med iligheterna fanns

propositionens förslag.huvudsak enligtbeslut idecember 1995
november sini 1995tillväxtpropositionenredovisade iRegeringen

redovisai februari 1996ARBOM-utredningenavsikt be bl.a. attatt
önskade ifrågor. Regeringeni centralaöverväganden och förslag ettatt

utredningarfrån alla detill underlagställningsammanhang kunna ta
arbetsmarknadspolitiken.arbetar med frågor rörsomsom
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Arbetsmarknadspolitiska kommittén har i början 1996 i sittav mars
slutbetänkande Aktiv arbetsmarknadspolitik SOU 1996:34 ställt sig
bakom inriktningden arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsför-av
säkringen refererats skriver bl.a.Man det bör finnasattsom ovan. en
bortre framtida försäkringenDen bör utformas sådantparentes. ett

den innebär tydliga krav aktivitet från den försäkrades sida.sätt att
Kommittén anför vidare att

det bör ankomma på ARBOM-utredningen i sitt fortsatta arbeteatt
utforma förslag detta. Därvid det väsentligt rimlignärmare är attom en

avvägning mellan sociala mål och arbetsmarknadspolitiska mål.görs
Försäkringsperioden måste så lång den erbjuder den försäkradeattvara

rimligt lång tidsrymd hitta lämpliga arbete. måsteDetatt mesten
klargöras vilka alternativ står till buds inför annalkandesom en
utförsäkring. måste samhället och erbjuda olikaHär ettta ansvar
alternativa lösningar, exempelvis utbildning, rehabilitiering eller
sysselsättning i kommunal regi. Likaså måste frågan möjligheternaom

framtiden kvalificerai sig för ersättningsrätt i försäkringenatt ny
behandlas. vilken form den framtida utformningenOavsett arbetslös-av
hetsförsäkringen får, det enligt Arbetsmarknadspolitiska kommitténsär
uppfattning rimligt betydande insatser från arbetsförmedlingensgörsatt
sida för de eller riskerar bli långtidsarbetslösa ellerär attpersoner som
långtidsinskrivna. Sid. 157

Utredningsarbetets inriktning och1.3 upp-
läggning

omfattande. frågor framstodUtredningens direktiv Två tidigtär som
svårlösta.grundläggande och samtidigt mycket handlarDen attena om

skapa allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring omfat-en som
alla uppfyller vissa kvalifikationskrav. Kring denna frågeställ-tar som

finns omfattande material från tidigarening utredningar. andraDenett
frågan handlar konstruera bra lösningar på företagares respek-attom
tive uppdragstagares försäkringsbehov. finns i ringa utsträckningHär
tidigare analyser gjorda. Utredningen startade sitt arbete med inrikt-
ning dessa frågeställningar principiell föreliggandetvå karaktär. Iav
delbetänkande redovisas överväganden och förslag det gäller hu-när
vuddragen i arbetslöshetsförsäkring allmän ochären ny som samman-
hållen. Beträffande företagares och uppdragstagares ställning i försäk-
ringen återkommer utredningen i huvudbetänkandet.

bakgrund riksdagens uttalande angående s.k. bortreMot av en
ersättningsperiodens längd, redovisar utredningen ocksåiparentes

alternativa förslag den dettavissa överväganden och på punkten. I
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från kart-resultatendelkunnatutredningensammanhang har ta enav
utförsäkras,skullearbetslösakategoriervilkaläggning omsomavav

skett inomharKartläggningen,infördes.bortrestriktare gräns somen
fristående från ARBOM-ut-heltochArbetsmarknadsdepartementet

bilaga.redovisasredningen, som
be-Övriga direktiven kommerifrågeställningar atttas uppsom

påpekas ingaSärskilt bör övervägan-huvudbetänkandet.handlas i att
delbetänkandet.iredovisasfinansieringförsäkringensden rörande
material relevansomfattandeutredningari tidigarefinnsDet ett av

SOUarbetenhar tvånittiotaletUnder presenterats.för arbetet. stora
Ännu bre-bredarbetslöshet, harvidErsättning ansats.1993:52, en

försäkring,social DsEni ESO-rapportenperspektiv finnsdare
publiceradenyligenganskabåda dessabakgrundMot1994:81. attav

bak-sinavaltARBOM-utredningenhar göratillgå,finns attverk att
social försäk-EnSärskiltkortfattade.grundsbeskrivningar rapporten

det gällervärde. Näranalyserklargörandeinnehållerring stortav
mycketsådock inte hämtatARBOM-utredningenharförslagsdelama

ochUtredning1948:39,stället har SOUnyssnämnda Ifrån rapporter.
arbetslöshetsförsäkring,obligatorisk samtangående lagförslag om

utsträckningarbetslöshetsförsäkring, i vissAllmän1978:45,SOU
uppslag.gett

Enverken. Ide forstnämnai bådafinnsInternationella Översikter
Tysk-förhållandena ianalysintressantförsäkringsocial görs aven

obe-konstaterasDanmark.och DetFrankrike attNederländerna,land,
deuppkommer,utformning, så närsocialförsäkringarnasroende av

överallt. Menproblemlikartadeändras,förutsättningarnaekonomiska
uppfattaslandiVadolikaproblemenförsöken lösa ettut.att somser

bidra-länderandrabetraktas ilösning problemen,på som enensom
Dettaenligt ESO-rapporten.problemen,gande orsak till resonemang

på-i Sverige,diskuterasoch lösningarproblemdegäller foräven som
ikonvergensdockblirSlutsatsen motpekas i attrapporten. processen

skönjas inom EU.kansocialförsäkringarna
inyligenharöversikt rapporteninternationell presenteratsEn

Seven EuropeanAssistanceSocialBenefits andUnemployment
komplexabekräftas deningår.Sverige Ibl.a.Countries, där rapporten

fram.lyfteESO-rapportenbildmotsägelsefullaoch som
någondelbetänkandet inteiredovisarARBOM-utredningen egen

refereradetillhänvisarjämförelseochöversiktinternationell utan ovan
ländernasnordiskastudier degjort vissaharUtredningenkällor. av

danskadetgenomgångarbetslöshetsförsäkring. Enförsystem av
Arbejdlöshedskassernesmedöverläggningvidhar gjortssystemet en

Samorgani-Arbetslöshetskassomastill SO,motsvarighetenSamvirke,
medledigheterdvs.orlov,reglernadanskasation i Sverige. De er-om
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frånsättning arbetslöshetsförsäkringen erfarenheternaoch därav, be-
handlades särskilt.

Utredningen ska enligt sina direktiv samråda med antal parallellaett
utredningar. harSå också skett. Särskilt central Arbetsmarknadspoli-är
tiska kommittén, slutbetänkande innehåller bred beskrivningvars en av
arbetsmarknaden denoch förda arbetsmarknadspolitiken. den detI mån
tidsmässigt har varit möjligt, har ARBOM-utredningen tagit del för-av
slag från nämnda kommitté, från Beredningen för sjuk- och arbetsska-
deförsäkringen, från Studiestödsutredningen och Utredningen ettom
nationellt kunskapslyft för ARBOM-utredningen har bara i be-vuxna.
gränsad utsträckning inför dessa utredningar kunnat redovisa före-vad
liggande delbetänkande skulle innehålla.

Utredningen har valt arbeta kommitté. Under det hittillsva-att utan
rande arbetet har kontakter tagits med arbetsmarknadens medparter,
Arbetsmarknadsstyrelsen, med antal arbetslöshetskassor och medett
SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Tre seminarier med eko-

forskare och utredare från universitet, myndigheter ochnomer orga--
nisationer har genomförts. Samtliga nämnda har med generositetstor-
ställt och delgett utredningen sina kunskaper, erfarenheter ochupp
synpunkter. Utredningen har också fått direktamånga kontakter från
arbetslösa, från arbetsförrnedlare och andra lever med de fråge-som
ställningar utredningen har hantera.attsom

De överväganden och förslag redovisas ska uppfattassom som en
idémässig bas för det fortsatta arbetet. Omprövningar kan komma att
ske. har inte varit möjligt under den kortaDet tid utredningsre-att, som

funnits tillgängliga, hinna i alla aspekter och kon-trängasurser
sekvenser. får ske i det fortsatta arbetet.Detta Utredningen har gjort

ansträngningar för kunna redovisa kostnadsanalyser olikastora att av
alternativa utformningar försäkringen. Information från databaserav

tidigare inte varit tillgängliga för den här kalkyler hartypensom av
Resultaten analyserna måste betraktas preliminära,använts. av som

med tanke det statistiska materialet först mycketatt ett sent sta-
dium blivit tillgängligt för utredningen. Tidspressen har medfört att
tillräckliga kontroller och justeringar bl.a. de modeller använtsav som
för simuleringar inte hunnit Utredningen har därför valtgöras. att re-
dovisa bara sådana resultat med ovanstående förbehåll ändock be-som
döms rimligt tillförlitliga.vara

För det möjligt läsa enstaka kapitel och ändock fågöraatt att en
rimlig bakgrundsteckning, finns vissa upprepningar i texten.

Utredningens huvudbetänkande ska redovisas i slutet septemberav
1996. Förhoppningen delbetänkandet leder fram till vägledandeär att
politiska ställningstaganden för det fortsatta arbetet. På den här punk-

vill utredningen bara erfarenheternaerinra från sina före-ten om en av
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ihärsig såformuleradesocialvårdskommitté,års1937gångare, som
arbetslöshetsför-obligatorisklagomangående1948betänkandesitt

säkring:
ingenhargjort,verksamhetsinunderkommitténerfarenheterdeEnligt

justfrågorsvårbedömbaratill såanledninggivit somsocialförsäkringsgren
arbetslöshetsförsäkringen.
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Utgångspunkter2

sambandochGrundläggande drag2.1

regii privatförsäkringfrivilligEn

socialförsäkringarandrafrånskillnadtillArbetslöshetsförsäkringen är
Arbetslöshetsförsäk-försäkring.statligallmänochobligatoriskinte en

arbets-medlemskap ipåbyggerförsäkringfrivilligringen är somen
organi-civilrättsligaformelltArbetslöshetskassorna ärlöshetskassor.

myndigheter.intesationer,
tillanslutningsedan idrygt 100 årförbildadesförsta kassornaDe

till destödstatligtförFormemaorganisationerna.fackligatidigastede
riks-innanårtiondenfleraunderutreddesochdiskuteradesarbetslösa

frivilliginföravaldeDåi frågan.fattade beslut att1934dagen enman
statsbi-medarbetslöshetskassorerkändaadministreradförsäkring av

med ifunnitsförsäkringallmänobligatoriskAlternativet,drag. somen
således inte.genomfördesutredningsarbetet,

gällerarbetslöshetsförsäkringen ännugällerdetvägvalDetta när
medlemskappåoch byggerfrivilligArbetslöshetsförsäkringen äridag.

initiativstartadekassordagensarbetslöshetskassor. 35 äri avav
antalfinnssextiotaletslutet på ävenSedan ettorganisationer.fackliga

styckenfemnärvarandeförDeför företagare. ärarbetslöshetskassor
småföreta-olikamedsamverkanpraktikenoch har i näraen

olikanågotsambandetformella utdetgarorganisationer, även serom
försäkringallmänVissaföretagarkassorna.olika mothos de steg en

årKAS,arbetsmarknadsstödet,det kontantainförandettogs avgenom
tillfälligtpåbyggnad KASfrivilligtillmöjlighet1974. Den ex-som

ochallmäninföraförsök1994,halvåret attandraisterade ett envar
arbetslöshetsförsäkring.obligatorisk

för-ochi lagregelverkdetaljeratinflytande sker ettStatens genom
gäller kas-detbåderoller,har flera närAMSordning samt somgenom

myndighet.tillsynsansvarigochärendehanteringlöpande somsornas
tillmöjlighetersmåochstyrandestarktregelverketstatliga ärDet ger
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variationer med AMS godkännande. Statens roll baserasän påannat att
försäkringen i huvudsak statligt finansierad. utvecklingär En mot att
allt uttalat betrakta arbetslöshetskassornas hantering arbetslös-mer av
hetsförsäkringen myndighetsutövning pågår. framgårDetta bl.a.som

de beslut och uttalanden JO och har gjort.JK Arbetslöshetskassornaav
själva har inte aktivt drivit fram denna utveckling, de har intemen
heller tydligt invänt det ökade inslaget myndighetskaraktär i de-mot av

verksamhet.ras

Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken

I Sverige räknas inte, till skillnad från i flertalet andra länder, arbets-
löshetsförsäkringen socialförsäkringama. harDensom en av en annan
ställning trygghetsförsäkringarna inom socialförsäkringsområdet,än

sjuk- och arbetsskadeersättning, föräldrapenning, pensionert.ex. m.m.
Arbetslöshetsförsäkringen trygghetsförsäkring inom arbetsmark-är en
nadspolitiken.

Arbetslöshetsförsäkringens uppgift den enskilde förär ersättaatt
inkomstförlust vid arbetslöshet under omställningsperiod fram tillen

arbete. ursprungliga försörjningsmotivetDet bakom förstadeett nytt
arbetslöshetskassorna har med tiden kompletterats med andra och för
samhällsutvecklingen centrala mål. samhälleliga stödetDet till arbets-
löshetsförsäkringen syftar till arbetslöshetsförsäkringensatt ut-genom
formning stärka arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Därmed avses

den arbetslöse så fort möjligt ska övergå i reguljärt arbete igen.att som

Stöd för strukturomvandlingen

Arbetslöshetsförsäkringens hemvist inom intresseorganisationema på
arbetsmarknaden, dvs. fackliga organisationer, bransch- och småföre-
tagarorganisationer, har i Sverige betraktats styrka. Förank-som en
ringen i arbetslivet har under årtiondena efter andra världskriget ga-

koppling till lönepolitiken, arbetsmarknadspolitikennäraranterat en
och i förlängningen till den ekonomiska politiken. s.k. solidariskaDen
lönepolitiken viktig del i aktiv arbetsmarknadspolitik ivar en en som
sin syftade till underlätta strukturomvandlingen näringslivet.itur att
Politiken hade också betydande framgång ekonomiskt och socialt.

arbetsmarknadenParterna på har i Sverige kunnat lösa frågor om
rationaliseringar, i förvissning de anställda fått lämna sinaattom som
arbeten skyddats arbetslöshetsförsäkringen och medstöttatsav
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Anställda, framför allt äldre, som
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hararbetslivet ställt,kravde allt högreklarauppfattatsinte längre som
fåttarbetstagarorganisationerocharbetsgivar-mellanuppgörelserefter

arbetsplatserna.lämnaerbjudandenfrivilligamindreeller attommer
Ävengaranterad.varithartrygghetenekonomiskaDen om
uppsägningvidstödochekonomisktkollektivavtal med inslag annatav

arbetslösa inteblivitför demfortsattadetslutits, har ansvaret som
snabbmedBranscherarbetsgivare.berördaåvilatdirekt

för denkostnaderhögadrabbatssjälvahar intestrukturomvandling av
Helaorsakat.arbetsmarknaden defrånutslagningomfattandeibland

kostnaden.delat denhararbetsmarknaden
ställtdettai Sverige sätttill löntagarnaförklaringviktigEn att

organi-fackligavia sinakravstrukuromvandlingens är att manupp
hararbetslöshetsförsäkringen. Detkontroll getthaftsationer över

arbetslöshets-statligförändringsvilja. Ensamtidigttrygghet och rent
inneburitantagligenhademyndighet attadministreradförsäkring av en

konfliktfylld.tidskrävande ochblivitstrukturomvandlingen mer
arbets-isittharorganisationernafackligaDe engagemanggenom

för sinasocialttillockså motiveratslöshetsförsäkringen ett ansvar
hararbetslöshetscentraaktiviteter,Olikamedlemmar.arbetslösa m.m.

regi.facklig Dennaförekommit iarbetslöshethögmedunder perioder
haftarbetslöshethöganittiotaletsunder storharverksamhet om-en

medlem-arbetslösatillochstödSyftetfattning. uppmuntranär att ge
arbetslinjenarbete. Detfå äransträngningarnai nyttett somattmar

gäller.

omställningpåKrav

enskilde hardenockså ettarbetslinjen liggerföreställningen attI om
finns härOuttalatfå arbete.försitt bästaför ettgöra attattstort ansvar

dendvsarbetskamrater,ligga sinaskainteockså gemen-att mansynen
verkligen behövs.dettill lastarbetslöshetskassan, än närannatsamma
organisationerna,fackligalokalademedför bl.a.inställningDenna att

arbetslösasinaarbetstillfällen förbevakaraktivtmöjligt,där så är
skyddavseddhand varitförstahar iFörsäkringen attmedlemmar. ge
alltidsanktionsreglermedförthararbetslöshet. Detofrivilligvid att

arbetslöshet,sinorsakatsjälvadem t.ex.funnits för egengenomsom
tids-alltid varitdessutomharArbetslöshetsförsäkringenuppsägning.

försörjning.avseddvaritaldrig permanentharbegränsad. Den att ge en
kravbakom deuppslutning strängaorganisationernasfackligaDe

sedanmedfunnitsmedfört, hararbetslinjenenskildepå den som
arbets-tillomställningHårda kravarbetslöshetskassornas start. nya

till andraflyttningocharbetsplatser orterandraarbeten,uppgifter, nya
utveck-arbetsmarknadspolitikendockharMed tidenhar accepterats.
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lats håll inneburit kraven på omställning minskat. Särskiltett attsom
tydligt detta under perioder hög arbetslöshet.är fackligaDe organi-av
sationerna och deras arbetslöshetskassor har pekat det meningslösa i

så länge bristen lediga arbeten försöka öka omställnings-att är stor,
benägenheten hos de arbetslösa. finns ändåDet inga jobb få,att menar
man.

Den samhället valt organisera arbetslöshetsförsäkringenväg attsom
kan beskrivas hittills fungerande allians mellan arbetslivetssom en
självständiga organisationer och lntresseorganisationemasstaten.
grundläggande behov försäkra sina medlemmar inkomst-attav om
trygghet vid arbetslöshet har givet och samband med målenett nära att
eftersträva goda arbets- och lönevillkor. iDetta sin förutsättertur

arbetslivet utvecklas och förändras. Statens motivacceptans att är,av
vid sidan det sociala målet de arbetslösa försörj-rent att garanteraav
ning under omställningsperiod till arbete, också kunnaett nytt atten

arbetsmarknadspolitiska mål. Organisationerna ochstyra mot staten
har det ömsesidiga förstärkt måluppfyllelsen.engagemangetgenom

Starka aktörer

Genom arbetslöshetsförsäkringen förvaltats intresseorganisatio-att av
har aktiv bevakning villkoren för försäkringen funnits. Dettaner en av

har inneburit regering och riksdag, har försökt genomföranäratt man
förändringar, har kunnig och stark aktör med klaramötts av en upp-
fattningar hur försäkringen bör utformad. Arbetslöshetskas-om vara

har samlat, dvs. fackligt anknutna kassor och småföre-uppträttsorna
tagarkassor har i allmänhet haft uppfattningar. femtioIgemensamma
år har arbetslöshetskassorna samverkat dengenom gemensamma
samorganisationen, utvecklats till effektivt språkrör.ettsom

Detta starka i försäkringen beskrivs ibland ettengagemang som
problem. De politiska partierna i riksdag och regering påstås ha haft
svårt försäkringen. Antalet offentliga utredningar försäk-att styra om
ringen har, inledningsvis påpekats, under tidernas lopp varitsom
mycket politiskaDen ambitionen förändra har således varitstort. att
hög. många utredningarMen har lämnat förslag sedan intesom genom-
förts. skulle kunnaDetta tolkas förändringsviljan hos arbets-attsom
löshetskassorna och deras huvudmän har varit låg det gäller för-när
säkringen.

Å andra sidan har under olika regeringsperioder de facto mycketett
antal beslut fattats förändringar i olika delar försäkringen.stort om av

Förändringarna har successivt lett till mycket komplicerat ochett
svårtillgängligt regelverk, där de politiska målen ibland inte förmår
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Försäk-bli tydliga för den enskildeigenom och sätt.tränga avsett
kritik har oftaOrganisationemasblivit svåradministrerad.ringen har

sannolikt det starkaslag. grundenhandlat effekter detta I är en-om av
organisationerfrån ansvarigaför arbetslöshetsförsäkringengagemanget

blirbevaka regelverketdet gällerstyrka, inte minst när att atten
effektivt och enhetligtmöjligt tillämpa på sätt.att ett

poli-samband med andraArbetslöshetsförsäkringens
tikområden

den, efter-arbetslöshetsförsäkringenhosgrundläggande dragEtt är att
hararbetsmarknadspolitiken,delden central näraettär avsom en

Arbetslöshetsförsäkringenspolitikområden.samband med övriga ut-
ibland avseddasamhällssektorer,andraformning får effekter inom men

oförutsedda.effekterna varit Re-haroftast det. Iblandinte t.o.m.
hur arbets-politikområden påverkar i sinandragelutformning inom tur

iblandArbetsmarknadspolitiken anklagasanvänds.löshetsförsäkringen
regional-Mål frånmålformuleringar.effektivitet oklaraför låg p.g.a.

allmänliksom frånoch socialpolitiknäringspolitik, utbildnings-och
arbetsmark-förts istabiliseringspolitik harpolitik ochekonomisk

det.kraftfull, hävdasden mindreoch därmed gjortnadspolitiken
arbetslöshetsförsäk-det gällerföraskanSamma närävenresonemang

ringens utveckling.
politikområdensamhälls- ochmellan olikasamband finns ärAtt

förhålla sig till dessaskalika givet hursjälvklart, det inteär manmen
mål och behöverpolitikområde har sinaberoendeförhållanden.Varje
ibland medförtMotsägelsefulla mål harmedel och instrument.sina att

regelverken.i Avväg-olika håll byggtsincitament ledersom
har olikasamordning svår ochochmellan renodlingningen utär sett

perioder.omständigheter ochunder olika
slutbetänkande finnsarbetsmarknadspolitiska kommittés1996 årsI

Samtidigt beto-arbetsmarknadspolitiken.till renodlingansatser aven
Särskiltsamhällssektorer.med andraökad samverkanviktennas av

haArbetslinjen påståsutbildningspolitiken.medframhålls sambandet
kommit-kompetenslinje, någotochtill bli arbets-övergått att somen

får direkta kon-ställningstagandentillstyrker. härtén Den typen av
hur den skaarbetslöshetsförsäkringen ochsekvenser för påsynen

Arbetsmarknadspolitiskaockså iframgårkunna användas. Detta ut-
förslagsdel.redningens

utbildningspoli-gränssnitthar fleraArbetslöshetsförsäkringen mot
arbetsmark-ingå iska kunnautbildningarvilkatiken. Frågan somom

omprövning.debatt ochför ständigvarit föremålnadsutbildning har
arbetslöshetser-studier samtidigtförgäller villkorenDetsamma som
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vuxenutbildning liksomstödformer försättning uppbärs. Samhällets
arbetsmarknadsutbild-nivå jämförs meddet generella studiestödets

frågorskillnaderna kritiseras ofta.ningens villkor. uppenbara DessaDe
utredningar, Studiestödsutred-för närvarande två offentligautreds av
kunskapslyft förUtredningen nationelltningen och ett vuxna.om

betydelse för denhar praktiskArbetslöshetsförsäkringen regio-stor
under deharurvecklingen. försäkringennala Sättet använts se-som

geografisk omflyttningkraven påårtiondena har dämpatnaste av
befolk-haft inverkansärskilt i glesbygd hararbetskraften, vilket

År karakteriserades höginteningsutvecklingen. år1991, ett avsom
de hushåll,glesbygdsområdenarbetslöshet, i landets 41 procent avvar

for sin försörjningmellan och 29 år,medelålder låg 20där de vuxnas
stöd ellerarbetsmarknadsstöd kontantahelt eller delvis beroende av

utbildningsbidrag.l således inteomställningDrivkrafterna till sär-var
framförarbetskraftenmed lång tid iskilt starka för personerens yngre

sig.
lopparbetslöshetsforsäkringen har under årensTillämpningen av
ochför olika näringarregelverket gjortsanpassningarinneburit att av

alltid överföras till delarkan integenerellt regelverkbranscher. Ett av
tillåts. harspecialregler och undantag Dettaarbetsmarknaden utan att

turism ochtjänstenäringarsärskilt märkbart inom vissavarit t.ex.
skogsbruk,anläggningsverksamhet, jord- ochbygg- ochtransporter,

dessabieffektkultursektorn. Somfiskenäringen, liksom inom an-av
medvetet,eller mindrearbetslöshetsförsäkringen,passningar har mer

kulturområdetoch branschstád,till Inomutvecklats ärnärings-ett
ocharbetslöshetsnivåer 20särskilt tydligt, meddetta procent

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskamycket stora
tillsäsongarbete bidrarregler vidFörsäkringens attgenerösa

aktivitet ochårssvängningar iregelbundnamed inslagnäringar av
Arbetslöshetsför-areella näringar,efterfrågan, turism och stöttas.t.ex.

deminkomstutfyllnad förslagssäkringen fungerar här ett somsom
arbetslöshetsförsäkringenOfta fungerarsäsongarbetar regelbundet.

regionalpolitiskt stöd i dessadessutom också slagsett samman-som
deltidsarbetslöshet.också vidInkomstutfyllnad handlar dethang. om

omfattning,deltidsarbetetharSärskilt inom vård och storomsorg
deltidsersättningförde reglernavilket hittills underlättats generösaav

här fungeratFörsäkringen harfrån arbetslöshetsförsäkringen. ettsom
behövt inrätta heltidstjänsterlandsting intestöd till kommuner och som

for kunnavarit nödvändigtutsträckning skulle hai den attsom annars
ändrats mångaDeltidsreglerna harbehålla arbetskraft.rekrytera och

skärpning skett.hargånger och olika håll. Nu senast en

1 Redovisad i 1994:81.gjord HINK-data. DsStudie
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löneutfyllnadarbetslöshetsförsäkringen användsRisk för att som
Därigenom kan kon-företagare använder försäkringen.finns också när

reglerna för fö-snedvridas. dessa skälkurrensförhållandena Av närär
ersättningoch ha tillbetraktas arbetslösaska snäva.rättretagare som

försvårar åhelt avvecklad.i princip DettaVerksamheten måste vara
arbetslösablivitför småföretagareandra sidan möjligheterna attsom

arbetslösa arbets-företagande. Samtidigt erbjudsmed sittkomma igen
eget-bidrag, is.k.företaghjälp startaatt startatagare somgenomegna

liggerarbetslöshetsstödetoch ingår i det kontantaför sig inte men som
försmåföretagviktenersättningsnivå. Signalemapå nyaom avsamma

motsägelsefulla.uppfattasskapa jobbatt som
varandra och in-påverkarolika välfärdssystemErsättningsregler i

sjukförsäkring,ersättningsnivåer iOlikadividernas beteenden. pen-
till överströmningarbetslöshetsersättning kan ledasionssystem och

de övriga.påverkar Etti ersättningmellan Förändringarsystemen. en
socialtjänstenskontantstödet inommedsådant samband finns även
samband inne-socialbidragen.dvs. Dessaindivid- och familjeomsorg,

arbetslöshetsförsäkringenistyrsignaler byggtsbär mål ochatt som
genomslag.inte alltid får

och detKommunerna ansvaretyttersta

arbetsmarknaden,grad lägetpåverkas i högKommunerna av
utformning.arbetslöshetsförsäkringensocharbetsmarknadspolitiken

med deoch samverkarpå detta fältsjälva aktörerKommunerna är stora
olikapå många Kommu-arbetsmarknadsmyndigheternastatliga sätt.
arbetsmarknadspoli-handlar bådeoch ansvar omengagemangnernas
kommuninnevånare.till arbetslösaekonomiskt stödtiska åtgärder och

sina kostnaderminskalegitimt intresseharKommunerna attett or-av
övergår frånförsörjningsansvaretarbetslösheten, dvs.sakade attavav

tillåtgärderkankommun till Kommunerna attstat. seegnagenom
socialbidragsberoende tillförs frånkommunmedborgarearbetslösa

arbetslöshetsersättning.
förespråkades1995/96:25tillväxtpropositionenden s.k. prop.I ett

motverkafördet gäller insatserutökat för kommunerna när attansvar
kommittéarbetsmarknadspolitiskaarbetslöshet. 1996 års är av samma

grundenarbetsmarknadspolitiken ibetonasuppfattning. Samtidigt att
statligtär ett ansvar.

framför allt s.k.kommunala insatserökade anspråken påDe rör
anledningar harolikaarbetslösadvs.svårplacerade som avpersoner,

handlar bådearbetsmarknaden. Detden reguljärasvårt få fästeatt
huvudsvårigheterharsådana över tagetattstorasomom grupper

sådanahandikappade, ochochinvandrarein, ungdomar,komma t.ex.
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omställningsbenägenhet,bristande kompetens, lågslås utsom p.g.a.
sociala problem etc.

Arbetsmarknadspolitikens med tiden allt högre ambitionsnivåer
med parollenmålet full sysselsättningledde år 1975 till att ersattes

arbetsmarknads-Arbete alla. sådant mål kräver mycketEtt stora
arbetskraft. Under nittio-hög efterfrågan påpolitiska insatser vidäven

sällsynt lågarbetsmarknaden ochtalets första år med överhettning
måluppfyllelsen unikt hög på den härarbetslöshet antagligenvar

punkten.
alla har skett under defrån målet Arbete åtvissEn reträtt senaste

skaArbetslöshetsförsäkringenoch med den höga arbetslösheten.åren i
verkligen aktivt arbetssökande.till för demåterigen bara ärsomvara

förslag bortre iArbetsmarknadspolitiska kommitténs gränsom en
ersättningsperiod skulle kunna tolkasarbetslöshetsförsäkringens som

Samtidigt kommittén betonarför sådan inställning.uttryckett somen
långtidsarbetslösheten återföra deminskavikten attatt genomav

varit arbetslösa längereguljärt arbete, föreslås dearbetslösa till att som
ansvarsområden, i första hand detochöverförs till andra aktiviteter

gradsvårplacerade i högSannolikt berörskommunala. avgruppen
arbetslösaregler bortre Dessaeventuellt införande gräns.ett av om en

långtidsarbetslösa och lång-bland deöverrepresenteradeantagligenär
tidsinskrivna hos arbetsförmedlingarna.

kvalificering för arbetslöshetser-möjligheter tillde vidaGenom
långtidsar-idag inom försäkringen mångasättning funnits, rymssom

arbetslivet.anknytning till Dessabetslösa med mycket begränsad egen
under kommu-i framtiden hamnaarbetslösa kommer antagligen ettatt

för ersättningkvalificeringsreglemanyligen skärptanalt Deansvar. -
nytillträdanderiktning för deleder iarbetsvillkoret gruppersamma-
anknytning till arbets-och få fastkomma in påhar svårt att ensom nu

marknaden.
för strik-tids gjortsställningstaganden påpolitiskaDe som senare

arbetslöshetsförsäkringenför borte iarbetsvillkor och gränstare en
intedebara föra borthandlar antagligen inte att personer somom

förmodligen ocksåfasta arbeten. handlarklarar få Det attatt om geav
dvs.aktivt arbetssökande,inte uppfattassignal till dem varasomen

tilli praktiken stålyfter ersättningden arbetslösa utan attsomgrupp
i bilagastudie redovisas 4förfogande.arbetsmarknadens Den som

liten.Studien visarfrågeställning.handlar denna äratt gruppenom
samhällets flyttas.ochmellan den enskildesBalanspunkten ansvar

sida denomställning från den arbetslösesaktivitet ochkrav på ärStörre
avsedda effekten.
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villkor i arbetslivetNya

framhålls dagligen i olika sammanhang arbetsmarknadenDet äratt
tillfäl-förändringsprocess. anställningsformerinne i stark Nya somen

oreglerade arbetstider, uthyrningliga anställningar, korttidsjobb, av
uppdragsverksamhet framhålls tecken påarbetskraft, konsult- och som

med statistik längre perioddetta. emellertid svårtDet överär att en
och anställningsti-belägga denna förändring både det gäller arbets-när

sig vill-der och olika kontraktsfonner. handlar inte några iDet om nya
jobb, säsongarbete fanns det sannoliktkor i arbetslivet. Tillfälliga m.m.

arbetsvillkor. upplevsi äldre tider med Detotryggare som sommer av
villkor ökar inom tjänste-tendens antagligen dessaär att numeraen ny

mindre inom de sektorernäringarna. Arbetsmarknaden blir trygg som
tid har ökat inomtillväxer, reglerade tryggheten under långmedan den

för har kvar sina jobb.de traditionella näringama, dem som
sina fackliga organisationernaturligt de anställdaDet är att genom

upplever mindreförsöker motverka anställningsvillkor som man som
Tillfälligahistorien har gått på detta.Hela den fackliga uttrygga. an-

fasta, korta jobb bör längre, kon-ställningar bör till görasgöras om
uppdragstagare inte arbetar påtraktsfonner oklara,är t.ex. somsom

tydliga arbetstagaravtal.reglerad tid, försöker till Pro-stöpaman om
utifrån arbetsvillkorregelverk formatsblem uppstår när somsom

situationer.dominerat arbetsmarknad ska tillämpas påpå äldre nyaen
arbetslöshetsförsäkringen.gäller i hög gradDetta

arbetsvillkor.löne- ochfackliga arbetet handlari detKärnan om
anställs, villkoren i själva arbetetnågonhandlar villkorenDet närom

arbetslös-Vikten kontrolleraarbetet upphör.och villkoren när attav
ersättningsnivå iuppenbar. Lågblir i detta perspektivhetsförsäkringen

förlönenivåerna. Riskerarbetslöshetsförsäkringen riskerar påverkaatt
arbets-med arbetsrätt ochoch arbetslöshet krav påuppsägning möts

principiell och övergri-samband gäller pålöshetsförsäkring. Dessa en
belägg för tydligasvårt finnapande nivå. däremotDet är attatt sam-

ochmellan lönebildningband finns konkret nivå,på t.ex.en mer
branschnivå. Både lönebildningsproces-arbetslöshetens utveckling på

förhål-många olikaoch arbetslösheten inom olika sektorer styrs avsen
empi-orsak-verkansamband svåra styrkalanden, vilket enklagör att

tyd-frågeställning inte heller någrariskt. Forskningen kring denna ger
liga kapitelse 5.svar
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reformarbetetUtgångspunkter för2.2

förhistorien, utgå frånstuderaviktigtreformarbete detVid allt är att
mycket för-fallet finns detdet härframtiden.samtiden och sikta på I

hadärför nödvändigtsamtiden. Dethistoria förklarar är att ettsom
inteutredningens förslaginnebärhistoriskt perspektiv. Detta utatt ser

läggaför första gångenhandladedetskullede attgöra omomsom
självklarai och för sigarbetslöshetsförsäkring. Dettaförslag om en

hörn-finns vissautgångspunkt för arbetet. Detcentralpåstående är en
arbetslinje,trygghet,mycket gamlaförsäkringeni ärstenar som -

dessautformningenUtredningenarbetslöshetskassor. omprövar av
bereddinte hellerUtredningeninte dem.hömstenar, byter är attutmen
arbetslös-framtiden hetaibörförsäkringen. Denbyta på ävennamn

intehindrarbegripligt.tydligt och Dettablirhetsförsäkring. Så namnet
omställningsförsäk-karaktärtill sinarbetslöshetsförsäkringen äratt en

ring.
lämnasförslagdeför utredningenutgångspunkt ärEn att somannan

iuppslutning inte barabredgenomförda. kräverska bli Dettaockså en
uppslut-bredaktörer.arbetsmarknadens Enfrånriksdagen ocksåutan

tidenstabilförsäkringen blirockså för överning krävs att garantera att
regeringsskifte sker. Denförändringar varje gångföroch inte ettutsätts

samhällsekonomisktbara irobust inteskaförsäkringen ettvaranya
för detalarmycketockså politiskt. Detperspektiv attärutan som

har kraftoch stabila,sig robustahittills visatinslag i försäkringen som
i fortsättningen.det ävenattnog vara

rättssäker-Därmed ökarbegriplig.ochenkelFörsäkringen ska vara
kontrolleraockså lättareblirlikabehandlingen. Det attheten och att

missbrukas.försäkringen inte
allmän.skaomfatta alla, denskaarbetslöshetsförsäkringEn varany
arbets-etablerade påfasttill för dembaraFörsäkringen inte ärär som

och försörja sigkan arbetavill ochaktivtför allamarknaden, utan som
skaTydliga kravolika.kan dockoch förmånersjälva. Rättigheter vara

försäkrade.ställas depå
ofrivilliginkomstbortfall vidöverbryggastödet skakontantaDet

försäk-bidragbehovsprövatintearbetslöshet. skaDet utanett envara
inkomstförlust.ring mot

försörjningsinrätt-inteArbetslöshetsförsäkringen är permanenten
yrkesmässigt, kompetens-omställning;stimulera tillskaning. Den

geografiskt.mässigt och
del.frivilligobligatorisk ochinnehålla bådeskaFörsäkringen enen

arbetslöshetskassor.förinomfortsättningeniDen ska även ramenges
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ibli medlemmarvillinteför definnasAlternativ ska personer som
frivilliga delentill dentillgånghaAlla ska kunnakassor.dagens

villkor.samma
arbetsmarknadspoli-viktig del iArbetslöshetsförsäkringen är enen

fri-ska fortsättaFörsäkringenarbetslinjen.på atttik bygger varasom
studiestöds-socialtjänsten,socialförsäkringssystemet,frånstående

effek-Andravarandra.tillregelverken börsystem anpassasm.m., men
arbetsmark-deutformningarbetslöshetsförsäkringens än rentter av

belastafåtyngd och intemindrebör haska beaktas,nadspolitiska men
inteförsäkringen sätt.avsettett

underlät-arbetsmarknadspolitiken skaikommunaltEtt engagemang
Ansvarsfördelningenutformning.försäkringensinte försvåras,tas, av

underlättartydlig.mycket Dettadockbörkommunmellan ochstat vara
samverkan.

tydlighetbegreppbetoninginnebärutgångspunkterDessa somav
i ESO-rappor-perspektivmedviktigtocksåoch Det ettär somansvar.

realistiskenbeskrivsjämför ovanförsäkringEn social somten
människosyn. rubrikdennaunderanalys finnssakligaI rapportens

reflektion:följandeockså
verk-då detochförändringar,tidironi iödetsDet storaattär avenen

såsomarbetslöshetsförsäkringenförsvarafinns behovligen enattav
nödvändiggradendåi sökprocess,omställningsförsäkring är aven
diskuteraskorrigeringsmekanismdenarbetslösaderepression sommot

mest.

2 16-0479
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behandlingTidigare3

Inledning1

utvecklingenredogörelse föröversiktligmycketInledningsvis följer en
till mittenarbetslöshet framvidstödetkontantadetregleringen avav

arbetslöshetsförsäk-framställningdetaljeradår 1992. För aven merav
Ersättningbetänkandethänvisas tilltidhistoria underringens samma

arbetslös-utredningenarbetslöshet 1993:52SOUvid en nyomav
historiskatillhänvisas dessutombetänkandenämndahetsförsäkring. I

utredningar.i tidigareÖversikter
utvecklingdengenomgångkortfattad ägtföljerHärefter somaven

arbetslöshetvidstödetkontantadetbestämmelsernaavseende omrum
utveck-beskrivningfördjupadbilaga 2därefter.för tiden I avges en

och med år 1992.fråndvs.åren,lingen de senaste

lagstift-förstatill denframUtvecklingen3.2
ningen

de förstabildades1900-taletoch i början1800-taletslutetI ar-avav
grundfrivilligbildades påkassorbetslöshetskassorna. Det avsomvar

arbetslöshetskassorbildandetmedSyftetorganisationer.fackliga av
arbetslöshet.vidmedlemmarnaskulle bistådessaattvar

år 1908. IriksdagenibehandladesfrågangångenFörsta envar
arbetslös-försäkringangåendeutredning mothemställdesmotion om

avslogs.denföljder,ekonomiskahetens men
vid arbets-ersättningfrågantill år 1932därefter framTiden omvar

År fem sak-tillkallades1932utredningar.för fleraföremållöshet
frivilligsakkunnigförslaglämnade år 1933kunniga. Dessa ett enom

finansierasskullelönearbetarearbetslöshetsförsäkring för genomsom
arbetsgivarbidrag. Iförsäkrade ochfrån deavgifterstatsbidrag, prop.

huvudsakiförslag medriksdagenförframlades1933:209 ett samma
riksdagen.inteFörslagetsakkunnigförslaget. antogsinnehåll avsom

förslag prop.omarbetatÅr medregeringenåterkom1934 ett
förordningarinfördesdetochriksdagenFörslaget1934:38. antogs av
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erkända arbetslöshetskassor och statsbidrag till sådana kassor.om om
förordningar träddeDessa i kraft den januari1 1935.

Den införda försäkringen omfattade bara löntagare. Föreningsrätts-
ligt skulle kassorna registrerade understödsföreningar. För attvara som
få statsbidrag krävdes kassorna och registreradeatt antagnavar som
erkända arbetslöshetskassor.

fåFör till ersättning fordrades bl.a. medlemmen haderättatt att er-
lagt 52 veckoavgifter, under de26 tolv månaderna. Er-senastevarav
sättning skulle i form daghjälputgå högst ficksom kr.av vara sex
Understödstiden fick kassomas bestämmas till högst dagar120 ochav
lägst 90 dagar under varandra följande52 på veckor. Kassorna hade
också betala bidrag för täcka och flyttningskostnader.rätt att ut att res-

3.3 Förslag förändringaroch efter år 1935

Efter försäkringsbestämmelsema gjordes inom denöversynen av som
dåvarande tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen beslutade riksdagen år
1941 vissa ändringar i lagstiftningen. Bland höjdes dag-annatom
penningbeloppen, bamtillägg infördes, avgiftsvillkoren mildrades och
statsbidraget utformades så det inte särskilt skulle de lägreatt gynna
dagpenningklassema.

År 1948 överfördes tillsynen till och delegationAMS särskilden
för försäkringsfrågor inrättades inom styrelsen.

1937 års socialvårdskommitté presenterade år alternativ1948 två
till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Alternativ avsåg sådanI en
försäkring administrerad samhällelig myndighet med centralaav en
och lokala Alternativ kommitténs huvudförslag,II,organ. som var
gällde obligatorisk grundförsäkring gällde alla, med möj-en som men
lighet tillhöra arbetslöshetskassa dels skulle föratt en som svara en
tilläggsförsäkring, dels också utbetala grundbeloppen till med-
lemmarna. förslagen leddeInget till någon förändring.av

År genomfördes förbättringar1953 ersättningar och statsbidrag.av
År 1956 möjligheter för företagare tillhöra försäkringen.större attgavs
Dessutom infördes bl.a. försäkringsår omfattande tiden septemberett -
augusti, karensbefrielse i vissa fall, möjlighet halv dagpenningatt utge

möjlighet ha längre ersättningsperioder vad varitsamt änatten som
möjligt tidigare.

År infördes1964 bl.a. bestämmelser innebar försäkringenattsom
anpassades till femdagarsvecka. Vidare förlängdes ersättningstiden
med fyra veckor till högst dagar eller, efter särskilt medgivande,150
till högst dagar.200
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År särskild utredaredepartementschefentillkallade1966 somen
Kommittén,arbetslöshet.stöd vidkontantfrågorskulle över omse

slutbe-april sittframlade i 1971KSA-utredningen,namnetantogsom
arbetslöshet SOUstöd vidkontantochFörsäkringtänkande annat

analyserbetänkandet bl.a.redovisade i överUtredningen1971:42. ar-
utred-gickförsäkringenfrågaarbetslösheten. Iochbetskraften om

ersättningsrätt,ochmedlemskapförvillkorende allmännaningen på
ersättnings-diskuterade utredningenkarenstid. Vidarefrågorbl.a. om

ochöverförsäkrings-storlek,ersättningenslängd ochtidens pen-
deltidsarbete.ersättning vidochsionsavdragen

utredningensinnebaradministrationochorganisationfrågaI om
administreradarbetslöshetsförsäkring,frivilligi korthetförslag att en

supple-bibehållasskullearbetslöshetskassor,erkända samt att enav
från arbets-ersättningkunde fåinteförstödformmentär personer som
kontantstatligtnämligeninföras,skullelöshetsförsäkringen ett ar-

statsunderstödda kommu-detskullebetsmarknadsstöd. Detta ersätta
arbetslöshet.vidkontantunderstödetnala

byggde påförslagframregeringen ut-lade1973:56 ettI somprop.
riksda-justeringarefterFörslagetförslag. smärreredningens antogs av

arbetslöshetsförsäkring1973:370införde lagenoch ommangen
arbetsmarknads-kontant1973:371lagenrespektiveALF-lagen om

Re-januari 1974.kraft denträdde i 1lagarstöd KAS-lagen. Dessa
föl-bl.a.arbetslöshetsförsäkringen,avsågsåvitt deninnebar,formen

jande.
respektive 450dagartillfrån 300förlängdes 150Ersättningstiden

skattepliktig inkomstblevDagpenningenår.medlem 55dagar för över
mellan 40med beloppveckafem dagarutgick under högst ettoch per

eko-densyfte förbättraändrades iStatsbidragsreglernakr. attoch 130
högremedverksamhetsområdeninomkassorsituationen förnomiska

arbetslöshet.
be-med fastutgickarbetsmarknadsstödet KAS ettkontantaDet

Ersättningenveckan.dagar ifemdag underkrlopp 35 varperav
dagartill högst 150fastställdesErsättningstideninkomst.skattepliktig

ersättningstid för denmed längreersättningsperiodför varje upp-som
ålder.nått års55

formistatsbidragutgickarbetslöshetsforsäkringenFör pro-av
jämteKASFinansieringenförvaltningsbidrag.ochgressivbidrag av
KASmotsvaradevilket bidragarbetslöshetskassorna,tillgrundbidrag

tvåmedarbetsgivarnaavgifter fråntäcktesnormalbelopp, genom
Övriga finansie-bidragtredjedel.medstatsverketochtredjedelar enav

rades staten.av
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3.4 Utvecklingen från år 1974

År 1974 tillsattes utredning arbetslöshetsförsäkring, ALF-ut-en ny om
redningen. Utredningen presenterade i maj betänkande1978 medett
förslag till försäkringsvillkor och ersättningssystem. betänkandetI
Allmän arbetslöshetsförsäkring SOU 1978:45 fanns förslagäven

administrationen allmän arbetslöshetsförsäkringom av en
Förslaget innebar skulle arbetslöshetsförsäkringenersättaatt man

och medKAS allmän arbetslöshetsförsäkring administrerad all-en av
arbetslöshetskassor, organiserade i anslutning tillmänna intresseorga-

nisationer. Utredningen föranledde inget regeringsförslag.
Från och med år beslutade riksdagen1976 vid flertal tillfällenett
kompletteringar antalet dagpenningklasser och höjning KAS.om av av

juliDen ändrades statsbidragssystemet.l 1982 Syftet med änd-
ringen minska utgifter. ändringenFöre bestod statsbi-att statensvar
dragen till arbetslöshetskassorna grundbidrag, progressivbidrag ochav
fövaltningsbidrag. Grundbidragen uppgick i fortsättningen tilläven

belopp i KAS. Progressivbidragen kom beräknas endastattsamma som
på den del dagpenningen låg inom för visst högstaettav som ramen
belopp. Progressivbidragets fasta del slopades och medersattes en upp-
räkning den rörliga delen. Förvaltningsbidraget slopades. änd-Manav
rade avstängningsreglerna bl.a. förlänga avstängnings-även attgenom
tiderna.

En tidigare begränsningsregel, den s.k. 50-dagars regeln, för del-
tidsarbetande slopades den julil 1984. stället överlåts till regeringenI
och utfärda begränsningarAMS i ersättningsrätten vidatt
deltidsarbetslöshet. Efter förordnadeår regeringen ersättnings-tre att
tiden skulle begränsas till dagar.150

Under år förenklades arbetsvillkoren för1983 KAS. be-Dessutom
gränsades tiden under vilken Överhoppningsbar tid fick räknas till två

ar.
januari infördesDen 1 1985 reglering permitteringslöne-en av

innebar arbetstagarna fick till lön under permitte-systemet rättattsom
ring.

I november förordnades1985 särskild utredare A-kassekom-en
mittén för vissa frågor rörande arbetslöshetsför-göra översynatt en av
säkringen. Kommittén lämnade förslagsina dels i delbetänkandeett
°Arbetslöshetsförsäkringen högsta dagpenning och finansiering Ds-
1987:4, dels i slutbetänkande Ekonomiskt stöd till arbetslösaett -

vissa villkor delbetänkandetSOU 1987:56. lämnadesöversyn Iav
förslag bl.a. hur finansieringen kontantstödet borde ske och hurav
statsbidragen till arbetslöshetskassorna borde utformas. slutbetänkan-I
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ändringarförslag tilllämnadesoktoberi 1987,lämnadesdet, avsom
försäkringsvillkoren.

för-A-kassekommitténsframregeringenlade1987/882114I prop.
utskottsbe-efterföljandeVidoch justeringar.avvikelsermed vissaslag

förslag.regeringensihuvudpunktemautskottetbiträddehandling
träddelagändringamaochriksdagenUtskottsbetänkandet antogs av

följande.bl.a.innebarlagändringarjanuari 1989. Dessaikraft den l
KAS-arbetslöshetsförsäkringenidagpenningnivån samthögstaDen

januari 1989den 2dessa fr.o.m.successivt såhöjdesersättningen att
arbetslös-iersättningamaStorlekenkr.respektive 158krblev 450

löneutveck-tillanpassades1990fr.o.m. åroch KAShetsförsäkringen
arbetslöshetsförsäkringeniDagpenningenlönearbetare.förlingen

och ka-dagsförtjänstförsäkradesden90högstskulle procent avvara
bort.rensdagama togs

intearbetslöshetsersättningregeluttryckliginfördes attDet omen
skäl.särskildainte fannsdetstudiermedsambandifick utgå om

idirektbetalasskullearbetslöshetskassorna uttillStatsbidraget
Vidarearbetslösa.till deersättningenutbetalningenmedsamband av

arbetslöshets-ålegathadetidigarefonderingskravupphörde de som
deltill någonlängreskulle inteförsäkringenförKostnadernakassorna.
s.k.denarbetsgivaravgifter,statsbudgetenfinansieras utanöver genom

s.k. finan-denmedlemsavgifter,arbetsmarknadsavgiften, samt genom
sieringsavgiften.

arbetslöshetsförsäkringen.iarbetsvillkoretändradesjuli 1989Den l
dagarminst 75underutförasskulleförvärvsarbetebestämdesDet att

månadertolvdvs.ramtiden,undermånaderminst fyrafördelade på
hade arbetatförsäkradedendag dåEndastinträde.arbetslöshetensföre
förändringargenomfördesVidaretillgodoräknas.ficktimmarminst tre

fastställandetvidöverhoppasficktidvilkenreglernai ram-avsomom
bisysslor.bestämmelsernaitiden samt om

utredaresärskildÅr över-frånförslaggenomfördes1990 enen
arbetslös-förgälldebestämmelsernaföreningsrättsligade somsyn av

kas-regleringenbl.a.innebarförändringar atthetskassorna. Dessa av
ekonomiskalagstiftningenoberoendegjordesverksamhet omavsomas

bort.arbetslöshetskassaerkändbegreppetVidareföreningar. togs
ALFI-utred-utredare,särskildtillkalladesnovember 1990I en

finansieringenförenklaochutvärderauppgifttillfickningen, attsom
altema-fleralämnadeALFI-utredningenarbetslöshetsförsäkringen.av
1991:57betänkandet SOUiredovisadesförslagtiva som

Förslagenfinansieringssystemet.Arbetslöshetsförsäkringen ge--
aldrig.nomfördes
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från3.5 Förändringar år 1992

decemberDen 17 1992 genomfördes förändringar i ersättningsnivå-
Dels bestämdes lägsta respektive högsta dagpenningbeloppatterna.

enligt arbetslöshetsförsäkringen skulle 210 kr dag respektivevara per
kr dag, dels598 bestämdes kontant arbetsmarknadsstöd skulleattper

lämnas med kr dag. Vidare infördes bestämmelse210 inne-per en som
bar deltidsarbetslösa kundeendast uppbära ersättning under da-150att

från arbetslöshetsförsäkringen. regel upphävdesDenna den maj1gar
år.samma

den s.k. kornpletteringspropositionenI prop. 1992/931150 våren
1993 lämnades vissa förslag förändringar i arbetslöshetsförsäk-om
ringen och i föreslagna ändringarnaKAS. De rörde karensdagar, före-
tagarbegreppet avräkning avgångsvederlag. Efter behandling isamt av
arbetsmarknadsutskottet genomfördes bl.a. följande förändringar.

de bådaI regelsystemen infördes karensvillkor. Vidare bestämdes
det skulle möjligt för regeringen eller den myndighetatt vara rege-

ringen bemyndigade föreskriva speciella inskränkningar avseendeatt
deltidsarbetslösa i fråga ersättningsrätten och karenstid utöverom om
vad stadgades i respektive gjorde förändringarlag. vissaMan ävensom

företagarbegreppet eftersom detta begrepp enligt lagstiftaren hadeav
fått alltför vidsträckt tolkning. syfte tydliggöra skulleI atten vem som

företagare infördes kompletterande bestämmelser i de bådaanses vara
regelverken. Kompletteringama innebar stadgade före-att attman som

den ägde eller delägareansågs i näringsverksamhettagare vara som var
han personligen verksam i och han hade in-väsentligtettsom var som

flytande förändringen ville bl.a.Genom markeraöver. ävenattman
närstående kunde anställda och dessa vid arbetslöshet skulleattvara
behandlas andra anställda.sättsamma som

genomfördes förändringarDet ersättningsnivåema. Delsäven av
bestämdes dagpenningenlägsta för arbetslöshetsersättning skulleatt

kr198 dag och den högsta 564 kr dag, dels skulleKASattvara per per
lämnas med 198 kr dag. Sistnämnda bestämmelser trädde i kraftper
den 5juli 1993.

Under den här perioden hade det tillsatts särskild utredareen som
bl.a. skulle utreda och föreslå utformningen obligatorisk arbets-av en
löshetsförsäkring. Utredaren förordnades den februari och20 1992
lämnade sitt slutbetänkande den juni förslag1 1993. Utredarens inne-
bar i huvudsak följande.

dåvarande arbetslöshetsförsäkringen ochDen med KASsystemet
skulle arbetslöshetsförsäkring skulle omfattaersättas av en ny som en
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Grundför-tilläggsförsäkring.frivilligochgrundförsäkringallmän en
tilläggsförsäkringenmedani lagskulle reglerasvillkorsäkringens

påoch försäkringstagareFörsäkringsgivareskulle utformas avav
tecknadock haAlla skulleminimivillkor. rättangivna attlagstiftaren

de redanskulle administrerasFörsäkringentilläggsförsäkring. aven
kassorallmännatvåarbetslöshetskassornaetablerade samt somav
huvudman.skulle hakassornaallmännaskulle inrättas. De staten som

grundför-administrationerbjudaskullekassanallmännaDen avena
andraanställda.för Dentilläggsförsäkringmedtillsammanssäkringen

möjlig-finnasskulleföretagare.för Detmotsvarande serviceskulle ge
försäk-bliförsäkringsbolag,exempelvisandra intressenter, atthet för
försäk-denTillsynentilläggsförsäkringen. överringsgivare nyaav
inrättasskullemyndighet.speciell Det ävenskulle skötasringen enav

ombudsfunktion.speciellen
föreslogutredningnämndaremissbehandlingEfter rege-ovanav

obliga-ochallmänskulle införasdet1993/94:80ringen prop. att en
oför-finansierasskullearbetslöshetsförsäkringtorisk genom ensom

skulleegenavgiftarbetsmarknadsavgift ochändrad vara av-somen
vid taxeringen.dragsgill

inriktningenbakomsig utskottetställderiksdagsbehandlingenVid
och denarbetslöshetsförsäkringobligatoriskoch attallmänskapaatt en

beslutadeRiksdagenföreslagit.regeringenfinansierasskulle sätt om
finansieringenavgift förallmän1993:1441lag: lagen avomen ny

infördesdetinnebararbetslöshet. Lagenvidkontantförmåner att en
arbetslöshet.vidkontantförmånerfinansieraskulleavgiftallmän som

allmäntillförslagregeringenlämnade199430 ettDen en nymars
riks-förslagarbetslöshetsförsäkring. Dettaobligatorisk antogsoch av
julikraft deni lträddedelar dettaochjuni 1994dagen den 10 av

följande.huvudsakiinnebarFörslagetår.samma
regelverkenbådaanpassades deenhetligtuppnåFör systemettatt
infördesVidaretill varandra.och KASarbetslöshetsförsäkringen en

fådagpenning. Förinkomstrelateraderhålla atti KASmöjlighet att en
ocharbetsvillkoruppfyllaarbetslösedendagpenning måste etttillrätt

arbetslösaförgälldereglerMotsvarande ävenavgiftsvillkor. somett
kravinte någotdet fannsdvs.arbetslöshetskassor,imedlemmarvar

underarbetslöshetskassamedlem i någonvaritskulle ha enatt man
viss tid.

månader,under tolvarbetslösedeninnebarAvgiftsvillkoret att
avgift.allmänha betalatperiod, skulle24-månadersinom enen

arbetsvill-särskiltochallmäntuppdelat iArbetsvillkoret ettettvar
kor.

ramtidundersökandeninnebararbetsvillkoretallmännaDet att en
månader,i minst 5förvärvsarbeteutförtskulle harmånadertolvav

iutförshadeförvärvsarbetedåmånadtillendasthänsynvarvid togs
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minst timmar, eller sökanden inte uppfyllde75 detta villkor, iom
minst tio månader, varvid hänsyn till månad då förvärvsarbetetogs
hade utförts minst timmar.65

Det särskilda villkoret innebar för den inte uppfyllde kravenatt som
på förvärvsarbete enligt det allmänna arbetsvillkoret, skulle med tid då
förvärvsarbete skulle utförts,ha jämställas tid då sökanden under en
ramtid tolv månader föreomedelbart arbetslöshetens inträde utförtav
beredskapsarbete, deltagit i arbetsmarknadsutbildning m.m.

förstaFör gången ha till ersättning från arbetslöshetsförsäk-rättatt
ringen eller dagpenning från sökandenKAS mäste uppfylla allmäntett
arbetsvillkor. fråga grundbeloppetI enligt fick den förstaKASom er-
sättningsperioden grundas särskilt arbetsvillkor elleräven ett ut-
bildningsvillkor.

hadeOm erhållit ersättningsperiod grundad på sär-etten person en
skilt arbetsvillkor hade denne inte till ersättningsperiodrätt en ny om
han eller hon inte uppfyllde allmänt arbetsvillkor. Genom dennaett
konstruktion ville undvika den rundgång funnitsansåg iman som man
det tidigare systemet.

överhoppningsbaraDen tiden skulle obegränsad i båda syste-vara
Ersättningsperioden för dagpenning längst 300 dagar. denFörmen. var

hade fyllt år ersättningsperioden55 längst dagar.450som var
Grundbeloppet utgick i högst 150 dagar till den inte hade fylltsom
år. den hade55 För fyllt inte55 60 år ersättningsperiodensom men var

längst dagar. Därefter300 ersättningsperioden längst dagar.450var
Dagpenning lämnades med högst sökandens80 dagsför-procent av

tjänst. Dagpenningen högst kr och lägst kr.564 245var
infördes inteDet några kassor administrationen denutannya av nya

dagpenningen i KAS administrerades de redan existerande KAS-av
kontoren.

I samband med regeringsskiftet hösten återinfördes den regle-1994
ring gällt före ovannämnda förändringar. Förändringen trädde isom
kraft den januaril 1995.

Under våren 1995 lade regeringen fram flertal förslag be-ett som
rörde det kontanta stödet vid arbetslöshet prop. 1994/952218, prop.
1994/95:100 och 1994/95:150. Förslagen ledde till följande för-prop.
ändringar.

Från och med den juli gårl 1995 vad arbetslöshets-procenten av
kassorna erlägger i finansieringsavgift till tillsynAMS kassoma.av
Som led i tillsynsverksamhetAMS har fr.0.m. denAMS oktober1ett
1995 överklaga arbetslöshetskassomas, länsarbetsnämndemasrätt att
och de allmänna förvaltningsdomstolamas beslut arbetslöshetser-om
sättning och till medlemskap i arbetslöshetskassa. Samtidigt harrätt
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nämndai ärendenöverklagningsinstansupphört rörAMS somsom
frågor.

deltidsarbetslöshetvidutfyllnadsersättningfå s.k.Möjligheterna att
underdeltidsarbeteregelbundet utförhar begränsats. Personer som

ersättningsperio-arbetslös och vidi övrigteller honveckor då han är
får inte längredeltidtillsvidareanställningfortsätterdens utgång en

i kraft den 1Bestämmelsen träddeutfyllnadsersättning.tillrätt sep-
tember 1995.

skulle upphörapermitteringslönesystemetbeslutatsharVidare att
ljuli 1995.fr.0.m den

i arbets-kompensationsnivånharjanuari 1996och med den lFrån
Vidaredagsförtjänsten.tillsänkts 75löshetsförsäkringen procent av

sänkts tillarbetslöshetsförsäkringeninivånoch den lägstahar KAS
sittlämnatför demhar skärptsAvstängningsreglemakr.230 ar-som
avvisatanledning,giltigfrån detanledning, skiltsgiltigbete utanutan
tillförvillkorenDärtill hararbete rättenolämpligterbjudet enm.m..

huvudsak baraidetså ärersättningsperiod skärptsförsta sätt att re-
bidragsgrundande.kanguljärt arbete varasom

arbetslöshetskassornamaj kommerden 1996 attoch med lFrån
tillbeslutkassansklagatenskild harärenden däri övermotpartvara

förvaltningsdomstol.allmän
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arbetslöshets-ochArbetsmarknaden4

siffroriersättningen

siffrorArbetsmarknaden i4.1

arbetsmarknads-AktivtillhänvisasredovisningutförligFör meren
kapitel1996:34,politik, SOU

förkulmensinnådde1980-taletslutetunderHögkonjunkturen av
arbetskraftenz ochstörreDå1990.del under årarbetsmarknadens var

sysselsattas 85Sverige. Närmarevarit inågonsindefler pro-antalet än
ålder4 arbetskraften.isigbefannarbetsföribefolkningencent av

medsysselsättningen närmareminskadeoch 19941990Mellan åren
från300000försvannSamtidigt över personer500 000 personer.

undersigåterhämtabörjadearbetsmarknadenSedanarbetskraften.
befolk-andelArbetskraftensåtervänt.dessadelhar1994 avaven

undernivå1990 årsunder restenlångtdock avningen stannaväntas
tabell1990-talet. Se

allaOmfattar2 AKU.arbetskraftsundersökningar,enligt SCB:sDefmierad
arbetslösa.ochsysselsatta

medhjälpande3 anställda, företagare samtOmfattarenligt AKU.Defmierad
tjänstledighet,arbetefrånfrånvarandetillfälligtfamiljemedlemmar, p.g.a

ocharbetenskyddadeisjukdom,vämpliktstjänstgöring, samt personer
beredskapsarbeten.
4 åroch 64Mellan 16
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Tabell 4.1 iAntal arbetskraften arbetskraftens andel be-samt av
årfolkningen 16-64 perioden 1990-2000

Tusen respektive procentpersoner

År Arbetskraften Arbetskrafts-
deltagande

1990 4560 84,5
1991 4530 83
1992 4442 81,6
1993 4320 79,1
1994 4268 77,7
1995 4320 78,2
1996 4353 78,7
1997 4399 79,3
1998 4446 79,9
1999 4464 80,0
2000 4481 80,0

oktoberPrognos 1995
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar AKU Finansdepartementetsamt

Nedgången i arbetskraftsdeltagandet lika för båda könen. Sestorvar
tabell Relationen4.2. mellan och kvinnors deltagande imäns
arbetskraften exakt densamma år 1995 år 1990. Dennästanvar som
långsiktiga trenden allt mindre skillnad mellan och kvin-mot mänsen

deltagande i arbetskraften bröts dock tillfälligt under första halvannors
1990-talet.av
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1990-1995arbetskraftenikvinnoroch4.2 MänTabell

respektiveTusental procent
Arbetskrafts-År Arbetskraften
deltagande

KvinnorMänKvinnorMän

82,386,6218823721990
81,485,6217423561991
79,683,5213423091992
77,280,9207622451993
75,779,5204922191994
76,180,3206922511995

Källa: AKU

tion-ochanställdationdelarnioår 1995sysselsattadeAv encavar
60Drygtföretagare män.Denföretagare. merpartendel stora varegna

sektorn.privatadeninomarbetade1995anställda årdeprocent av
Kvinnornasektorn.privatadenhuvudsak inomarbetade i varMännen

överviktlitendock medsektorernamellanfördeladejämntrelativt en
tabell 4.3.sekom. Seoffentligaför den

anställningensoch artår efter kön1995Sysselsatta4.3Tabell

Tusental

AllaFöretagareAnställdaKön
Fam.medl.Privat FöretagareOffentligt

206183161362374Män
192711112809994Kvinnor
39881942821711368Båda könen

Källa: AKU

tillleddeoch 1994mellan 1990arbetsmarknadenpåNedgången en
antaletBådetabell 4.4.Searbetslösheten.ökningkraftigmycket av

åtgärderarbetsmarknadspolitiskaoch iarbetslösheti öppenpersoner
bör-Under 19941994.delenförstaoch1990mellanfyrdubblades av
föllarbetslöshetensig ochåterhämtasaktaarbetsmarknadenjade
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långsamt. Den totala arbetslösheten kommer dock troligen liggaatt
kvar på historiskt mycket hög nivå under återstoden 1990-setten av
talet. delEn nedgången i arbetskraften förklaras iattav av personer
vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte räknas delsom en av
arbetskraften. Två tredjedelar dem befann sig i arbetsmark-av som
nadspolitiska åtgärder år räknades1995 utanför arbetskraften. Tabell
4.4 visar den totala arbetslösheten andel arbetskraften ochsom av per-

i åtgärder utanför arbetskraften.soner

Tabell 4.4 Den totala arbetslösheten 1990-2000

Helårsgenomsnitt. Tusental respektive underliggandedenprocent av
arbetskraften

År Öppen åtgärderI Total Total arbets-
arbetslöshet arbetslöshet löshet, procent

1990 75 57 132 2,9
1991 134 93 227 5,0
1992 233 165 398 8,7
1993 356 189 545 12,2
1994 340 226 566 12,8
1995 332 196 528 11,8
1996 278 227 505 11,2
1997 271 200 471 10,4
1998 275 177 452 9,9
1999 275 170 445 9,8
2000 278 170 448 9,8

1 Arbetskraften enl. AKU plus i arbetsmarknadspolitiska åtgärderpersoner
utanför arbetskraften

Prognos oktober 1995
Källa: AKU Finansdepartementetsamt

I takt med arbetslösheten vuxit har också arbetslöshetstidemaatt
blivit längre. framgårSom tabell hade under4.5 år 1995 änav mer en
tredjedel de arbetslösa befunnit sig i arbetslöshetöppet öppenav mer

månader i sträck. registreradeän De långtidsarbetslösa skullesex vara
fler, och den genomsnittliga tiden i arbetslöshet längre, inteöppen om
perioderna i arbetslöshet regelmässigt bröts med arbetsmark-öppen
nadspolitiska åtgärder.

Antalet långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingarna har ökat starkt
under 1990-talet. Hälften de arbetslösa har varit inskrivna än ettav mer
år och 30 två år.närmare änprocent mer



451996:51SOU

varaktighetarbetslöshetensarbetslösa samtAntal öppet4.5Tabell
1990-1995

Årsgenomsnitt, tusental

Arbetslöshets-År ArbetslösaArbetslösa
medeltalmån veckor6änmer

14,711751990
16,3221341991
21,1582331992
23,51143561993
27,61303401994
26,61173321995

arbetslöshetiperioderpågående öppenl Avser
Källa: AKU

tabellkön. Seochåldrarmellansig ojämntfördelarArbetslösheten
ochäldrearbetslöshethögre änbetydligtharmänniskor4.6. Unga

arbetslöshetenkvinnor. Attblandblandhögre män änarbetslösheten är
in-inomuppsägningardrabbat storatrotsfrämst har personeryngre

turord-tyderlågkonjunkturen attårende förstaunderdustrin av
be-blandarbetslösheten mänhögreföljts. Deniningsreglerna stort sett

undersektornprivatai denkraftigastföllsysselsättningenpå attror
pri-denochindustrinharårenDelågkonjunkturen. senastebörjan av

inomsysselsättningenmedansig,återhämtatdelvistjänstesektornvata
iSkillnadenutvecklasfortsatt svagt.harsektornoffentliga attden

mindre.blivitharoch kvinnormellanarbetslöshet män
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Öppet4.6 ålder årTabell arbetslösa fördelade efter kön och 1995

arbetskraftenProcent av

Ålder KvinnorMän Båda
könen

16-24 år 16,7 13,9 15,3
25-54 7,2 5,9 6,6
55-64 8,5 6,2 7,4
16-64 8,4 6,9 7,7

Källa: AKU

För båda könen gäller arbetslösheten betydligt högre blandäratt
lågutbildade. Personer med högskoleutbildning har lägre arbetslöshet

genomsnittet befolkningen. tabellSe 4.7.än av

Öppet årTabell 4.7 fördeladearbetslösa efter kön och utbildning
1995

arbetskraftenProcent av

Utbildning Kvinnor BådaMän
könen

Förgymnasial 10,1 9,3 9,7
Gymnasial 10,2 7,3 8,7
högst 2 år
Gymnasial 8,7 9,0 8,8mer

2 årän
Eftergymnasial 4,5 3,3 3,9

Samtliga 8,4 6,9 7,7

Källa: AKU
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på och könregionerfördeladarbetslösheten4.8 Den öppnaTabell
år 1995

arbetskraftenProcent av

könenBådaKvinnorMänRegion

8,97,110,5Skogslän
7,26,57,9Storstadslän
7,57,1Övriga 7,9län
7,76,98,4Riket

Källa: AKU

landet. Dettai ärregionerolikamellansig åtskiljerArbetslösheten
arbets-Sverigei ärskogslänenIblandmarkantsärskilt männen. norra

harKvinnorlandet.övrigaihögrebetydligt änblandlösheten män
mel-ochi södrastorstädernaUtanförstorstäderna.arbetslöshet ilägst

tabellSeliten.könenmellanarbetslöshetiskillnadenSverigelersta är
4.8.

antalettotalaförhållande till detiUndersysselsättningen4.9Tabell
1987-1995timmararbetade

Procent

könenÅr BådaKvinnorMän

2,13,90,91987
1,63,00,61988
1,32,60,61989
1,52,60,81990
2,03,11,31991
2,74,21992 1,7
3,55,32,11993
3,85,92,21994
3,76,02,01995

Källa: AKU

demallt flertillÖkningen ocksåleddearbetslösheten att somavav
önskade.demycketsåarbetamöjlighethadeinte atthade arbete som

sysselsattadedvs.undersysselsättningen, p.g.a.visar somTabell 4.9
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arbetsbrist arbetar färre timmar vecka de skulle önska.än Denper
ytterligare tid de skulle vilja arbeta redovisas i förhållande till det to-
tala antalet timmar alla sysselsatta på arbetsmarknaden arbetadesom
det året. Om undersysselsättningen räknades till skulleom personer
den år 1995 fyra de sysselsattanästan ellermotsvara procent när-av

150 00Omare personer.
Som framgår tabellen ökade undersysselsättningen kraftigt underav

lågkonjunkturen. Betydligt fler kvinnor arbetar ofrivilligt färreän män
timmar de skulle vilja. Tabell 4.10 visar inskrivnaän deltidsarbetslösa

Ävenarbetsförmedlingarna. bland dem andelen kvinnor mycketär
Nästan tredjedel samtliga arbetslösa deltidsarbetslösa.stor. ären av

DeltidsarbetslösaTabell 4.10 på1990-1995 fördelade kön

Årsgenomsnitt, tusental

År Deltidsarbetslösa Samtliga
arbetslösa

Män Kvinnor Båda könen

1990 9 3 8 47 117
1991 12 45 57 198
1992 81 60 78 340
1993 25 82 107 484
1994 32 105 13 7 487
1995 34 118 152 495

1 Inskrivna deltidsarbetslösa vid arbetsförmedlingarna, årsmedeltal
2 Inskrivna arbetslösa vid arbetsförmedlingarna, årsmedeltal
Källa: AMS
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1987-1995anställningarTidsbegränsade4.11Tabell

anställningarallaProcent av

Båda könenKvinnorÅr Män

12,014,29,71987
11,714,39,11988
10,713,67,91989
10,112,87,41990

9,912,37,51991
10,612,78,51992
11,513,09,91993
13,514,612,31994
14,115,912,31995

Källa: AKU

anställ-tillfälligaharårendekonjunkturuppgången senasteUnder
kon-underarbetsgivarenormaltvanligare. Det attär enblivitningar

tillfälligapersonalsinutökarbörjan an-tilljunkturuppgång genomen
anställningarnatordestabilsigvisarkonjunkturenOmställningar. vara

anställningar.tillfälligaoftarehar mänKvinnor änform.fastiöver
tabell 4.11.Se
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4.2 Arbetslöshetsersättningen i siffror

Under 1990-talet har antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna
vuxit kraftigt arbetskraften har minskat. kassaanslutnasDetrots att an-
del arbetskraften betydligt i dag årär 1990.större Se tabellän 4.12.av
När risken bli arbetslös spreds till allt fler yrkeskategorieratt på
arbetsmarknaden valde tidigare ställt sig utanför bådepersoner som
intresseorganisationerna och arbetslöshetsförsäkringen ansluta sig.att
Andelen s.k. enskilt anslutna medlemmar, dvs. endast ärpersoner som
medlemmar i arbetslöshetskassor medlemmar i någonutan att vara
facklig organisation, har också blivit fler. Se vidare kapitel Tabell
6.2 visar antalet medlemmar i varje arbetslöshetskassa vid årsskiftet
1995/96.

Tabell 4.12 Medlemmar i arbetslöshetskassorna deras andelsamt
arbetskraften 1990-1995av

31.12 respektive år

År Antal Procenttusen pers av
arbetskraften

1990 3 555 78
1991 3 575 79
1992 6683 83
1993 3 743 88
1994 3 757 89
1995 3 803 89

Källor: AMS, AKU ArbetslöshetskassomasSO, samorganisationsamt
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från arbetslöshets-arbetslösa ersättningmedAndel4.13Tabell
1990-1995KASochförsäkringen

Årsgenomsnitt, procent

UtanKASÅr Arbetslöshets-
ersättningförsäkringen

298631990
2612621991
2112671992
2311661993
2310671994

7 26681995

arbetsförmedlingarnavidInskrivnal
tidi-överskattadnågottroligenmed KASAndelen är1995.statistikBättre

årgare
utredningsenhetenAMS,Källa:

arbetslös-formhade någonarbetslösaallafjärdedelar avTre av
medarbetslösa ersätt-Andelentabell 4.13.Se1995.hetsersättning år

1990-talet. Dettaundervuxithararbetslöshetsförsäkringenfrånning
pådels närökat, attförsäkringentillanslutningendelsberor att

påetableradevaritflerocksåökat harhararbetslösheten sompersoner
arbete.ställtsarbetsmarknaden utan
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Tabell 4.14 Personer frånblev utfdrsäkrade arbetslöshetsför-som
säkringen eller förbrukade alla ersättningsdagar åri KAS per
mellan 1990 och 1994

Antal personer

År Arbetslöshetsförsäkringen KAS

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

1990 3723 3 l 76 6899 910 687 1597
1991 8000 2860 1540 4400
1992 6903 4066 10969 12628
1993 4316 2972 7288 14179
l 994 3703 2699 6402 2437 1621 4058

Vissa uppgifter saknas dessa år
Källa: AMS

Som framgår tabell har4.14 hittills få arbetslösa förloratytterstav
till ersättning. berorrätten Detta arbetslösa har kunnat återkvali-att

ñcera sig till ersättningsperioder från arbetslöshetsförsäkringennya
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till och med år 1995 detgenom var

möjligt för kvalificeraäven sig till arbetslöshetsersättningattpersoner
för första gången arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sedan dengenom

januari1 1996 krävs det i princip reguljärt arbete för få förstaatt en er-
sättningsperiod från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS.

Orsak till fjärdedel de arbetslösa, 125 000 inteatt en av ca personer,
får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS i huvudsakär

dessa inte uppfyller det arbetsvillkoratt krävs. Dettapersoner som
framgår tydligare i tabellerna 4.15 och 4.16 visar ungdomarattsom
och utomnordiska medborgare sannolikt flyktingar kraftigtär över-- -
representerade bland de arbetslösa inte får arbetslöshetsersättning.som
Av de 125 arbetslösa000 inte fick någon ersättning 1995ca som var ca

medborgares50 000 i åldern till18 24 år och 40 000 utländskaca

5 Summan de båda blir dock mindre eftersom90 000änav grupper samma
kan tillhöra bådapersoner grupperna.



53SOU 1996:51

Arbetslösa år ersättningsform ochefter1995 fördelade4.15Tabell
ålder

Helårsgenomsnitt, procent

ArbetslösaÅlder ersättningUtanArbetslöshets- KAS
försäkringen tusen pers

21910918-19 år
9634165120-24 år

325225år 7325-54
5284år 8755-64

49526768Samtliga

arbetsförmedlingarnavidInskrivnal
Källa: AMS

arbetslöshetsförsäkringenfrånersättningmedarbetslösaAndelen
mellan 20de arbetslösahälftenålder. Barade arbetslösasmedväxer av

arbetslöshetsförsäkringen år 1995ersättning från mothadeoch 24 år
högarelativtår.arbetslösa 55 Dende90 övernärmare procent an-av

antagli-år beror20-24i åldersgruppenfrån KASersättningdelen med
utbildningsvillkoret.kvalificera till KASmöjlighetenpå att genomgen

ersättningsform ochArbetslösa år fördelade efter19954.16Tabell
medborgarskap

Helårsgenomsnitt, procent

ArbetslösaUtanArbetslöshets- KASMedborgar- er-
pers.tusensättningförsäkringenskap

42121673Svenskar
1227667Nordiskt
61571 1Utomnordiskt 32

49526768Samtliga

arbetsförmedlingarnavidInskrivna1
Källa: AMS

ersättningÖver har varkenmedborgarnautomnordiskahälften deav
eller KAS.arbetslöshetsförsäkringenfrån
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Arbetslösa år4.17 1995 fördelade efterTabell ersättningsform och
kön

Procent

ArbetslösaArbetslöshetsKön KAS ersättningUtan
försäkringen tusen pers

69Män 7 25 267
Kvinnor 67 6 27 228

Samtliga 68 7 26 495

vid arbetsförmedlingarnal Inskrivna
Källa: AMS

Ersättningsformen vid arbetslöshet skiljer sig inte åtnämnvärt
flermellan könen. aning kvinnor har ersättning från arbets-En män än

löshetsförsäkringen. tabellSe 4.17.

Ersättningsdagar frånTabell 4.18 arbetslöshetsförsäkringen och
KAS 1990-1995

Milj.dagar

År TotaltArbetslöshets- KAS
försäkringen

1990 16,3 1,7 18,0
1991 26,9 4,1 31,0
1992 50,3 7,9 58,2
1993 87,277,0 10,2
1994 79,2 9,1 88,3
1995 78,2 10,2 88,4

1 Exkl. ALU
Källa: AMS

takt med arbetslösheten blev fyrdubblades antaletI större änatt mer
ersättningsdagar från arbetslöshetsförsäkringen och mellan årenKAS
1990 och 1993. Se tabell 4.18. Antalet lyfte ersättningpersoner som

Årflernågon gång under året blev och ersättningstidema blev längre.
1995 det miljon människor någon gång under åretnästanvar en som
lyfte form arbetslöshetsersättning. Tabell visar antaletnågon 4.19av

lyfte från arbetslöshetsförsäkringen ochersättning detpersoner som
genomsnittliga antalet ersättningsdagar och år mellan årenper person
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arbetslöshetstidema troligengenomsnittligaoch1990 1995. De var
fördelas flera år och brytasarbetslösheten kanlängre eftersom även

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskamed tid i

från arbetslöshetsförsäk-Personer ersättningmedTabell 4.19
åretunder förersättningsdagarKASringen och samt per person

1990-1995perioden

Tusental personer

År KAS DagarArbetslöshets- Dagar perper
försäkringen personperson

45,962,2 362621990
57,474,7 713601991
65,789,3 1205641992
71,2110,0 1441993 770
66,9136104,68571994
76,7106,3 1378201995

1 Inkl i ALUpersoner
Källa: AMS

inflationen,arbetslöshetsersättningen ökade, efterförKostnaderna
ochmellan 1990ersättningsdagar årenantaletnågot långsammare än

arbetslöshetsför-ersättningen iberor påtabell 4.20. Detta1995. Se att
förlorad inkomst år 1993tillsäkringen sänktes från 90 80 procent av

högstamotsvarande grad.sänktes i Denfrån KASoch ersättningenatt
dettakr 1993. Omfrån kr till 564 årockså 599dagpenningen sänktes

troligenutbetalade dagersättningengenomsnittligtdeninte skett hade
berördearbetslösheten år 1995eftersomår 1990varit högre år 1995 än

vad den gjorde år 1990.inkomstermed högrefler änpersoner
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belopp frånTabell 4.20 Totalt utbetalat arbetslöshetsförsäkringen
1990-1995och KAS

Miljarder kr

År Arbetslöshets- TotaltKAS
försäkringen

1990 6,6 6,80,3
1991 12,0 0,7 12,7
1992 24,1 1,4 25,5
1993 36,6 2,0 38,6
1994 36,3 2,2 38,5
1995 36,1 2,8 38,9

1 Exkl. ALU
Källa: AMS

offentliga sektorns kostnader för arbetslöshetenTabell 4.21 Den
åren 1995 1996och

Miljarder kr

19961995

Staten: 96 88

Kontantstöd 39 34
Åtgärder 2428
Skattebortfall 29 30

17Kommuner: 17

Socialbidrag 5 5
Åtgärder 4 4
Skattebortfall 8 8

Landsting 4 4

Totalt offentliga sektorn 109117

beräkningarKälla: KommunförbundetAMS, samt egna
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den offentliga sektornsuppskattningvisarTabell 4.21 sam-aven
de di-år och 1996.arbetslösheten 1995 Förutomkostnader förlade per

arbetsmarknadspolitiska åt-arbetslöshetsersättning,forrekta utgifterna
skattebortfallet for kommunersocialbidrag ingårgärder och även stat,

delenskattebortfallet tilldel bestårlandsting.och För störstastatens av
minskade intäk-deltill mindrearbetsgivaravgifter ochförlorade aven
landsting bestårochpunktskatter. kommuneroch Förfrånter moms
mellan den in-skillnadeninkomstskattförloradskattebortfallet av

eller detarbetslöshetsersättningoch denförlorarde arbetslösakomst
skattebortfall följerbetalar Detutbildningsbidrag attut.staten avsom

i tabel-vuxit ingår intearbetslösheten harminskatarbetskraften har när
arbetsmarknadmed godunder årpåpekalen. Det ävenvärt attär att en

kostnaderoffentliga sektorn hardenviss arbetslöshetfinns det somen
for.

1974-1995arbetslöshetsfársäkringenDagpenning i4.1Diagram
1974100Realt prisindex

160

l,./
fAkf

100

80

60

40

20

1992 199419901986 19881982 1984198019781974 1976

Källa: AMS
dagpenningenutbetaladegenomsnittligadenvisar hurDiagram 4.1

sedaninflationfrånutvecklats bortsetthararbetslöshetsförsäkringeni
denoch 1995Mellan åren 19741970-talet. växtemitten genom-av

inflation.efter Denmeddagpenningen 27snittliga procent genom-
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underefter inflationtimlönen ökade med 30snittliga procent samma
utvecklats relativt långsamt,dagpenningentid. Förklaringen till att

stigit under perioden, sänk-genomsnittliga arbetstidenden ärtrots att
försäkringen ersättningstaket.ersättningsnivåema i Seningen samtav

diagram 4.2.även

arbetslöshet 19964.2 Faktisk ersättning vidDiagram

förlorad månadsinkomstProcent av
80

R
70 K
60

50

40

30

20

10

24000 26000 28000 318000 20000 2200010000 12000 14000 160008000

Källa: beräkningarEgna
arbetslöshetsförsäkringen 75januari 1996Sedan den 1 ersätter pro-

motsvarande månadsin-tillförlorade inkomstendencent enuppav
innebär den faktiska kom-Ersättningstaketkomst kr.på 16 500 attca

betydligt lägrei praktiken blir 75för inkomstförlustenpensationen än
har inkomsterför inkomstgrupper. Personer överprocent stora som

ersättning eller mindre.har Förkr i månaden 6021 000 procents perso-
arbetslöshetsför-månadenkr imed inkomster 25 000 ersätteröverner

förlorade inkomsten.densäkringen mindre 50än procent av
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Beräkningar HINK-data visar fjärdedelar denärmareatt tre av
heltidsarbetande har månadsinkomst på kr.1996 16 500 När-överen

fjärdedel de heltidsarbetande tjänar kr i21 000änmare en av mer
tjänar kr i månaden.månaden och drygt 8 25 000änprocent mer

6 årsinkomstdata från framskrivna till 1996Beräkningen bygger 1993
heltid hela året.förhållanden. ingår förvärvsarbetande arbetar IdennaI somgrupp

sjukpenning, föräldrapenning elleringår inte medgruppen personer
kr 1996.arbetsmarknadsstöd tillsammans överstiger basbelopp, 36 200ettsom
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arbetslöshetser-mellanSamband5

teori ocharbetslöshetochsättning -

empiri

utbudEfterfrågan eller5.1

forskningen kringkortfattad genomgånginnehållerkapitelDetta aven
arbetslöshet. Dearbetslöshetsersättning ochmellansamband anta-

forskarnas såenskildaderefererasslutsatserganden och är somsom
dem.uppfattatutredningen

samladedenbland forskarnaenighetbetydanderåderDet attom
sysselsätt-förklaringen tillviktigastedenarbetskraftefterfrågan är

antaletförhållandet mellanochstorlekarbetslöshetensochningens att
be-hararbetstillfällenoch tillgången avsevärt störrearbetssökande
hurarbetslöshetsförsäkringenutnyttjar änför hur mångatydelse som

utformad.försäkringen är
arbetsmarknadenden svenskavisathar1995Korpi närattt.ex. var

långtidsarbetslösa i högde1980-taletgod i slutetmycket togav
arbetslös-utnyttjastället förarbeten itillfälligakortautsträckning att

ochersättningmellantill rundgångmöjligheterhetsförsäkringens
i arbetslös-villkorenSamtidigtåtgärder.arbetsmarknadspolitiska var

i dag. Sedetiddenna ävenhetsförsäkringen vid ärgenerösare än
Åberg 1995.

hur arbets-forskningempiriskteoretisk ochfinns mycketDet om
arbetslöshet.ochsysselsättningpåverkakanlöshetsersättningen
påverkar allaoch längdstorlekersättningensfrånutgårForskningen att

fastalönebildningeneffekter även attarbetstagare tarmengenom
ochsökaviljaarbetstagarnasenskildapåverka dekan attersättningen

arbetskraft.utbudetdvs.arbeten,erbjudnaacceptera av
forskningsinriktningför dennautgångspunktema ärteoretiskaDe

att:
för deminkomstförlustenmildrarArbetslöshetsersättningl som

de fackligaförsannolikhetenökarfå arbete. Dettalyckas attinte

3 16-0479
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organisationerna lättare risken för arbetslöshet bland sinatar
medlemmar och ställer högre lönekrav de skulle.än annars

Arbetslöshetsersättningen2 kan de arbetslösa söker mindregöra att
energiskt efter arbete och ställer högre krav lön för deattrn m
ska arbeten de blir erbjudna. kan förlängaDetta arbets-acceptera
löshetsperioderna.

3 Arbetslöshetsersättningen kan det lättare för arbetsgivaregöra att
personal och för de anställda frivilligt sig.säga sägaattupp upp

kan öka inströmningenDetta till arbetslöshet.
4 Om arbete till arbetslöshetsersättning ökar det eko-även rättger

nomiska utbytet förvärvsarbete. kan få flerDet söka sigatt utav
arbetsmarknaden.

5.2 Effekter på arbetsmarknadens parter

forskningenl hävdas det finns allmän arbetslöshets-att generösom en
ersättning finansieras alla arbetstagare, blir inkomstförlustensom av
för dem förlorar sina arbeten inte så Det ökar risken för destor. attsom
fackliga organisationerna lättare risken för arbetslöshet blandtar
sina medlemmar och ställer högre lönekrav de skulle. Seän annars

Oswald eller Calmfors1986 1991.t.ex.
En förutsättning för detta de fackliga organisatio-är attresonemang

hänsyn till alla sina medlemmars inkomster de förhandlartar närnerna
lönerna. Om arbetslöshetsersättningen låg eller det inte finnsärom om

någon ersättning alls kommer fackförbunden hänsyn till huratt ta stor
sysselsättningen bland medlemmarna påverkas de avtaladeav
löneökningarna. Om däremot kostnaden för arbetslösheten bärs allaav
arbetstagare allmän försäkring behöver fackförbunden brygenom en
sig mindre hur sysselsättningen bland deras medlemmar påverkasom

löneavtalen.av
Bland andra Holmlund och Lundborg 1988 hävdar kostna-att om

den för arbetslöshetsersättningen skulle bäras inomparternaav av-
talsområdet, branschvisa försäkringar, fackförbun-skullet.ex. genom
den få motiv hålla tillbaka löneökningarna.att

Den s.k. insider-outsiderteorin Lindbeckse och Snower 1988t.ex.
kring fackförbunden i första hand tillvara sina etable-att tarresonerar

rade medlemmars intressen. Arbetslösa och andra med lösare anställ-
ningsförhållanden riskerar bli arbetslösa skulle i fallså ha litetattsom
inflytande fackföreningarnas politik. följd insider-över En annan av
outsiderteorin arbetslöshetsersättning innebär deär generösatt atten
arbetslösa inte konkurrerar lika hårt de arbeten finns, vilketom som

det lättare för fackligade organisationerna öka lönerna.gör att
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pekarstudierteorier. Flerastöd for dessaempirisktvisstfinnsDet
datasvenskalönerna. Pådriverarbetslöshetsersättningpå högreatt upp

Forslund 1992.Holmlund 1989bl.a.finns studier samtav
mednackdelartvåHolmlund 1991ochBjörklund attmenar

arbetslöshetsersättningför ärskattesubventionerade attdagens system
med stabilbranschersubventionerasarbetslöshetmed högbranscher av

tillbakahållamotivförlorat sinaharkassornaochsysselsättning attatt
såfinansierarmedlemsavgifternadeutbetalningarna, när passenegna

ersättningen.delliten av
harÄven 1993,ochAnderson Meyerforskning,amerikansk t.ex.

konsekventarbetslöshetsersättningfinansieradvisat gemensamtatt en
sysselsättningenivariationermedbranschersubventionerar stora

och MeyerAndersonsysselsättning.stabilmedbranscherbekostnad av
arbetslöshetsersättningförbeläggfunnit vissa generöshar1994 att en

Även ochbransch. Katzinomuppsägningarförsannolikhetenökar en
mellansamspelfunnithar1990och Meyer1988 ettMeyer

personal. Seuppsägningartillfälligaocharbetslöshetsersättningen av
Micklewright 1991.ochAtkinsonäven

individenpåEffekter5.3

skaarbetslöshetsersättningför uppmuntrafungerandevälEtt system
minskatharområdearbetskraft inomefterfrågan ettrörlighet när

arbetskraftenformöjlighetockså att stannaden skapermanent, gemen
till-minskatharefterfrågan baraeller påbranschikvar ort omenen

arbetslös-påverkasrörlighetenstuderasforskningenfälligt. I avom
minskararbetesökaansträngningamaochhetsersättningen att omom

hög.ersättningen är

storlekErsättningens
medförakanarbetslöshetsersättning atthävdarForskare generösatt en

högarbete. Eneftersökerenergisktmindre ett nyttden arbetslöse er-
denpåhöja kravetkanarbetslösedenocksåsättning göra attantas

Holm-ochBjörklundfor. Searbetabereddlön han t.ex.lägsta attär
lund 1991.

dekravmotverkaskaneffekter attönskvärdaDessa somav
arbeten.erbjudnaocharbetesökamåsteersättning accepteralyfter

europeiskaflestaökat i deharersättninguppbärdemKraven som
enklaredetlåg attarbetslösheten är1980-talet. ärNärunderländer

dekrav påhårdareställaoch attersättninguppbärövervaka dem som
arbetslösadeerbjudna. Omblirdearbetenochsöker arbeten accepterar
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blir övervakningenmånga mycket kostsam, hävdas det, ochär det blir
då svårare ha ersättningsregler det får oönskadegenerösaatt utan att
effekter.

genomsnittliga tiderna iDe arbetslöshet har trendmässigt ökat i
Sverige. Mellan 1960-talet och 1980-talet fördubblades den genom-
snittliga tiden i arbetslöshet från sju till finns15 veckor. visstDetca ca
empiriskt stöd för den arbetslöshetsersättningen kan hagenerösareatt
bidragit till detta, Björklund och Holmlund 1989.t.ex.se

flertal empiriska studier från i huvudsakEtt och StorbritannienUSA
data från och1970- l980-talen visar arbetslöshetsersätt-såvälatt

ningens storlek ersättningstiden förlänger tiden i arbetslöshet. Sesom
Layard m.fl. eller1991 Devine och Kiefer för1991 översikt.en
Studier har uppskattat tio högre ersättning förlänger denatt procent ge-
nomsnittliga tiden i arbetslöshet med mellan två och nio Seprocent.

Narendranathan 1985 eller den Berg 1990.t.ex. van
Vissa resultat tyder sambandet mellan ersättningens storlekatt

och arbetslösheten under perioder hög arbetslöshet.är svagare av
Narendranathan fann1985 vidare arbetslösa påverkadesatt yngre mer

förändringar i ersättningen äldre och den 1990 fannBergänav van
lågutbildade påverkades arbetslösa med högre utbildning.att änmer
Studier Carling m.fl. 1994 tyder dock sambandet mellanattav

ersättningens storlek och arbetslösheten i Sverige.är svagare
I Nederländerna inkomstbortfallsförsäkringen efter två årsersätts

arbetslöshet med behovsprövat socialbidrag. denVan Berg 1990ett
fann starkare samband mellan nivån Socialbidragetpå och arbets-ett
lösheten mellan inkomstbortfallsförsäkringen och arbetslösheten.än
Nederländerna hade vid tiden för studien mycket lång-andelstoren
tidsarbetslösa.

Ersättningsperiodernas längd

Flera studier tyder på ersättningsperiodernas längd har bety-att stor
delse för hur intensivt arbetslösa söker arbeten. Se Björklundt.ex.nya
och Holmlund 1991, ochKatz Meyer 1990 OECD 1991. Ettsamt
flertal studier visar de lönekrav arbetslös ställer föratt att accepteraen

arbete minskar med tiden i arbetslöshet. till långvarigRätt arbets-ett
löshetsersättning motverka detta. flertal amerikanska brit-Ett ochantas
tiska studier tyder på arbetslöshetsersättning ökar de lönekravatt en
arbetslös förställer arbete Devine och Kiefer 1991.att acceptera ett

Jämförelser mellan länder visar länder med längre ersätt-att
ningsperioder i också har högre arbetslöshet, Layardt.ex.gemen se
m.fl. eller Forslund1991 och Kreuger 1995.



651996:51SOU

ersättningsperi-samband mellantydligtfann1991Layard ettm
tvärsnittsjämförelseilångtidsarbetslösaandelenlängd ochodernas en

förklaradelängdErsättningsperiodernasindustriländer.mellan avmer
ersättningen. Korta ersätt-storleken påarbetslöshetiskillnaderna än

arbetslös-svenskadentillförklaringansågsningsperioder attenvara
dendock ocksåkanOrsaken1980-talet.underlågförblevheten vara

hållalättaredet ersätt-lågarbetslösheten attäromvända. Om är
detstigit hararbetslöshetensvenskadenkorta. Närningsperiodema

i praktikenersättningsperiodema ärformellt kortadesigockså visat att
längre.mycket

måna-i USA,ersättningsperiodema mestkortaDe sexextremt som
långtidsarbets-varförtillFörklaringviktigiblandframhållsder, ensom

iUSA Europa.problem imindre änlösheten är ett
tyd-fannochamerikanska datastuderade1988och MeyerKatz

arbetslösheten.ochlängdersättningsperiodemassamband mellanliga
ledde enligtersättningsperiodenmöjligadenFörlängningveckasEn av

för-arbetslöshettiden igenomsnittligadentilluppskattningderas att
lik-fann1987och Reaveckor. HamO,16-O,20mellanmedlängdes

data.kanadensiskasamband pånande
sannolikhetenfann1990Meyer1988 attoch Meyer samtKatz

innankraftigtmycketökadearbeteövergick till strax er-att personen
vissadock dettaförklaradesdel attTillupphörde.sättningen aven

ersättningenpersonal vägsin att taåteranställde närarbetsgivare var
detarbetslöshetsersättning gördetta kantillförklaringslut. attEn vara

tidigareåteranställda sinbliarbetslösamöjligt för vänta attatt
Sverigeivanligtdet attvisar även1995 ärarbetsplats. AMS att

tillförklarararbetsplats. Dettasin tidigareåteranställsarbetslösa en
arbetslöshetspe-sinbörjanarbeten ifåsökerarbetslösavissadel att av

riod.
ökar i Sve-få arbetesannolikhetenvisarm.fl. 1994 attCarling att

ingenm.fl. fannCarlingslut.påersättningen vägrige är att tanär
arbetslöshetsförsäk-frånersättninguppbardemskillnad mellan som

tillför övergångSannolikhetenKAS.uppbardemringen och som
imycketinte likadockersättningsperioden ökarvid slutetarbete av

för-enligtberorstudien.enligt Detindustriländer,andraiSverige som
arbetsmarknads-fåsäkerhet påallra rättenmed attfattarna största en
utförsäkringsga-slut.ersättningsperiod Attåtgärd innanpolitisk taren

vidintensivaresöka arbetemotiventagit bortharheltrantin inte att
uppfattararbetslösamångatyder påersättningsperiodenslutet att enav

alternativ kontantåtgärd änarbetsmarknadspolitisk sämreett er-som
sättning.

längden kommeridock det attHolmlund 1994ochEdin atttror
iarbetssökandeaktivtförmotiven systemupprätthålla ettbli svårt att

regel-därförutförsäkring. Degaranti attovillkorligmed mot menaren
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förändringar i riktning kortare totala ersättningsperioder välmot är
motiverade.

5.4 Ersättningsfonn och sökaktivitet

Ackum-Agell 1995 studerade två urval arbetssökande under 1994 och
fann de arbetslösa uppbar ellerKAS ersättningatt från arbetslös-som
hetsförsäkringen lade tid söka arbete de inte hadeatt änmer som
någon arbetslöshetsersättning. De hade ersättning använde flersom
metoder söka arbete de inte hade någon ersättning.än Arbets-att som
lösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen sökte i större
utsträckning arbete på hand hjälp arbetsförmedlingen.utanegen av
Detta kan bero de hade finansiera sökande, brev,att att egetpengar
telefonsamtal, En förklaring kan också deattresor m. m. annan vara

har arbetslöshetsersättning etablerade arbetsmarknadenpåärsom mer
och har kontaktnät drastörreett att nytta av.

Inregia 1995 studerade urval arbetslösa ungdomar i Stockholmett
och fann de hade ersättning från försäkringen hade högre kravatt som

lön,på arbetstid för arbete andra arbetslösaänatt accepteram.m. ung-
domar. ungdomarDe hade ersättning ägnade också mindre tid åtsom

söka arbete andra arbetslösa ungdomar.att än
finns fleraDet utländska studier ochBarrontema.samma

Mellow 1979, 1981 fann arbetssökande hade ersättning ladeatt som
mindre tid på söka arbete Wadsworth 1991attner men mer pengar.

fann arbetslösa i England hade ersättning använde fler metoderatt som
söka arbete. Blau och Robins 1990 fann samband iatt USA.samma
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arbetslöshetsersättningNuvarande6 -

och reglerorganisation

Inledning6.1

olikabestår tvåstödet vid arbetslöshetnuvarande kontantaDet av
arbetsmark-arbetslöshetsförsäkring och kontantersättningsformer:

arbetslöshetsför-ersättningsfonnerdessanadsstöd KAS. Av är
fråntill ersättningbetydande. fåFördensäkringen rättattmest ar-

medlem isökandekrävs denbetslöshetsförsäkringen äratt en ar-
villkor.andrauppfyller vissahan eller honbetslöshetskassa attsamt

inkomstrelaterad dagpenning. För när-Ersättningen utgår ensom
respektivedagpenningen krlägsta 564respektivehögstavarande är

kr dag230 per . arbetslös-iinte medlem någonarbetslösEn är mensomperson
arbets-erhålla kontantförutsättningarunder vissahetskassa kan

och medlem iarbetslösdengällermarknadsstöd. Detta äräven ensom
fåförkrävsuppfyller villkorenintearbetslöshetskassa attsommen

arbets-kontantaarbetslöshetsförsäkringen. Detfrånersättning
likastorlekBeloppetsbelopp dag.bestämt ärmarknadsstödet är ett per

dag.närvarande till 230 krförför och uppgåralla per
förordningenochi ALF-lagenArbetslöshetsförsäkringen regleras

kontantaarbetslöshetsförsäkring. Det1988:1400 ar-om
1994:933och förordningenKAS-lagenregleras ibetsmarknadsstödet

utfärdabemyndigatsarbetsmarknadsstöd. harAMSkontant attom
KAS-lagen. AMSsåväl ALF-lagentillämpningsföreskrifter till som

Föreskrifterna jämteförfattningssamling.i dessföreskrifter återfinns
i AMSregelverken återfinnsde bådatillråd och kommentarer av

utgivna regelböcker.

7 dag. denkr Omlägre 230dagpenningenden lägstavissa fall kan änI pervara
folkpension, allmänformålderspension itillerkäntsersättningsberättigade av

kan denförvärvsarbetelämnaspensionellertilläggspension p.g.a.somannan
redogörelsendag. den fortsattatill tio kr 1bestämmaslägsta ersättningen per

fall.från dessabortses dock
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6.2 Administration arbetslöshetsförsäk-av
ringen

Bakgrund

Som framgår den historiska översikten i kapitel 3 infördes denav
första lagstiftningen i Sverige frivillig, statsunderstöddom en ar-
betslöshetsförsäkring år 1935. Denna lagstiftning anknöt till den då
förekommande verksamheten, innebar vissa fackförbundattsom
lämnade ekonomiskt stöd till sina medlemmar vid arbetslöshet.
Arbetslöshetskassoma därför redan från början organiserade devar av

Ävenförsäkrade själva. de kassör har bildats därefter har till-som
kommit på initiativ blivandede medlemmarnas intresseorgani-av
sationer. vissa fall har detI varit fråga närstående organisationerom

varit samlade kartelli eller huvudorganisation.som en en
sambandI med införandet den frivilliga, statsunderstöddaav ar-

betslöshetsförsäkringen gjordes vissa förändringar i den då gällande
lagen understödsföreningar. nämndaI lag infördes bl.a.om en
bestämmelse innebar med understödsförening skulle förståsattsom

sådan förening för inbördes bistånd,även avsåg att utansom
affärsmässigt drivande försäkringsrörelse bereda understöd vidav
arbetslöshet. dessa förändringarGenom knöts arbetslöshetskassorna i
föreningsrättsligt hänseende till det gällde försystem som
understödsföreningar. fanns dock vissaDet specialbestämmelser för
arbetslöshetskassorna. exempel sådanaSom bestämmelser kan

bestämmelser medlemskap, understöd och avgifter.nämnas om
kassaFör skulle erkännas och därigenom få statligt stödatt en

krävdes bl.a. den helt fristående från verksamhet ochatt attvar annan
den registrerad understödsförening. skulle förDen öppenvar som vara
alla inom kassans verksamhetsområde. Sistnämnda innebar ävenatt

stod utanför de fackliga organisationernapersoner som men som
arbetade inom det verksamhetsområde iangavssom ar-
betslöshetskassans stadgar hade bli medlemmar i kassan.rätt att

Sambandet mellan bestämmelserna för understödsföreningar och
bestämmelserna för arbetslöshetskassor bestod efter tillkomstenäven

lagen 1938:262 understödsföreningar. juliDen 1 1992 träddeav om
lag understödsföreningar i kraft. övergångsbestämmelsemaIen ny om

till denna lag uttalades, den gamla lagen alltjämt skulle gälla ifrågaatt
de arbetslöshetskassor hade registrerats före den lagensom som nya

ikraftträdande.
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anknöts lagensjanuariträdde i kraft den 1 1974ALF-lagenNär
upphävda lagentill denarbetslöshetskassorbestämmelser numeraom

Anknytningen bestod bl.a.föreningar.ekonomiska1951:308 avom
desamband med revideringtill sistnämnda lag. Ihänvisningar aven

arbetslöshetskassornagällde förbestämmelserföreningsrättsliga som
i ALF-lagenssådana förändringarskulle införabestämdes att man

oberoendeverksamhet gjordesinnebar kassornasandra kapitel attsom
träddeförändringarföreningar.ekonomiska Dessalagstiftningen omav

innebar bl.a.Förändringarnajanuariden 1992.i kraft 1 att
arbetslöshetskassa bort.erkändbeteckningen togs

Även förändringar arbets-vissatiden har skettdet över avom
förändringväsentliginneburit någonhar dessa intelöshetsförsäkringen

försäkringen.administrationen avav

ordningennuvarandeDen

därmedstatsbidrag ocherhållaska kunna utövaföreningFör att en
hosden registrerasfordrasarbetslöshetskassaverksamhet attsom

arbetslöshetskassaregistreraskunnaföreningen skaAMS. För att som
den harmedlemmarhar minst 10 000fordras föreningen samt attatt

normalstadgarmed dei enlighetavfattadeantagit stadgar är somsom
har fastställts AMSnormalstadgarSådanafastställs senastAMS. avav

helt ellersammanfallerverksamhetsområdeföreningensår Om1991.
registreradredanverksamhetsområdet fördelvis med en

registrering.kan AMSarbetslöshetskassa vägra

Medlemskap

arbetarocharbetslöshetskassa harmedlem ibliRätt att en somvaren
Undantagnastadgar.i kassansverksamhetsområdeinom det som anges

tillhörredandelsmedlemskaptillfrån denna ärrätt enpersoner som
och delsfyllt århar 64delsarbetslöshetskassa, personerpersoner som

vecka.mindre timmargenomsnitt 17förvärvsarbetar i än persom
fördetpå såkassor tillämpatsvissaSistnämnda regel har sätt attav

förvärvsarbetatinträdessökandedentillräckligtmedlemskap varit att
medlemskap.ansöktehonvecka han ellerdenminst timmar17 om

tilltillfälliga arbeten kaninnebär också rätttolkningDenna att ge
verksamhetsområdearbetslöshetskassadeninträde i vars

innebär dockRegelnomfattar.förvärvsarbetet att personer som
bliveckan inte kantimmar imindredeltid 17stadigvarande arbetar än
föråldersgränsnedreNågonarbetslöshetskassa.imedlem en
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anslutning till försäkringen finns inte. Medlem får inte kvarstå i
arbetslöshetskassa efter det han eller hon har fyllt år.65att

skriftligAnsökan medlemskap i arbetslöshetskassa skaom en vara
och ställas till kassan. flesta denna ansökan samtidigt deDe gör som
ansöker inträde i facklig eller branschorganisation. dessa fallIom en
går medlemsansökan via organisationen till kassan. Sådana
medlemmar kollektivtbrukar benämnas anslutna medlemmar.
Medlemmar ansöker medlemsskap i arbetslöshetskassasom om en

medlem i någon intresse- eller branschorganisation brukarutan att vara
benämnas enskilt anslutna.

medlem kan i vissa fall uteslutas kassan. Grund förEn ute-ur
deslutning kan medlemmen inte uppfyller och inte hellerattvara

stadgarmånaderna har uppfyllt bestämmelsen i kassanssenaste omsex
hanarbete inom visst område. Vidare kan medlemmen uteslutasett om

ellereller hon medvetet eller vårdslöshet har lämnat oriktigaav grov
vilseledande uppgifter angående förhållanden betydelse för rättenav
till medlemskap ersättning.eller

medlem får inte uteslutas det skälet hans eller hennesEn attav
arbetstid har minskat till mindre i genomsnitt timmar vecka.17än per

heller förhållandet medlemmen deltar i beredskapsarbetedetInte att
verksamhetsområde eller i tillfälliginom någonett annat annan

uteslutning.arbetsmarknadspolitisk åtgärd skäl för Attutgör
förstarta-eget-bidrag inte heller skälmedlemmen uppbär s.k. utgör

uteslutning.
imedlem kvarståUnder vissa förutsättningar äger rätt att enen

utomlands.arbetslöshetskassa han eller hon arbetarsvensk trots att
kan medlemmen arbetar hos arbetsgivareSom exempel nämnas att en

härifrån eller han ellermed i Sverige och lönen betalassäte attatt ut
hon svenskt FN-förband.tjänstgör vid ett

medlemstiden det rad olika situationerUnder kan uppstå somen
enskilde inte borde byta arbetslöshetskassa.aktualiserar frågan denom

inträffar ofta i samband med perioderSådana situationer av
enskildearbetslöshetsperioder denarbetslöshet. anslutning till måsteI

ofta andra verksamhetsområden dentillfälliga arbeten inom änta egna
branscherkassans. Nämnda förhållande särskilt vanligt inomär som

Byggbranschen exempeldrabbats hög arbetslöshet. påär ett enav
arbeten andrasådan bransch där arbetstagarna tvingats inomta

mellanverksamhetsområden. undvika onödiga överflyttningarFör att
arbetslöshetskassorna har särskilda råd vad skaAMS gett ut om som
godtas börjar arbeta inom kassasmedlemnär en en annan

fårdessa råd framgår bl.a. medlemverksamhetsområde. Av att en
tillfälligt arbete inomkvarstå han eller hon har erhållit en annanom
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tolvtill högstbegränsatbörjanfrånredanarbetet ärverksamhet om
veckor.

innebärpraxisutbildatsdethararbetslöshetskassornaBland somen
ochskälgodtagbartkassahar utträtt somatt avenursompersonen

tillåterinträdautträdet, harvidmedlemsvillkoret rätt attuppfyllde
dockförutsättningfem år. En är attinomkassaeller annansamma

påsökandendetfrånmånadertvåinomåterinträde attansökan görsom
kanskälgodtagbaraexempel nämnasförvärsarbeta. Sombörjatnytt

sig tillanslutamöjlighetharinteland där attutomlands iarbete ett man
studier.arbetslöshetskassa samten

ledningArbetslöshetskassans

dessaledamöter. Avminstbeståendestyrelseha treskaKassan aven
Övrigakassan.förslagAMSskaledamöter utses avaven

skaledamöterDessaföreningsstämman.väljsstyrelseledamöter av
Styrelseledamötemasarbetslöshetskassan.imedlemmar upp-vara

skaStyrelsenräkenskapsår. utse,fyraöverstigaintedragstid får
kassaföreståndare.ordföranden,viceoch ävenordförandenförutom en

förvaltningenochorganisationkassansförStyrelsen avsvarar
tillseskasärskiltstyrelsen attinnebärangelägenheter. Detta attkassans

bästdetdrivsoch sättorganiserasverksamhetkassans som
ifullgörsbokföringkassansintresse,medlemmarnastillgodoser att

föreskriftergivna attoch samtmed lagöverensstämmelse
före-Styrelsenbetryggandeordnad sätt.medelsförvaltningen är

firma.desstecknarochträder kassan
förvaltningenlöpandedenhandhaskaKassaföreståndaren om

meddelar.styrelsenanvisningarriktlinjer ochenligt de som
beslu-styrelsensdeldelegeratharkassorVid många avenman

arbetsutskott.tilltanderätt ett
varje årföreningsstämmaordinariehållaskaArbetslöshetskassoma

vidföreträds stämmanMedlemmarnamedgerinte AMS avannat.om
arbetslöshetskassan.imedlemmarskaOmbudenombud.valda vara

skaValordningenvalordning. AvfastställaskaKassoma även en
distriktenolikadehurgenomförasskaombud samtvalethurframgå av

AMS.godkännasskaValordningenindelade.ska avvara

Medlemsavgifter

skaAvgifternamedlemsavgifter.fastaskaArbetslöshetskassoma ta ut
täcker kassansandra inkomstermedföreningidebestämdaså attvara

kostnader.övrigafinansieringsbidragförvaltningskostnader, samt
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Arbetslöshetskassoma har högre medlemsavgifträtt föratt ta ut en
de enskilt anslutna medlemmarna. Mellanskillnaden ska täcka de
merkostnader kassoma har för administrations-, aviserings-,som
påminnelse- och uppläggningsavgiñer. Avgifterna ska registreras och
godkännas AMS. Enligt fårAMS mellanskillnaden för närvarandeav
inte överstiga 18 kr/månad.

Av tabell framgår6.1 storleken på avgifterna varierar från kassaatt
till kassa. För närvarande har Sveriges fiskares arbetslöshetskassa den
högsta medlemsavgiften med l kr/år200 for såväl s.k.
kollektivanslutna s.k. enskilt anslutna och Finansförbundetssom
arbetslöshetskassa den lägsta med kr/år408 för kollektivanslutna och

kr/år516 för enskilt anslutna.
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med-arbetslöshetskassornasSammanställning över6.1Tabell
år 1996lemsavgifter

Avgiñ årArbetslöshetskassa per
enskilt anslutnas.k.anslutnakollektivts.k.

564492Akademikernas
816672ochplátslagarnasBleck-
840720Byggnadsarbetamas
816600Elektrikemas
444444Farmacitjänstemännens
732l65Fastighetsanställdas
5l 6408Finansförbundets
624456Försäkringsanställdas
552480Försäkringstjänstemännens
660480Grafiskaarbetarnas
780780Hamnarbetamas
624420Handelsanställdas
804624Handelsrepresentantemas
696504Handelstjänstem.
768660kaféHotell-, -

restaurangans.
720504Industrifackets
660444lndustritjänstemännens
576576Joumalistemas
576396Kommunalarbetamas
624504Kommunaltjänstemännens
768588Köpmännens
792576Lantarbetamas
756540Ledamas
768552Livsmedelsarbetamas
708492Lärarnas
768588Metallindustriarbetamas
780780Musikemas
960840Malamas
624624Pappersindustriarb.
800740Petroleumhandlamas
672456SEKO:s
804612lantbrukstj.ochSkogs-
720504Skogsarbetamas
552552Småtöretagamas
708492Statstjänstemännens
720600arbetaresSveriges
200l2001Sverigesfiskares . 876660teaterverk-Sveriges

sammas 756540Transportarbetamas
660444Träindustriarbetamas

Källa: AMS

med-genomsnittligadenökade6.1diagramframgårSom av
börjanfrånarbetslöshetskassornaimedlemmarnalemsavgiften för av

År den1993den.minskadeDärefter1994.till årfram1980-talet var
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genomsnittliga medlemsavgiften för samtliga kassor 39.04 kr/månad
och år 1994 den 16.17 kr/månad, dvs. minskning med 59var en

Skälet till avgiften sjönk mellan dessa år denprocent. att attvar
finansieringsavgift kassorna tidigare hade erlagt till statensom
avskaffades under år 1994. avgiftDenna har införts igen, varför den
genomsnittliga avgiften för år 1995 inte framräknadännu bör vara
ungefär lika hög avgiften för år 1993.som

Diagram 6.1 Genomsnittlig medlemsavgift

kr/mån

l
777879808182838485868788899091929394

Källa: AMS

Beskrivning de nuvarande arbetslöshetskassornaav

Arbetslöshetskassornas antal

För närvarande administreras arbetslöshetsförsäkringen sammanlagtav
arbetslöshetskassor.40 Av dessa kassor har 35 anknytning tillnäraen

arbetstagarorganisationer och fem anknytning tillnäraen
intresseorganisationer för företagare.

Sedan år 1935 har det funnits sammanlagt arbetslöshetskassor69
flest stycken48 samtidigt. Under haråren det skett fusionermen som

mellan olika kassor. harDet tillkommit i år, dvs.Senast åräven nya.
1996, har det tillkommit arbetslöshetskassa, Lärarnasen ar-
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Lärarförbundet.ibildad medlemmarbetslöshetskassa. Kassan är av
i Statstjänstemännensmedlemmardessa arbetstagareTidigare var

Sjöfolketsfusioneradesårslutet 1995arbetslöshetskassa. I ar-av
ochför Service Kom-Arbetslöshetskassanmedbetslöshetskassa

Sjöfolksförbundetsamtidigtskeddefusionmunikation. Denna som
Kommunikation.för Service ochFacketinförlivades med SEKO

medlemsantalArbetslöshetskassornas

medlemmar iantaletuppgick det totalatabell 6.2framgårSom av
till 802 763. Dettadecember 1995 3den 31arbetslöshetskassorna var

detföre, dåjämfört med åretmedlemmarökning med 30 000caen
703.december 1994 3 770medlemsantalet dentotala 31 var

antal medlemmarskillnaderna itabellenVidare framgår attav
Kommunalarbetamasmycketarbetslöshetskassornamellan är stora.

och Skogs-medlemmarmed 000674arbetslöshetskassa störstär ca
med 500minst larbetslöshetskassaLantbrukstjänstemännensoch är ca
medlemmar.fler 300 000arbetslöshetskassor harmedlemmar. änFyra

44vilketmedlemmar000har 1 683kassor motsvararDessa caca
arbetslöshetskassor.samtligamedlemmar iantaletdet totalaprocent av

Antalet000.kassa 95antalet medlemmargenomsnittliga ärDet ca.per
tabellenligt 6.2. Denmellan kassorna störstasigmedlemmar fördelar

arbetslöshetskassa.Småföretagamasföretagarkassans.k. är



SOU 1996:51

årsskiftet6.2Tabell Antal kassamedlemmar vid 1995/96

Arbetslöshetskassa Antal med- Arbetslöshetskassa Antal med-
lemmar lemmar

Akademikernas 345 814797 Köpmännens 29
Bleck- plátslag. 817 18406och 5 Lantarbetarnas
Byggnadsarbetarnas 116252 Ledarnas 70 222
Elektrikernas 25 614 Livsmedelsarberamas 53 094
Fannacitjänstem. 6 017 Lärarnas 176950

Fastighetsanställdas Metallindustriarbetamas 33444 200 461
Finansförbundets 45 694 Musikemas 5 403
Försâkringsanst. Mâlarnas 18 19816240
Försäkringstjänst. 17605 Pappersindustriarb. 29 673
Grafiska 36 262 Petroleumhandlarnas 3 518arbetarnas

Hamnarbetamas 620 SEKO:s 1450951
Handelsanställdas 183266 Skogs-och lantbrukstj. 1520

612 Skogsarbetamas 14615Handelsrepresent. 11
Handelstjänstem. 204760 Smáföretagamas 109741

kafé 62 010 Statstjänste- 247 358Hotell-, restau--
männensrangans.

Sveriges 14 149lndustrifackets 88 363 arbetares
Sverigesfiskares 2 058Industritjänstem. 329 100

8 218Journalistemas 14910 Sverigesteaterverk.
559673 867 Transportarbetamas 71Kommunalarb.
262Kommunaltjänstem. 165443 Träindustriarbetarnas 54

3 802763Samtliga

Källa: AMS.

bildatshar, framgåttövervägande delen kassornaDen som ovan,av
fackförbund. Vissa fackförbund valde bildapå initiativ attav

kassa kankassor. exempel sådanSom nämnasengemensamma
Akademikernas erkända arbetslöshetskassa.

medlemsutvecklingen hos samtliga kassor från årTabell 6.3 visar
tabellen har det totala antaletår framgår1986 1995. Somt.0.m. av

period.medlemmar ökat med tio under dennaprocentca



79SOU 1996:51

arbetslöshets-samtligaimedlemmarantalet6.3 TotalaTabell
åren 1986-1995kassor

ÅrÅr medlemmarAntaletAntalet medlemmar

3621498199134474161986
3 713 3801992509 9321987 3
3 764 9921993536 96031988

770 70331994566 91131989
802 763319950833 5581990

Källa: SO

organisationsgradFacklig

organisationer.fackligatillknutnaarbetslöshetskassornaflestaDe är
obligatorisktorganisationfackligimedlemskapTraditionellt har en

med vissagällerarbetslöshetskassa. Dettamedlemskap iinneburit en
dags. tillhörarbetstagareandelenövervägandeiundantag Denäven en

tillanslutitsorganisationenoch harorganisationfacklig engenom
arbetslöshetskassa.

medlemmar,enskilt anslutnamedvanligtinte sådetTidigare var
förändringbelysa dennaalltmer.ökar Förandelenden att re-men

Akademikernasimedlemmarnahur mångai tabell 6.4dovisas av
och huranslutnaenskiltAEAarbetslöshetskassa ärErkända som

Som1986-1995.perioden årenvarit underharmedlemsutvecklingen
antaletantalet medlemmartotalasåväl dettabellen harframgår somav

Årperiod. 1986dennaunderökatanslutna medlemmarenskilt var ca
deoch år 1986enskilt anslutnamedlemmarAEA:stvå varprocent av

nio procent.

8 fackligatill denanslutnabaraexempel på arbetstagare ärSom som
timmarmindre 17arbetarmedlemmar änkanorganisationen nämnas persom

flera arbeten.harmedlemmarsådanaochstuderandemedlemmarvecka, som
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årenTabell 6.4 Antalet medlemmar i AEA 91986-1995

År Antal medlemmar totalt Enskilt anslutna

1986 231596 4713
1987 242 977 6415
1988 252811 6871
1989 261 849 8 130
1990 678270 9 271
1991 286 668 14 448
1992 303 736 20 980
1993 319 349 25 265
1994 331 148 27 833
1995 345 797 31 521

Källa: AEA

ytterligare belysa denna utveckling har gjortsFör jämförelseatt en
mellan TCO-förbundens medlemsutveckling avseende aktiva med-
lemmar under åren 1986-1995, diagram 6.2, och medlemsut-se
vecklingen under tid i arbetslöshetskassorde till vilka TCO-samma
förbunden kollektivt ansluter sina medlemmar.
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ochTCO-förbundenimedlemmaraktivaAntalet6.2Diagram
TCO-för-vilkatillarbetslöshetskassorimedlemmarantalet

åren 1986-1995.siganslutermedlemmarbundens

medlemmarTusen

Medlemsutvecklingi
arbetslöshetskassorna

1250 J

1000
TCO-förbundeniMedlemsutveckling

750

500

250

åiiiiiiii0
959493929190898886 87

beräkningaroch SOKällor: TCO samt egna

medlemmaraktivaantalethardiagramovanståendeframgårSom av
aktuelladenunderoförändratvaritiTCO-förbunden setti stort

TCO-arbetslöshetskassordeimedlemmarantaletmedanperioden
antaletföljerdettaökat. Avhar atttillhörmedlemmarförbundens

ökat.har Dennaarbetslöshetskassornaimedlemmaranslutnaenskilt
förloratharorganisationernafackligadeinteökning beror att

valthartidigaregradoorganiserade i högre änpåmedlemmar attutan
arbetslöshetskassa.till någonsiganslutaatt

tillkassordeinomtendensliknandedet finnskanMan attanta en
Ökningen antaletsig.anslutermedlemmarLO-förbundensvilka av

i debetydligt ändock härmedlemmaranslutna ärenskilt svagare
sig.anslutermedlemmarSACO-förbundensochvilka TCO-tillkassor



82 SOU 1996:51

Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

Flertalet arbetslöshetskassors verksamhetsområden överensstämmer
med verksamhetsområdena för respektive intresseorganisation.
Kassorna har detta förhållande kommit betraktas s.k.attp.g.a. som
branschkassor. beteckningDenna dock baraöverensstämmer delvis
med de verkliga förhållandena. Flertalet kassor verkar fleraöver yr-
kesområden och inte i strikt mening branschkassor.är Som exempel
sådana kassor kan SEKO:s arbetslöshetskassa,nämnas Kom-
munalarbetarnas arbetslöshetskassa och Kommunaltjänstemännens
arbetslöshetskassa. Inom dessa kassor finns medlemmar ärsom
verksamma inom vitt skilda yrken och verksamheter. En gemensam
bas finns dock för ovannämnda kassor medlemmarnaatt ärgenom
verksamma inom den offentliga sektorn. Därmed har dessa kassoräven
branschkunskap.

Även i vad kan förefalla typiska branschkassor finnssom vara
medlemmar tillhör olika branscher och yrkesgrupper. Metall-som
industriarbetarnas arbetslöshetskassa har medlemmart.ex. ärsom
bilreparatörer, guldsmeder, gruvarbetare, stålarbetare Elektri-Ietc.
kernas arbetslöshetskassa finns medlemmar arbetar såväl inomsom
byggnadsindustrin inom kraftindustrin. finns dockDet exempel påsom
rena branschkassor såsom Pappersarbetarnas arbetslöshetskassa.

En medlem byter från arbete inom kassas verksam-ettsom en
hetsområde till arbete inom kassas verksamhetsområdeett en annan

ofta kvar i sin gamla kassa. detOm arbetet tillfälligtstannar ärnya
behöver medlemmen, vilket redovisats inte byta kassa. Det ärovan,
inte heller ovanligt medlemmar frånövergår ha varit anställdaatt att
till bli företagare. medförDetta vissa arbetstagarkassoratt attegna

försäkrar företagare. förändringäven Denna har lett till Akade-att
mikernas erkända arbetslöshetskassa och Ledarnas arbetslöshetskassa,
efter medgivande från denAMS 20 september 1994 respektive den 27
juni 1995, har sina verksamhetsområden for företagare.öppnat Detta
innebär det finns andra kassor de traditionellaatt ännumera
företagarkassorna försäkrar företagare.som

Central eller lokal administration

framgåttSom redogörelsen för den gällande ordningen harav ar-
betslöshetskassorna viss handlingsfrihet inom för den givnaen ramen
lagstiftningen. Arbetslöshetskassornas uppbyggnad och administration

därför inte enhetlig. går delaär Det kassorna i tvåatt upp
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administrationcentralhar s.k.arbetslöshetskassorhuvudgrupper: som
administration.lokals.k.hararbetslöshetskassoroch som

illustrerasadministration kanlokalochcentralmellanSkillnaden
exempel.med följande

centralmedkassaArbetslöshetskassaErkända ärAkademikernas en
finns 25StockholmihuvudkontorkassansVidadministration. ca
rörandeersättningsärendenmedarbetarhandläggare ar-som

beslutsamtligafattarhandläggarebetslöshetsförsäkringen. Dessa som
beslutetskaenskildedenbeslut gårkassans emotärendena. Omrör

högreska skeomprövningsådanEftersomkassan.omprövas enav
Påhandläggargrupp.särskildomprövningenbeslutsnivå görs re-av en

arbetsuppgifter är,redogörare. Derass.k.forbund finnsspektive
arbetslösademedlemskontakter,sedvanliga emotatt taförutom

Är ansökningardessaersättningsansökningar.medlemmarnas
kompletteringar.erforderligainhämtaredogöramaofullständiga ska

till kassan.knutnaredogöraredet 40finnsnärvarandeFör ca
lokalmedkassaarbetslöshetskassa ärByggnadsarbetarnas en

ochhuvudkontorbeståradministration ettadministration. Kassans av
iuppgift består emotLokalkontorens taattlokalkontor.36 er-

förstas.k.fatta deochmedlemmarnafrånsättningsansökningar att
beslut ifattarredogörarefinnslokalkontorvarjeVidbesluten. somen

handläggare.antalredogörarenharsin hjälpTillersättningsärenden. ett
handläggaresammanlagt 135detfinnsnärvarandeFör ca

Vidkassaärenden.medsysslar änäven annatlokalkontoren. Dessa
omprövningsärenden. Dessahandi förstahandläggshuvudkontoret

behörigellerkassaföreståndarenantingenbeslut fattas avav
vidhandläggarenärvarande tvåförfinnshandläggare. Det

arbetsutskott.kassastyrelsensärendenVissa prövashuvudkontoret. av
skillnadenväsentligastedenexempeldessa ärframgårSom av

organi-inomnivåvilkenadministrationcentralochlokalmellan
ersättningsbesluten.faktiskt fattarsationen rentman

hand-centralenbartarbetslöshetskassornärvarande har 24För
beslutanderättendelegeratarbetslöshetskassormedan 16läggning,

lokalt.

Utbetalningsrutiner

skötsmedlemmarnaarbetslösatill deersättningUtbetalning avav
be-utbetalningsrutinalla kassorförviaSparbanken gemensamen

Utbetalningssystemetutbetalningssystem.Sparbankernasnämnd SUS
ochstatsbidragöverföringenmedsammankopplatär av

ñnansieringsavgifter.medlemsavgifter
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Förvaltningskostnader

I arbetslöshetskassomas förvaltningskostnader, dvs. de kostnader
kassorna har för administration försäkringen, ingår bl.a. kostnaderav
för löner, lokaler, och information. Vidare ingår utgifter förporto
återbetalning statsbidrag felaktigtavseende utbetalad arbets-av
löshetsersättning.

Förvaltningskostnaderna uppgick under år 1994 till totalt 665,9
kassorg.miljoner kr i samtliga nedanståendeAv tabell framgår6.5 att

förvaltningskostnaden medlem skiljer sig mellan kassorna. kanDetper
de små arbetslöshetskassorna generellt har högrenoteras att sett

förvaltningskostnader de beror delvisDetta delän större. att en av
dessa kostnader fasta, dvs. oberoende antalet medlemmar.är Inomav
vissa verksamhetsområden ersättningsärendena vidare betydligtär mer
komplexa inom andra.än

9 Uppgifterna arbetslöshetskassorna förvaltningskostnader for år 1995 är närom
detta betänkande publiceras inte sammanställda.
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årenårsmedlemiförvaltningskostnader kr6.5 KassornasTabell per
1990-94.

1994199319921990 1991Arbetslöshetskassa
116111978189Akademikernas

295249212Beklädnadsarbet. --
399310258229207plåtslag.Bleck- och
347313266194147Byggnadsarbetamas
22722426012997Elektrikemas

245200166Fabriksarbetamas --
160159l l 1138130Farmacitjanstem.
1892211389786Fastighetsanställdas
816836 4731Finanstörbundets

1181091008682Försäkringsanst.
10685887673Försäkringstjänst.
13913011410079Grafiskaarbetarnas

403312306Gruvindustriarb. --
458 427387395305Hamnarbetamas

132131113103110Handelsanställdas
332264151124113Handelsrepresent.
18818713912593Handelstjänstem.
562417414396361kaféHotell-, re--

staurangans.
242260Industrifackets --- 140106766255Industritjänstem.
1481181328162Journalisternas
10891808270Kommunalarb.
16612810410183Kommunaltjänstem.
282235229254202Köpmännens
353279207193201Lantarbetamas
9576684344Ledarnas

280179181145126Livsmedelsarb.
23521815510485Metallindustriarb.
540547542523522Musikemas
41439421713286Målarnas
23417716113311Pappersindustriarb. 1
296238196199147Petroleumhandlamas
355282279262304Sjöfolkets
380358304241189Skogsarbetarnas
221234199141147och Lantbr.Skogs-
267305206172141Småforetagamas
11182614842Statsanställdas*
131101685546Statstjänstemännens
393353335353307Sverigesarbetares

1423140810941010811Sverigesñskares
445349355296262Sverigesteaterv.
395631290209152Transponarbetamas
1711391159681Träindustriarbetama

17715412610489Samtliga
Indu-1993fr.o.m. årredovisasarbetslöshetskassorFabriksBeklädnadsoch somAnmärkning:

MetallsiingårarbetslöshetskassaGruvindustriarbetamasarbetslöshetskassa. ar-strifackets
f.d.arbetslöshetskassaBanktjänstemännensf.d.1993.fr.o.m. årbetslöshetskassa

Källa :AMSarbetslöshetskassa.sEKOzs*arbetslöshetskassaArbetsledamas numera
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Samspel mellan arbetsförmedling och arbetslöshets-
kassor

villkor förEtt den arbetslöse medlemmen fåska ersättningatt är att
han eller hon anmäld arbetssökande vid arbetsförmedlingen.är Ensom
sådan anmälan sker vid personligt besök arbetsförmedlingen.ett
Arbetsförmedlingen lämnar därvid s.k. kassakort på vilketett
förmedlingen styrker den arbetslöse anmäld arbetssökande.att är som

kort skaDetta sökanden lämna till sin arbetslöshetskassa. På
kassakortet fyller sökanden dag för dag i vad han eller hon har gjort.

arbetsförmedlingenOm bedömer den arbetssökande avvisatatt ett
erbjudet lämpligt arbete, ska förmedlingen anmäla detta till ar-
betslöshetskassan för utredning och beslut.

fåFör till ersättning ska sökanden också bifogarättatt ett ar-
betsgivarintyg visar omfattningen det tidigare arbetet samtsom av
skälet till varför anställningen upphörde.

Tillsyn m.m.

Tillsynsorgan för arbetslöshetskassorna Uppgiften utförsAMS. vidär
försäkringsenhet.AMS Tillsynen omfattar dels information för att

förebygga fel och brister, dels granskning verksamheten, bl.a.av
besök kassorna.på Granskningen innefattar kontrollgenom av

regeltillämpning, administrativa och rutinersystem samtm.m.
granskning enskilda ersättningsärenden. Granskningen kan bl.a. ledaav
till beslut återbetalning statsbidragom av m.m.

också arbetslöshetskassornasAMS ansökningarprövar om
statsbidrag. Vidare till det förs erforderliga medel tillöverattser man
betalningssystemet för utbetalning ersättningarna. AMSav
sammanställer också ekonomisk information arbetslöshetskassornaom

beräkningar utjämningsbidrag, finansieringsavgiftgörsamt etc.av
utfärdarAMS tillämpningsföreskrifter. skaAMS godkänna vissaäven

förändringar kassoma vidtar såsom stadgeändringarsom m.m.
företräder iAMS ersättningsärenden har överklagats tillstaten som

allmän förvaltningsdomstol.
Tillsynen finansieras vadatt procentgenom en av

arbetslöshetskassorna erlägger i finansieringsavgift går till till-
synsverksamheten.
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Arbetslöshetskassomas rättsliga ställning

föreningar handläggerArbetslöshetskassorna privaträttsligaär som
Ävenmed statliga bidrag.arbetslöshetsersättningar finansierade om

deras beslut avseendekassorna således privaträttsligaär organ, anses
beslut kanmyndighetsutövning.ersättningsfrågoma Derasutgöra

med den maj 1996 kommeröverklagas till länsrätt. Från och l
ärenden. står i sini överklagadekassorna Kassornaatt partvara

Justitieom-verksamhet under tillsynmyndighetsutövande även av
har skade-budsmannen och Justitiekanslern. Staten ansetts vara

personal vidtagit vidför felaktiga åtgärder kassansståndsskyldig som
myndighetsutövning.

Samorganisationen

samtligaarbetslöshetskassornanuvarande i Sverige verksammaDe är
organisation benämnd Arbetslöshetskassomastillanslutna en

Med-Sammanslutningen bildades år 1946.samorganisation SO.
frivilligt.i Sammanslutningenlemskapet är

ochvid framställningarföreträda kassornauppgiftSO:s är att
informationmedverka vidtill myndigheter ochyttranden att om ar-

kassornautveckla förbetslöshetsförsäkringen. Vidare ska SO ge-
dåövrigt företräda kassornarutiner iadministrativa samtmensamma

uppträdande.anledning föreligger till gemensamt
föreståndar-anordnandeuppgifter fullgörs bl.a.Dessa avgenom

konferenser anordnadedeltagande vidhandläggarkonferenser,och av
medinformella kontakter AMS.länsarbetsnämnderna och genom

informationsblad förutom tillVidare SO ut ett ar-som,ger
tilldistribuerasintresseorganisationerna,betslöshetskassorna och även

länsarbetsnämnderarbetsförmedlingar,andra berörda såsom m.m.
detta bedriverexemplar.Informationsbladet i 000 Utöver13utges ca

personal.kursverksamhet för kassornasomfattandeSO
arbetslöshetskassornafördatasystemhar låtit utvecklaSO ett nytt

harvissa kassör. SObenämnt OAS. Detta prövassystem nu av
beslutstöd åt kassorna.för Idärutöver skapat systemetett system som

bestämmelser,gällande lagar ochfinns uppgifterdatoriseratär om
kanavgörandenhänvisningar till olika Kassorna attgenomm.m.

information.del dennaenkeltansluta sig till sätt tasystemet ett av
arbetslöshetskassaVarjebeslutande årsmötet.högstaSO:s ärorgan

vissa iVid behandlasombud. årsmötettvåhar rätt att representeras av
valingår bl.a.Bland dessa ärendenstadgarna angivna ärenden. av
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finnsstyrelseledamöter. Mellan årsmöten möjlighet hållaäven att extra
möten.

Mellan de olika leds verksamhet styrelse.SO:smötena av en
ledamöter. dessa ledamöter väljsStyrelsen består 16 13Av avav

valårsmötet. övriga ledamöterna särskiltDe tre utses utan av
Landsorganisationen, Tjänstemännens Centralorganisation och

Centralorganisation vardera. deSveriges Akademikers med Aven
ordföranden och ledamöterledamöter årsmötet väljsutsessom av sex

det andradet året och övriga ledamöter året.ena
finnas arbetsutskott. ska bestå fyrastyrelsen ska DetInom ett av

fattaordinarie ledamöter. Utskottet kan mellan styrelsesammanträdena
bereder också ärendenbeslut i ärenden brådskande Utskottetnatur.av

uppdrag styrelsen.på av
verksamhet huvudsakligen s.k.SO finansierar sin genom an-

slutningsavgifter medlemskassorna erlägger årligen samt genomsom
kursavgifter.

Administration6.3 KASav

arbetsmarknadsstödet har sedan tillkomsten år 1974kontantaDet
stödethandlagts och länsarbetsnämnder. UtbetalningenAMS avav

försäkrings-Riksförsäkringsverket och de allmännaombesörjs av
kassoma.

centraliserades administrationen till fyra KAS-juli 1990Den 1
Östra och Södra regionerna.regioner benämnda Re-Norra, Västra,

uppdelade följande län.gionema är
Gävleborgs,Västmanlands, Dalarnas,Uppsala,Norra regionen:

Västerbottens och Norrbottens länVästernorrlands, Jämtlands,
Bohus,Hallands, Göteborgs- ochJönköpings,Västra regionen:

Älvsborgs, ÖrebroVärmlands och länSkaraborgs,
ÖstergötlandsÖstra ochStockholms, Södermanlands,Regionen:

Gotlands län
KristianstadsSödra Kronobergs, Kalmar, Blekinge, ochregionen:

Malmöhus län
länsarbetsnämnderna i Gävleborgs,regioner administrerasDessa av

Älvsborgs, län. och denGotlands respektive Blekinge Den östravästra
vardera samtligaregionen handlägger ungefär tredjedel aven

ungefärersättningsbeslut landet. övriga två regionerna handläggeri De
sjättedel vardera.en

lokaliserad till fyra s.k.Handläggningen KAS-ärendena KAS-ärav
regionen, östrakontor: Ljusdal regionen, Borås västra Hemsenorra
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kontorsödra regionen.och Olofström Dessaregionen är
länsarbetsnämnd.enheter inom respektivesjälvständiga

underställdkontorschef direktledsKAS-kontoren ärsomav en
visshandläggarefinns vid kontorenlänsarbetsdirektören. Vidare samt
fattabereda ärenden ochuppgifterHandläggamasövrig personal. är att

särskildahandläggsOmprövningsärendenersättningsfrågor.beslut i av
samtliga KAS-handläggare vidfinns totalt 80handläggare. Det ca

allaska kunna fattavid KAS-kontorenhandläggarekontor. Samtliga
ersättningsfrågorna.beslut rörsorts som

länsarbets-finansierasadministrationKAS-kontorens attgenom
fattar ochbeslut KAS-kontoravgift för varjeerläggernämndema etten

läns-respektive områdemed hemvist iarbetslösberör ensom
för närvarande 135för. avgiftansvarig Dennaarbetsnämnden ärär

kr/beslut.
erhåller in-arbetsmarknadsstödfå kontantarbetslös kanEn som

sigeller hon anmälerstödform handennaformation när ar-om
ansök-tillhandahållerArbetsförmedlingenbetsförmedlingen. även

Deklarationskortetdeklarationskort.och s.k.ningshandlingar mot-
arbetslöshetsförsäkringen.förekommer inomkassakortdet somsvarar

inte uttala sigarbetsförmedlingen bör dockHandläggarna på om
arbetsmarknadsstödtill kontantberättigadden arbetslösehuruvida är

ansökningshandlingarna jämtekan lämnasökandeeller inte. Den
tillarbetsgivarintyg/studieintygdeklarationskortet och ett

behörigt KAS-tillvidarebefordrar handlingarnaförmedlingen som
ansökningen.kontor prövarsom

aktuellarbetslöse blirinnebär dennuvarande KAS-systemetDet att
arbets-eller han blirförst honlänsarbetsnämndemahos någon närav

arbetsmarknadsstöd ochkontantuppbär ärarbetslös,lös. Om somen
arbetslöshetsperiod uppnårunder sinarbetslöshetskassa,medlem i en

ellerövergår honarbetslöshetsförsäkringen,förkvalifrkationskraven
fallSådanasistnämndadetersättningtill uppbärahan systemet.att ur

exemplifieras följandeinte ovanliga och kan sätt.är
heltidsarbeteerhållitden januari år lhar 1 restau-A ett som

månader. Ivikariat, pågår iArbetet,rangbiträde. är ett sexsom
och erhålleransöker hansitt arbetepåbörjarsamband med Aatt om

hanupphör bliranställningenarbetslöshetskassa. Närmedlemskap i en
iarbetslöshetskassanvarit medlem iharEftersom han intearbetslös.

arbetslöshetsförsäkringen.ersättning frånerhållakan han inteårett
fortsätter dockstället.arbetsmarknadsstöd i Afår då kontant attHan

uppburit kontantharhani kassan. Närmedlemvara
uppfyllerhanmånader konstaterasarbetsmarknadsstöd under attsex

erhållerEfter ansökanarbetslöshetsförsäkringen.medlemsvillkoret i
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han från arbetslöshetsförsäkringen i stället för kontantersättning
arbetsmarknadsstöd.

arbetslöshetsför-Ersättningsreglerna i6.4
säkringen

Allmänt

från arbetslöshetsförsäkringenarbetslös ska få ersättningFör att en
eller hon arbetstagare, har varitkrävs den arbetslöse, han äratt om

arbetslös-medlem i arbetslöshetskassa minst tolv månader innanen
medlemsvillkoret. Vidare krävs den arbetslöseheten inträdde att

mängd förvärvsarbeteunder viss period har utfört vissenen
arbetsmarknadensarbetsvillkoret han eller hon står tillsamt att

arbetslöse har tillförfogande grundvillkoren. Den rätt er-m.m.
hans ellersättning under viss period längd beroendeär aven vars

pågåendehennes ålder. medlemmen avbrott iOm gör ersätt-en
överstigerförvärvsarbeta, och detta avbrott inteningsperiod för ettatt

påbörjadeefter arbetets avslutande sinfortsätter han eller honår,
får det upparbetadeersättningsperiod. denna period slutNär är senast

ersättningsperiod.grund förarbetsvillkoret ligga till en ny
ersättningsperiodbestämmandetArbetsvillkoret kan vid ävenav en ny

kallad med arbetearbetsmarknadsutbildning sågrundas på tid i m.m.,
jämställd tid.

Grundvillkoren

arbetsförersättning han eller honarbetslös medlem erhållerEn ärom
beredd erbjudetoförhindrad sig arbete,och i övrigt åta är att antaatt

offentliga arbetsförmedlingen ochlämpligt arbete, anmäld hos denär
Ersättning lämnas inte till deninte har kunnat erhålla lämpligt arbete.

finns särskilda skäl.deltar i utbildning, det intesom om
förförstås medlemmen inte utför arbeteMed arbetslös att annans

förvärvssyfte.utför arbete för räkning i Enräkning och inte heller egen
uppsägningstidexempelvis undermedlem uppbär lön, semester,som

Perrnitteringar kan i vissaeller perrnittering inte arbetslös.anses vara
krävs docktill arbetslöshetsersättning.fall Deträtt attanses ge

det inte utgårtillåten enligt kollektivavtal ochpermitteringen är att
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kan permittering vidlön. exempelnågon Som nämnas
semesterstängning.

arbetsgivaren har ihar blivit arbetslös gåttmedlemEn attp.g.asom
få arbetslöshetsersättning förskott detkonkurs kan i vissa fall som

normalt intelönegarantibeloppet. Tjänstledighetstatliga anses som
kan arbetslösbedömningarbetslöshet. Vid person anses varaav om en

medlemmen frånbisysslor, dessa inte hindrarinte hänsyn till atttas om
utföra förvärvsarbete.

inom förska lämpligterbjudet arbeteEtt som om ramenanses
försäkradesskälig hänsyn tagits till dentillgången arbetstillfällen

andra personligai övrigt för arbetetyrkesvana och förutsättningar samt
enbart detarbete inte olämpligtförhållanden. innebärDetta äratt ett av

utbildning ellermed medlemmensskälet det inte överensstämmeratt
med deska förenligayrkesverksamhet. Anställningsförmånema vara

kollektivavtal eller,anställd enligtförmåner utgår till den ärsomsom
förhållande till de förmånerfinns, skäliga ikollektivavtal inte varaom

likvärdigatill arbetstagare medföretag utgårvid jämförligasom
får inte hänföra sig tillkvalifikationer. Arbetetarbetsuppgifter och en

förhållandena påolovlig konflikt pågår ocharbetsplats där en
skyddsbestämmelser.stadgadearbetsplatsen ska motsvara

kvalifikationer till-medlemmensarbetsgivarenOm ärattanser
regeleller henne, arbetet ivill anställa honomräckliga och är att anse

sig ha tillräckligamedlemmen själv intelämpligt även ansersom om
särskild behörighetför det. det fordraskunskaper eller färdigheter Om

behörighet arbetetsaknar dennaför arbete och medlemmen är attett
arbete lämpligt kanbedömningenolämpligt. Vid ärettav omanse som

förhållande kan haålder.den arbetslöses Dettahänsyn tilläven tas
erbjudas arbetemedlem kanfall därbetydelse bl.a. i de somen

haftmedlemmen inte tidigarekroppskrafter ochförutsätter goda ett
sådant arbete.

tillfå sitt arbetsutbud begränsatarbetslöse har ingenDen rätt att
finna sig ieller hon måstenaturliga arbetsområde. Hanhemortens att

eller detbostadsfrågan kan lösasförutsättningflytta under äratt
bundenhetoch arbetet. Lokalveckopendla mellan hemmetmöjligt att

exempelvis familjeskäl. Omvissa fall,dock ikan accepteras av
tillska hänsynpendla till arbetsplatsenmedlemmen måste atttas

tillfredsställande ochlösaskommunikationerna kan sätt attett
medlemtänkta lönen.proportion till den Enstår i rimligkostnaderna

fråndaglig bortovaro hemmetbarn inte behöva accepterautan enanses
överstiger tolv timmar.som

avvecklingstidunder skäligkommunalt uppdragBisyssla eller är att
för arbetegodtagbart hinder ort.att ta annananse som

grundenarbete avvisas denerbjudandevissa fall kanI attett om
enligtarbete. krävslämpligare Detlöftemedlemmen har annatettom
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löftefinns dokumenteratför erbjudandetpraxis det vid tiden ettatt om
tillträdas inomanställningen skaarbetsgivare,anställning hos attannan

bedömsarbetetoch det väntadearbetserbjudandetfråndagar14 att
lämpligare.som

intearbete får i principhaft tidigarehar ilönDen ett varaman
eller inte.lämpligtarbete skaför erbjudetavgörande ett anses varaom

understiger kassa-väsentligenerbjudna lönendenEndast om
olämpligt Med väsentligtarbetetersättningen kan attavsesanses vara

tiomedkassaersättningenunderstigerden erbjudna lönen änmer
arbetslöse i princip måstedeninnebärDetta accepteraattprocent. en

haft.hareller hon tidigare Envad hankraftigt understigerlön som
500 krhade inkomst 16inträddearbetslösheteninnan avenperson som

såledesersättning, förväntasmöjligaidag högstamånad vilket gerper , undermånad, dvs.kr 35000lön 11 procentacceptera caperen ca
tidigare lön.

Arbetsvillkoret

få tillförarbetslöse medlemmenden rättArbetsvillkoret innebär attatt
fördeladedagar påminstförvärvsarbetat under 80haersättning måste

föremånaderramtid tolvundermånaderminst fem aven
kalenderdagar.månader 365Med tolvinträde.arbetslöshetens avses

räknas.fårminst timmarförvärvsarbete utförts idagarEndast tresom
tillämpavissa kassormedgettarbetsvillkoret har AMSVad gäller att

arbetslöshetskassaMusikernasexempel kansärregler. Som nämnas att
dagstidslängdvarje uppdragräknahar tillåtits oavsettatt ensom

arbete.
söksersättningarbetsvillkoret skabestämmande närVid manav

beredskapsarbetetutbildningsvikariat,beakta s.k.inteförsta gången
skastarta-eget-bidrag.Vidares.k.bedrivits medeller arbete mansom

arbetslöshetensföremedlemmenbisysslorsådanainte beakta som
all tidövrigt skaheltidsarbete.sitt Iutfört vid sidanvaraktigtinträde av

utförtshararbeteräknas införvärvsarbeteinkomstmed oavsett omav
medtidtid kanexempel på sådaneller inte. Som nämnas

semesterlön ochväntetidsersättning,helglön,permitteringslön,
Även till-utomlands fårutförtsharvissa arbetenuppehållslön. som

medinte räknaramtiden skabestämmandeVidgodoräknas. manav
principbakåt i tiden ikan förlängasRamtidenöverhoppningsbar tid.

helst.hur långt som
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Överhoppningsbar tid

Överhoppningsbar varitmedlemmen harsådan tid under vilkentid är
denheltidsutbildningsjukdom,styrktförhindrad arbetaatt somp.g.a.

har föregåttsfyllda år ellerefter 25försäkrade har avslutat avsom
månader,femheltid i minstförvärvsarbetesammanhängande

kriminalvårdensfrihetsberövandeanstalt,nykterhetsvård på
fyllt två årinte hareller adoptivbarnbarnområde, vård eget somav

eller livsmedelslagen. Detsammasmittsskyddslagenenligtoch beslut
varitföräldrapenningförmån ellerhar erhållitförsäkradgäller tid då

vämpliktstjänstgöring,grundarbetaförhindrad att av
den månrehabilitering iyrkesinriktadellerarbetsmarknadsutbildning

Äventid.arbetadjämställs medinteaktiviteterdessa
tid.Överhoppningsbararbetslivsutveckling kan räknas som

tidjämställdförvärvsarbeteMed

intemedlem,redogörelsen gällerden tidigareframgårSom att somav
arbetsvillkoret pågrundaersättningsperiod, inte fårpåbörjattidigare en

påbörjatharmedlemmenOmförvärvsarbete.änannat en
sig förkvalificeraeller honhanersättningsperiod kan en ny er-

aktiviteteraktiviteter.andra Dessahjälp vissasättningsperiod med av
rehabilitering,yrkesinriktadarbetsmarknadsutbildning ellerfullföljdär

barnvårdtotalförsvarsplikt,fullgörande m.m.avav

ersättningstidstorlekErsättningens samt

Ersättningsnivåer

itidigarearbetslöshetsförsäkringen utgår nämntsfrånErsättningen som
Underbelopp.beräknatdagdvs.dagpenning,form ett enperav

arbetade dagarochantaletfår samtkalendervecka ersattasumman av
Dagpenningfem dagar.till högstuppgåavstängningsdagarochkarens-
princip inteoch får ikalenderveckafem dagarsåledes högstlämnas per

och söndag.lördaglämnas för
dagsför-försäkradesdenmedlämnas 75Dagpenning procent av

närvarandeförinledningsvisdagpenningtjänst. Högsta är angettssom
16 500månadslön75kr. Beloppet564 procentmotsvarar caav en

kr.

1604794
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Dagsförtjänst

Med dagsförtjänst femtedel den veckoinkomst eller, ifrågaavses en av
försäkrad med månadslön, tjugotvåendel den månadsinkomst,om en av

den försäkrade före arbetslöshetens inträde vanligen åtnjöt undersom
arbetstid förnormal den försäkrade, den s.k.som var
normalarbetstiden.

Saknas underlag för beräkning dagsförtjänsten ska med-av som
lemmens dagsförtjänst räknas den i vanliga arbetsförtjänstenorten per
arbetstagare inom yrke och med arbetsförmågasamma samma som
medlemmen.

Vid beräkning dagsförtjänsten beaktas lön och andra ersättningarav
beskattas inkomst tjänst. Tillfälliga ersättningar räknassom som av

inte. innebärDetta bl.a. ersättning för stadigvarande övertid skaatt
räknas med. Om det arbete har medräknats vid fastställandetsom av
normalarbetstiden överhoppningsbar tid ligger längre tillbaka ip.g.a av
tiden tolv månader från ansökan ersättning, ska inkomstenän om
uppräknas enligt gällande kollektivavtal.senast

finns särskildaDet beräkningsregler gäller vid bestämmandetsom
dagsförtjänsten för cirkelledare, biståndsarbetare och företagare.av

Normalarbetstid

Nonnalarbetstid den genomsnittliga arbetstiden antingen i detär
förvärvsarbete medförde arbetsvillkoret uppfylldes eller,attsom om
detta förmånligare för den försäkrade, förvärvsarbetei alltär som
utförts under ramtiden.

Vid bestämning normalarbetstiden enligt föreskrifterAMSärav
huvudregeln följande.

En jämförelse ska mellan normalarbetstiden beräknadgöras som
den genomsnittliga arbetstiden i det förvärvsarbete utförts undersom
de kalendermånadema med minst timmars arbete och den75senast
genomsnittliga arbetstiden i allt förvärvsarbete utförts undersom
samtliga kalendermånader med minst timmars inom75 arbete
ramtiden. för medlemmen förmånligasteDet alternativet ska väljas.

detOm inom ramtiden inte finns minst fem kalendermånader med
minst timmars arbete ska genomsnittsberäkningen75 denpågöras
arbetade tiden under de fem kalendermånader inom ramtiden som
innehåller det högsta antalet arbetade timmar.

medlemmenOm har haft veckoarbetstid under de kalen-samma
dermånader vilkapå beräkningen normalarbetstiden baseras, skaav
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medlemmenden tidnormalarbetstidenföreskrifternaenligt utgöra som
arbeta vecka.anställd förvarit att per

normalarbetstidförberäkningssättende angivnafinnsDet utöver nu
beräknas.tid ska kunnahur dennaanvisningarytterligare

Ersättningstid

dagar300under längstutgårArbetslöshetsersättning
ersättningsperiodenförsäkrade underdenersättningsperiod. Om

Ersättningsrättenstället dagar.perioden i 450ålderårsuppnår 55 är
försäkradedenden under vilkenmånaden föreupphör vid utgången av

ersättningsperioden harupphör innanarbetslöshetenfyller år. Om65
arbetsvillkoretprövningförsäkrade rättända har dengått till utan avny

dockgällerdagar perioden. Dettaåterståendeundertill ersättning av
sedanmånadersammanhängande tid tolvförflutitdet harinte avenom

måsteförhållandeVid sådantersättning.fickhan eller hon ettsenast
gällerutgå.ersättning ska Dettaförupparbetasarbetsvillkor attnytt

innebäraktivitetersådanaperioden beståttdelarinte somavavom
månader i dettaföreskrifter tolvEnligt AMSöverhoppningsbar tid. är

ända,tillersättningsperioden gåttkalenderdagar. Om ettfall 365 men
försäkradedenperioden, harunderupparbetatsarbetsvillkor harnytt

ersättningsperiod.till ytterligarerätt en
praxisdet iersättningsperioden hardenbestämmerNär nyaman

hade hanarbetslösedennonnalarbetstid närdenfastslagits att som
till grundliggaersättningsperioden skaförstapåbörjade deneller hon

andraför dennormalarbetstiden ersätt-för bestämmandet av
ningsperioden.

Karensvillkor

medlemmenersättningsberättigadedentillfår inte lämnasDagpenning
månadertolvtidsammanhängandeförsäkrade underförrän den aven

gångbararegel tillämpasfem dagar. Dennaarbetslösvarit peren
ersättningsperiod.

avräkningsregelnDen s.k.

erhållermedlemmenuppfattningförekommande är närvanligtEn att
till 300honfår han ellerersättningsperiod rätttillrätt nyaen ny

detisig detförhåller det påFormellt sättet,ersättningsdagar. sett men
bestämmelsen i 1berorannorlunda. Dettaoftafallet detenskilda är

denstadgarALF-lagenistyckettredje attkap. §15 nyasom
den sistaefterdagenförstadenlöper fr.o.m.ersättningsperioden ersatta
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i arbetsvillkoret, den s.k.tillgodoräkningsbara dagen använtssom
bestämmelse innebär denavräkningsregeln. Denna att nya

omfattar alternativt 450 dagar minus deersättningsperioden 300
fått efter den sista tillgodoräknademedlemmenersättningsdagar som

arbetsvillkoret. Eftersom det frågadagen i är om en ny
inledas med fem karensdagar avräknas.ersättningsperiod ska den att

kan belysas med följande exempel.nämnda förhållandetDet nu

Exempel A

detheltid och har blivit arbetslös. EfterSökanden har tidigare arbetat attnu
får hanfrån arbetslöshetsförsäkringenerhållit ersättningsdagarsökanden 200

därefter arbetslös ytterligareunder fem månader ocharbete. arbetarHan ärett
han har kvalificeratarbetslöshetskassan sin bedömningdagar.100 När gör om

till ytterligarekonstateras sökanden harsig till period eller inte, rättatten ny
ersättningsdagamaSamtidigt konstateras från deersättningsdagar. 300300 att

erhållit efter det hanför de ersättningsdagarska avdrag 100 A attgöras som
följandekan illustrerasuppfyllt arbetsvillkoret. Detta sätt.

200arbete 100200 ersätt- ersätt-ersätt-
ningsdagar ningsdagarningsdagar mån.5

wall|I

karensdagar5

karensdagar5

ersättningsdagardagar dagar300 100 200-

avräkningsregeln denframgår exemplet innebärKommentar: Som attav
ersättningsdagar.får till ytterligare 200enskilde faktiskt bara rättrent
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Exempel B

skillnadenexempel med denför Ahuvudsak desammaAntagandena iär som
hanDärefter arbetar 5dagar.ersättning under 15först uppbärsökandenatt

i dagar.sedan arbetslös 285månader och är

ersättningsdagarersättningsdagar 28515

mån.arbete 5

ersättningsdagar15

|i lkarensdagar5

karensdagar5

ersättningsdagardagar 15dagar 285300 -

avräkningsregeln innebäraexempel kandettaframgår attSomKommentar: av
ersättningsperioden.den andraersättningsdagar underfåerhållerden enskilde

nuvarandedeninförandetvidavräkningsregel tillkomDenna av
uppfylltbestämmelsenSyftet med nyttALF-lagen. att ett ar-var

arbets-ersättningsdagarmånga närlikabetsvillkor skulle oavsettge
inträdde.lösheten

återbetalningochavstängningRegler om

hon harhan ellerersättningtillfrånFörsäkrad ska rättavstängas om
från arbetethar skiltsanledning,giltigsitt arbetelämnat utan p.g.a

eller,lämpligt arbete,erbjudetavvisatuppförande, harotillbörligt utan
uppträdandesittändåarbete,sådanthar avvisatuttryckligenatt genom

stånd.kommit tillinte haranställningenhar vållatuppenbarligen att
i detersättningsdagartillnormalfallet 45beräknas iAvstängningstiden

till 60anledning ocharbetesittförsäkrade lämnatfall den utan
bara dagarinräknasavstängningstidenfall.övriga Iiersättningsdagar

denunder vilkadagarellerskulle ha lämnatsdagpenningför vilka
får iavstängningstidentotalaförvärvsarbete. Denutförtförsäkrade har

frågakalenderdagar. Irespektive 168överstiga 112normalfallen inte
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kortvariga anställningar den försäkrade har lämnat ellerom som
avvisat gäller kortare avstängningstider.

medlemmen harOm från till ersättning påverkar inteavstängts rätt
avstängningen ersättningsperiodens längd periodenpå sätt änannat att
skjuts framåt i tiden.

Om försäkrad har, medvetet eller vårdslöshet, lämnaten av grov en
oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållande harsom
betydelse för bedömningen ersättningsrätten och kassan därvidav
bedömer medlemmen inte bör uteslutas, från-ska medlemmenatt
kännas sin till ersättning. Frånkännandet ska gälla under minst 130rätt
dagar. finnsOm det särskilda skäl kan frånkännandet gälla under färre
dagar.

den försäkrade oriktig uppgift eller under-Har genom genom
låtenhet fullgöra honom eller henne åvilande uppgifts- elleratt an-
mälningsskyldighet eller på orsakat ersättningen utgåttsättannat att
obehörigen eller med för högt belopp eller har någon på sättannat
obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har han
eller hon insett detta, ska det betalats för mycket återbetalas.utsom
Om det föreligger särskild anledning kan återbetalningsskyldigheten
helt eller delvis efterges.

Ersättningsreglerna i6.5 KAS

Allmänt

arbetsmarknadsstöd tidigare till arbetslösaKontant nämntsutges som
inte försäkrade enligt ALF-lagen och till sådana ärär somsom

medlemmar i arbetslöshetskassa eller skäl inteett annaten men som av
uppfyller kraven för till arbetslöshetsersättning. Vidare kontanträtt ges
arbetsmarknadsstöd till arbetslösa har utförsäkrats från tillrättsom
arbetslöshetsförsäkring efter års ålder. arbetsmarknadsstöd60 Kontant

docklämnas tidigast den juli det år den arbetslöse fyller tjugo år,1
längst till den arbetslöse fyller 65 år.

arbetslös ska få kontant arbetsmarknadsstöd krävs hanFör att atten
eller hon har arbetat under viss period och har utfört viss mängden en
förvärvsarbete arbetsvillkor han eller hon står tillsamt att
arbetsmarknadens frånförfogande grundvillkor. Till skillnadm.m
ersättningsreglema i arbetslöshetsförsäkringen kan den arbetslöse
kvalificera sig till ersättning utbildningsvillkor. kontantaDetettgenom
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dag beräknat belopp underi formarbetsmarknadsstödet utgår ett perav
begränsad period.vissen

pågåendeuppfyller arbetsvillkor innanstödtagarenOm ett nytt en
ända erhåller stödtagaren till ytterligareersättningsperiod gått till rätt

kan i dessa fall uppfyllasersättningsperiod. Arbetsvillkoret genomen
jämställd tid.med arbete

och arbetsvillkorGrundvillkor m.m.

villkoren iöverensstämmelse med ALF-utformade iGrundvillkoren är
förfogandetill arbetsmarknadensarbetslöse ska stålagen, dvs. den

medlemskap iuteslutits frånden arbetslöseHar ar-enm.m.
ellereller hon medvetethanbetslöshetskassa att grovavp.g.a

uppgift angåendevilseledandeoriktig ellervårdslöshet har lämnat
ellertill medlemskapför eller hennesförhållande betydelse hans rättav

tidarbetsmarknadsstöd underkontantersättning, lämnas inget etten av
från uteslutningen.år

arbetsmarknadsstödkontantArbetsvillkoret for till är sö-rätt att
ramtidmånader underunder minst femha förvärvsarbetatkande ska en

arbetslöshetens inträde. Hänsynomedelbart föremånaderpå tolv tas
utförts minstförvärvsarbete har 75under vilkenendast till månad

timmar.
normalfalletarbetslöshetsförsäkringen gäller ilikhet medI att om

får hanersättningsperiodpåbörjattidigare harden arbetslöse inte en
förvärvsarbete.arbetsvillkoreteller hon inte grunda änannat

jämställd tidförvärvsarbeteMed

iarbetad tid desamma ALF-jämställs medaktiviteterDe är somsom
tidarbetad tid sådandärutöver medjämställslagen. I KAS-systemet

åldring ellervårdatenskilt hem harsökanden iunder vilken
ståvarit förhindradsökandenutsträckninghandikappad i sådan attatt

förfogande.till arbetsmarknadens

Överhoppningsbar tid

for detdesammai principÖverhoppningsbar tidReglerna ärom
arbetslöshetsförsäkringen.för Denarbetsmarknadsstödetkontanta som

enligtramtidenräknas in iden tid intefinnsskillnad är att somsom
Begränsningenfår överstiga två år.intebestämmelserna avseende KAS

få framsvårthade visat sigskälet detinfördes bl.a. det attatt varaav
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innebär tidutredning tid låg långt tillbaka. längreDetta attom som
tillbaka från första arbetslösa dagen inte kan påverka tillår rättenän tre
KAS.

Utbildningsvillkor

arbetsvillkoret för till kan kvalificerainte uppfyller KASDen rättsom
utbildningsvillkor. detta krävssig uppfylla För attatt ettgenom

uppfyllda.följande förutsättningar är
under ramtid tio månader iminst kalenderdagar,i 90Den en avsom

heltidavslutat utbildninganslutning till han eller honatt somen
till studiesocialt stöd, ståttoch berättigatomfattat minst läsårett som

denförfogande arbetssökandetill arbetsmarknadens genomsom
berättigad tillförvärvsarbetatarbetsförmedlingen elleroffentliga är

räknasbestämmandet ramtidenarbetsmarknadsstöd. Vidkontant av
hindrad till arbetsmarknadenssökande har varit ståinte tid då den att

ellertotalförsvarstjänstgöring, havandeskapsjukdom,förfogande p.g.a
har fyllt två år.eller adoptivbarn intevård barneget somav

berättigar tillgrundskolenivåslags heltidsutbildningAll över som
innehålltill Utbildningensstöd kan grunda KAS.studiesocialt rätt

universitetsstudier,frågakansaknar betydelse. Det t.ex. vara om
kommunaladengymnasieutbildning vidfolkhögskolestudier eller

universi-påvisbart resultat,Studiervuxenutbildningen. t.ex.utan
påfullgjorda eller enstakatetsstudier i enstaka ämnenämnen utan prov

för tillinte grund KAS.gymnasienivå godtas rättsom

ersättningstidstorlekErsättningens samt m.m.

Ersättningsnivåer

formtidigare iarbetsmarknadsstöd utgårKontant nämnts ettavsom
lägstadetsammabelopp. KAS-beloppetdag beräknat är somper

fem dagar vecka. KASkr/dag, dock högstdagpenning, dvs. 230 per
inkomst.tidigaremed belopputgår oavsettsamma

normalarbetstidersättningen ska sökandensberäkningFör av
i hela arbetstimmar. SomNormalarbetstiden fastställsfastställas.

arbetavederbörande har varit anställdgäller den tidnonnalarbetstid att
tillgodoräkningsbaraarbetsvillkoretivecka under de tresenasteper

speciellaarbetstid finnsVid varierandemånaderna.
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tillfastställasalltidNormalarbetstiden skatillämpningsföreskrifter.
vecka.timmaroch högst 40lägst 17 per

sökandensnormalarbetstiden ochberäknadedengrundvalPå av
stödbeloppantalarbetslöshetenframräknasarbetsutbud ett persom

fastställdomräkningstabellanvändsberäkningenvecka. För aven
regeringen.

avräkningsregelnErsättningstid och

dagarl 50högstarbetsmarknadsstöd utgårKontant
innanålderårsuppnått 55stödtagarenersättningsperioden. Har
Sedandagar.stället 300perioden itill ända,ersättningsperioden gått är

dagar.ersättningsperioden 450ålder,årsuppnått 60stödtagaren är
hararbetsvillkortill ändaersättningsperioden gått nyttettOm men

tillstödtagarenperioden har rättunderupparbetats ny er-en
arbetsförmed-Även försökerstödtagaregällervadsättningsperiod.

föremål förblitillfällebereda demmöjligt attlångtlingen så attsom
blirdeundvikadärigenomåtgärd förarbetsmarknadpolitisk attatten

arbetsmarknadsstöd.kontantutan
tillämpasersättningsperioderhållerstödtagareNär ennyenen
ALF-lagen.finns idenmedavräkningsregel överensstämmer somsom

Karensvillkor

medbestämmelse överensstämmerdetavseende finnsdettaI somen
ALF-lagen.ikarensbestämmelsen

Övrigt

återbetalningoch överensstämmeravstängning,reglernaVad gäller om
reglerfinnsVidareALF-lagen.ibestämmelsernamedhuvudsakdessa i

medhuvudsakvilka i överensstämmerstödetindragning avom
ALF-lagen.ifrånkännandereglerna
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6.6 Avtalslösningar

Allmänt

Vid sidan de statliga eller statsbidragsfinansierade försystemenav
kontant arbetslöshetsersättning har arbetsmarknadens inomparter ett
flertal avtalsområden träffat uppgörelser avseende olika åtgärder vid
uppsägningar arbetsbrist, s.k. trygghetsavtal. Trygghetsavtalenp.g.a
innebär i de flesta fall den uppsagde arbetstagaren skaatt ges
rådgivning och hjälp finna sysselsättning. enskilde kanDenatt en ny

få ekonomiskt stöd vid utbildning, vid företagäven Istart eget etc.av
del trygghetsavtal prioriteras åtgärder hjälper företagen atten som

utvecklas för därigenom minska risken för neddragningar.att
Trygghetsavtalen innehåller bestämmelser innebär denäven attsom
arbetslöse erhåller olika ersättningar kompletterar det kontantasom
stödet vid arbetslöshet. ersättningarDessa reducerar inte den ersättning

den enskilde får från arbetslöshetsförsäkringen och KAS.som
Trygghetsavtal har träffats såväl det privatapå de statligasom

och kommunala områdena. För belysa avtalens innehåll ochatt om-
fattning lämnas redogörelse för de avtalsområdena.störstaen

Trygghetsavtal mellan SAF och LO

Mellan ochSAF LO har träffats avtal arbetsmarknadsförsäkringarom
bl.a. innehåller försäkring avgångsbidrag AGB. Parternasom en om

har också bildat stiftelse.en
Konstruktionen avgångsbidragen skiljer sig från det kontantaav

stödet vid arbetslöshet detpå innehållerAGB tvåsättet ersätt-att
ningsformer, A-belopp respektive B-belopp. A-beloppet är ett en-
gångsbelopp utbetalas i samband med arbetstagaren förlorar sinattsom
anställning. B-beloppet periodisk ersättning utgår underär en som
arbetslöshetsperioden.

arbetstagareEn har förlorat sin anställning kan erhålla AGB-som
förmåner i två olika fall, dels arbetstagaren från sinsagtsom upp
anställning på grund företaget förändrat sin verksamhet och dettaattav
har lett till varaktig minskning personalstyrkan företagsfallet,en av
dels arbetstagaren har varit anställd i bransch tillämparom en som en
anställningsform innebär anställs för visstidsbegränsatattsom man
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iarbeteerhållakunnatinte hararbetstagarenoch nyttarbete ett
sådanaexempel påbranschfallet. Sommånaderinombranschen sex

anläggningsbranschenbyggnads- och samtbranscher kan nämnas
säsongarbetare.förgäller dock inteBranschfalletmåleribranschen.

frånersättning AGBha tillska ärförförutsättning rättEn att man
underi företagAGB-århela s.k.minsttjänathar treatt sammaman
underuppsägningsåretföreliggerfem samtde år närmastsom

ha arbetat 832AGB-år måsteuppfyllauppsägningsåret. För ettatt man
kalenderår. Dettaundereller motsvarartimmar ett enmer

832mindrearbetattimmar. Om änminst 16veckoarbetstid på man
tillgodoräknaskalenderårundertimmarminst 208timmar ett manmen

dividera denframfårdelAGB-år. Denna attdel ett genommanen av
det årfr.o.mtillgodoräknasAGB-årmed 832.tidenarbetade

år.fyller 28arbetstagaren
arbets-angivna villkorförutomA-belopp krävserhålla attFör att

ellerhar löptuppsägningstideninnan attfyllt 40 år uthartagaren
bestårA-beloppethela AGB-år.sjutillgodoräknatshararbetstagaren

kr700Grundbeloppet 5tilläggsbelopp. ärochgrundbelopp ettettav
årfyllt 40arbetstagaren närengångsbelopp. Harformoch i ettutges av

arbetstagarenanställning, fårsin ettförlorarhonellerhan
levnadsår 40kr för varje utöverTilläggsbeloppet 300tilläggsbelopp. är

levnadsårvarjeförkrtilläggsbeloppet 400Därefterår.54år ärt.o.m.
62 år.t.o.m.

ålderårsuppnått 40arbetstagarenkrävserhålla B-beloppFör attatt
hararbetstagarenkrävsVidarelöptuppsägningstiden attinnan ut.
hanochfem årenunder deAGB-år atthelatillgodoräknats senastetre

inomelleruppsägningenmedsambandarbetslös ibliviteller hon har
B-beloppförfogande.arbetsmarknadenstillstårfrån dennafem år samt

tillledavilken kanutbildninggenomgårdenutgå tillkan även som
arbete.nytt

månadersefterföretagsfalletiförsta gångenutbetalas treB-belopp
medmånaderefterbranschfalletoch ikrmed 000arbetslöshet 3 sex

kr så3 000beloppmånadtredjeutbetalasDärefterkr. ett6 000 omvar
fyllt 64 århararbetstagarendetEfterbestår.arbetslöshetenlänge att

till denlängstutbetalasErsättningenkr.till 1800sänks beloppet
000sammanlagt 27till dessellerfyller 65 årarbetslösemånad den att

förlorathonhan ellerårfyllt 60harden närhar utbetalats. Förkr som
tillkr27000frånersättningenmaximalahöjs denanställningsin

kr.39 000
erhålleruppsägningenmedsambandi ettarbetstagarenOm av-
kommaersättningarnakanarbetsgivaren attfrångångsvederlag re-

storlek.avgångsvederlagetsberoendeduceras
försäk-ArbetsmarknadensadministrerasAvgångsbidragen av

uppgick för årenföretagenanslutnadePremien förringsaktiebolag.
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och1994 1995 till 0,34 respektive 0,37 löne-procent procent av
Under år 1994 utbetalades miljoner580 kr i avgângser-summan. ca

sättningar.
Som framgår har SAF och bildat stiftelse,LO Trygg-av ovan en

hetsfonden SAF-LO. bildadesDen i samband med 1983 års avtals-
förhandlingar. Stiftelsens uppgift främja tryggheten för arbetareär att

löper risk bli uppsagda eller blivit uppsagda till följdattsom av
driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering före-av

verksamhet Vidare ska stiftelsen främja sysselsättningentagets m.m.
utveckling och effektivisering företag nyföretagande.samtgenom av

Trygghetsfonden kan led i denna verksamhet bidrag tillettsom ge
utbildning, produkt- och teknikutveckling, stödstarta-eget m.m.
Trygghetsfonden inte något kontantstöd till arbetslösa ellerutger
förtidspensionerade.

Trygghetsfonden tillförs medel via kollektivavtalsgrundad avgiften
på lönesumman. Avgiften för åren och1994 1995 0,06 procentvar
respektive 0,01 på lönesumman. Trygghetsfonden uppgick årprocent
1994 till miljarder kr. Under år uppgick fondens för1,7 1994 kostnader
stödåtgärder till miljoner kr.520ca

Trygghetsavtal mellan ochSAF PTK

Mellan och sedanSAF gäller den augusti s.k.PTK 17 1994 det
omställningsavtalet. avtal tidigare avtal,Detta Trygg-ersatte ett
hetsöverenskommelsen, gällde mellan sedan den april5parternasom

omställningsavtalet förband1974. sig bildaI parterna att
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet nedan kallad Trygghetsrådet.
Trygghetsrådet Trygghetsrådet SAF-PTK,ersatte ett annat organ, som
administrerade tidigare mellan gällande trygghetsavtal.ett parterna

Omställningsavtalet innebär uppsagda arbetstagare i vissa fallatt
tillförsäkras olika former stöd vid arbetslöshet. Trygghetsrådet kanav
inom för detta avtal individuellt stöd. Exempelanpassatramen ge
stödåtgärder vägledning, stöd till Omställ-är att starta eget etc.
ningsavtalet innebär vidare de uppsagda arbetstagarna vid sidanatt av
arbetslöshetsersättningen ska erhålla avgångsersättning AGE. Av-
gångsersättningen Trygghetsrådet.prövas av

För berättigad till avgångsersättning krävs den anställdeatt attvara
har arbetat minst timmar vecka och blivit16 uppsagdper p.g.a
arbetsbrist i företag anslutet till Trygghetsrådet, han ellerärett attsom
hon har varit anställd avbrott i företag eller koncern deutan samma

fem åren och vederbörande har fyllt år den då40 dagsenaste senastatt
anställningen upphörde. den anställde femOm inte har anställningsår
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hos denanställningstiden närmastkanarbetsgivarendenhos senaste
dockkrävsfall.vissa Deti atttillgodoräknasarbetsgivarenföregående

Trygghetsrådet.tillanslutenvarithararbetsgivarentidigareden
Avsiktens.k.delbelopp, är attutbetalas iAvgångsersättningen rater.

arbetslöshetskas-frånersättningenmedtillsammansavgångsbidraget
tidi-deninkomstnivå på 75 procentarbetslösedenska avcaengesan
må-högst 14underhandförstautbetalas iErsättningenlönen.gare

månader. Om21under högstfyllt årarbetslöse 55dennader eller, om
arbets-kontantsin lönerhåller 75arbetslöseden procent genomav

schablonbelopp.vissautgårlöshetsersättning
följandebeskrivaskanavgångsersättningenUtbetalningen av

sätt.
och inteslutuppsägningstidensvidarbetslösanställdeden ärOm

betalasanställningöverenskommelseträffat någonheller har en nyom
tilluppgår1 ettRatersättningsbelopp ratförsta ut,ett

Varjemånadslön.halv motsvararratschablonbelopp enmotsvararsom
denOmarbetslöshetskassan.frånersättningsdagar150 ar-tid av

frånersättningmånadersoch sju1utbetalningen ratbetslöse avgenom
deunderlöntidigaresinuppnår 75inte procentarbetslöshetskassan av
såtill 1tilläggmånader ratefterutbetalas ettmånaderna, tresjuförsta

uppnås.lönentidigaredenersättningsnivå 75 procent avatt omen
arbets-prövning. Omarbetslöshet skermånaderssjuEfter nyen

hansedanmånadersjugåttharoch detarbetslösalltjämt ärtagaren
ersättningsbelopp, ratbeviljasanställning nyttslutade sin etthoneller

2:1.
arbetslöshetsersättningdagarstill 450hararbetslösa rättdeFör som

2:2.ske,utbetalningmånader ratsjuytterligareefterkan en ny
ersättningsperiod fråntillupparbetat rättenskildedenHar en nyen

utgå.ytterligarekan ratarbetslöshetskassan en
löneutfyllnad utgå.kanersättningarna ävenangivnadeUtöver ovan

medanställningerhållithardeninnebärLöneutfyllnad att nyensom
erhållaövergångsperiod kankortareunderlönlägrebetydligt en

löneutfyllnad.
avgiftverksamhetsinfinansierarTrygghetsrådet somengenom

omfattasanställaför detotala lönesummaföretagenspå somberäknas
grundavgift,uppdelad iAvgiftenomställningsavtalet. är somenav

tilläggstjänster.avgift förochoch AGE,bastjänsteromfattar en
tillägg-föravgiftenochlönesumman0,35Grundavgiften procentär av

harutanför SAFstårföretagDe som0,20 menstjänster procent.är som
fårsäranslutna,s.k.PTK-förbund,medhängavtals.k. etttecknat ett

stöd-förkostnadernauppgick1994Under åravgift.betala extraen
krmiljonerutgjorde 310beloppdettakr. Avmiljonertill 646åtgärder

ochutvecklings-till olikauppsagdatillstöd samtaktivtförkostnader
uppsägningar.motverkasyftetillharutbildningsprojekt attsom
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Trygghetsavtal på det statliga området

På det statliga området finns också trygghetsavtal. För bedriva denatt
Verksamhet förutsätts enligt avtalet har bildat stiftelseparternasom en
benämnd Trygghetsstiftelsen. Stiftelsens verksamhet finansieras

avsättning belopp bestäms avtal mellan parterna.genom av som genom
Parterna har fr.o.m. den aprill ska1995 0,7enats att procentom av
myndigheternas lönesumma årligen tillföras stiftelsen. Detta motsvarar
drygt 400 miljoner kr/år.

Avtalet gäller för alla tillsvidareanställda sägssom upp p.g.a. ar-
betsbrist. arbetstagareDessa omfattas avtalet redan från förstaav
anställningsdagen. Avtalet gäller för tjänstlediga. Avtalet gälleräven

för arbetstagare arbete omlokaliserasäven till underorten vars annan
förutsättning arbetstagaren skyldig flytta med till denäratt att nya
orten.

Avtalet gäller i vissa fall för visstidsanställda. krävsäven Det dock
den anställde har haft sammanlagt fem års statligatt visstids-

anställning.
Trygghetsstiftelsen kan i sitt arbete använda verksamhetsanknutna

och individuella trygghetsåtgärder.
Verksamhetsanknutna trygghetsåtgärder innebär arbetsgivareatt en

kan erhålla stöd från stiftelsen för utbildning eller ut-annan
vecklingsåtgärd arbetsgivaren bedömer kan bereda uppsäg-som
ningshotade fortsatt anställning inom myndigheten.

Individuella trygghetsåtgärder innebär stiftelsen kan medverkaatt
till och bekosta utbildning, bidrag, inskolning vid övergångstarta-eget
till anställning, medflyttandehjälpannan m.m.

Avtalet innebär vidare för den enskilde dels uppsägningstidemaatt
förlängs jämfört med anställningsskyddslagen och andra mellan

gällande kollektivavtal, dels han eller hon erhållerparterna att
ekonomiska förmåner.

Vad gäller de ekonomiska förmånerna kan följande anföras.
Om arbetstagare övergår till anställning med lägre lönen en ny

erhåller han eller hon inkomsttrygghetstillägg.ett
Arbetstagare inte har erhållit något arbete har tillrättnyttsom

avgångsersättning tillsammans med ersättningen från arbets-som
löshetskassan den75 tidigare månadsinkomsten.motsvarar procent av
Den uppbär kontant arbetsmarknadsstöd får avgångsersättningsom
med belopp skillnaden mellan denett 75motsvarar procentsom av
tidigare månadsinkomsten och det belopp skulle ha utbetalatssom om
arbetstagaren hade haft ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättningen
betalas under lika lång tid ersättningen från arbetslöshetskassaut som
respektive det kontanta arbetsmarknadsstödet. Ersättningen kan i vissa
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upphört. Haravgångsersättning hartilldetefterfall förlängas rättenatt
hararbetesökainteväljerochår nyttfyllt 60entledigats attden som
kanpensionsersättningSådanpensionsersättning.tillhonhan eller rätt

år.fyllt 55dentillutgåfalli vissa även som
ikrmiljoner370Trygghetsstiftelsenbetalade ut1994Under år ca

90utgjordebeloppdettaavgångsbidrag. Avstödåtgärder casamt
cirka 24dvs.avgångsbidrag, procent.krmiljoner

områdetkommunalapå detTrygghetsavtal
företrädareKommunförbundet,ochLandstingsförbundetMellan som

detarbetstagarorganisationemaocharbetsgivarsidan,för
avgångsfönnåner,avtalcentraltträffatsområdet harkommunala ett om

arbetstagaror-lokaladeochkommunernaMellanAGF-KL.
tillanslutningöverenskommelser iträffatsdärefterharganisationema

avtalet.centraladet
underutgåskaförmånerbestämmelserinnehållerAGF-KL somom

anställningsinfrånhararbetstagareförhållanden sagtsvissa när uppen
omorganisation,sådanföljdtillarbetsgivarenhos enav

verk-nedläggningellerinskränkningvaraktigomlokalisering, av
blivithararbetstagarenocharbetsgivarenbeslutatssamheten avsom

periodiskellerengångsersättningFönnånema utgörsarbetslös. av
arbetstagareförtillämpasFönnånsbestämmelsemaavgångsersättning.

förtillsvidareanställd ochuppsägningenför ärtidpunktenvidsom
PA-KL.pensionerkollektivavtaletkommunaladetgällervilken om

hosanställningsådanhafthararbetstagarenVidare krävs att en
sammanlagtunderarbetstagarenförgälltPA-KLvilkeniarbetsgivaren

inteochårfyllt 25hadessutomskaArbetstagarenmånader.minst 36
PA-KL.enligtinträttavgångsskyldighetdåtidpunktdenuppnått
anmälanförfogandearbetsmarknadenstillståska genomArbetstagaren

arbetsförmedlingen.offentligamed denkontaktfortlöpandeochhos
erhållerarbetstagarenutgåfall intei vissa nyska enFörmåner om

anställning.
räknatanställningsårheltvarjeförEngångsersättningen enutgör --

föreomedelbartmånadsinkomstnormalaarbetstagarenstredjedel av
kanEngångsersättningenupphörande.anställningensförtidpunkten

månadsinkomsternormalamotsvarandebelopptilluppgåhögst ett sex
års18krävsmånadsinkomstererhållaFörarbetstagaren.för att sex

anställningstid.
avgångsersättningperiodisktillhaska rättarbetstagarenFör att

uppfyllerocksåupphörandeanställningensvideller honhankrävs att
iframgårkravanställningstid. Dessasammanlagd enpå avkravvissa
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avtalet intagen tabell. Som exempel kan arbetstagarennämnas att om
45 år krävs sammanlagdär anställningstid på kalendermåmader.210en
Periodisk avgångsersättning i form egenersättning motsvararav

beloppsmässigt den ålderspension skulle ha enligt PA-KLutgettssom
arbetstagaren hade uppnått pensionsålder eller den övre gränsenom av

sin pensioneringsperiod vid tidpunkten för anställningens upphörande.
Egenersättningen minskas med tio intill den tidpunkt dåprocent
avgångsskyldighet skulle ha inträtt enligt avtal. Minskning dockska
inte ske arbetstagaren har högst 60 kalendermånader kvar tillom
tidpunkten för avgångsskyldighet eller sammanlagd anställningstiden
hos arbetsgivaren minst hela kalendermånader.240av

För tid under vilken arbetstagaren uppbär ersättning från arbets-
löshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd ska egenersättningen i
stället for vad tidigare redovisats med belopputges ettsom som

75 arbetstagarens månadsinkomstmotsvarar före arbets-procent av
lösheten.

Egenersättningen utbetalas månadsvis.
Arbetstagare tidigare har blivit arbetslös inte blivit be-som men

rättigad till avgångsförmåner han eller hon erhållit anställningattp.g.a.
hos arbetsgivare har, under vissa förutsättningar, tillrättannan
efterskydd då arbetslöshet inträffar.ny

Administrationen avgångsbidragen sköts kommunerna självaav av
bestrider kostnaderna. Utbetalningarnaäven avgångsbidragensom av

sköts Kommunernas pensionsanstalt KPA.av

6.7 Arbetslöshetsersättningens finansiering

finansieringDagens

Till arbetslöshetsersättningens utgiftssida räknas under budgetåret
1995/96 kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen, det kontanta ar-
betsmarknadsstödet KAS, utbildningsbidrag for ALU ochsamt
datortek. utgifternaI ingår räntekostnadema för skulden iäven ar-
betsmarknadsfonden, i princip det samlade saldot för arbetslöshets-
ersättningen mellan halvårsskiftet och1988 halvårsskiftet 1995.
Fonden under avveckling.är

Utgiftema finansieras till delen den allmännastörstaovan genom
arbetsmarknadsavgiften sedan den januari1 1996 uppgår till 5,42som

lönesumman. Arbetslöshetskassomas medlemmar bidrarprocent av



109SOU 1996:51

arbetslöshetsförsäkringensfrivilligadendelmindremed aven
Återstoden skattemedel.allmännatäcks medutgifternafinansiering. av

arbetslöshetsförsäkringen täcksfrivilligadenfrånErsättningen
arbetsmarknadsavgiften. Defrånintäkternatill 971996 procent avca
arbetslöshetskassornafrånkommeråterstående procententre som

i formtillmedlemsavgifterdel sinabetalar staten av enaven
finansieringsavgiftm.

heltfinansierasarbetslöshetsförsäkringenAdministrationen av
deljämnatill kassorna. Förmedlemsavgiftema utatt en avgenom

lämnarmellan kassornaadministrationskostnad stateniskillnaderna
kassornafinansierasBidragetkassor.till vissautjämningsbidrag av

tillerläggerkassavarjeutjämningsavgift staten.själva somgenom en

före 1989Finansieringen

funnitshararbetslöshetsförsäkringenstatsunderstöddafrivilligaDen
arbetslöshetskassomasfinansieradebörjanTillsedan 1935. en

för-huvuddelenorganisationernafackligaoch demedlemmar av
ersättnin-tredjedeltäckteStatsbidragenkostnader.säkringens avca en

med hjälpÅterstoden medlemsavgifter ochbetalades avgenomgen.
medbidragitorganisationerna samtfackligadestartfonder som

statsbidragssysteminfördes1960-taletbörjanränteintäkter. ettI av
progressivabidrag. Detprogressivtochproportionelltmed ettett

syftade tillersättningsdagar ochantalet atttillknutetbidraget var
betaladesStatsbidragetkassorna.mellan utmedlemsavgiftemautjämna

efterskott.årsvis itill kassorna
arbetslöshetsför-förallttidenMed störreettstatentog ansvar

ochhöjdesarbetslöshetsförsäkringentillStatsbidragetsäkringen.
ersättnings-utbetaldatredjedelartvåtilluppgick 1974 närmare av

belopp.
heltfinansierades längearbetslöshetsförsäkringentillStatsbidragen

År särskild arbets-infördes1974skattemedel.allmännamed en
lönesumman,arbetsmarknadsavgiñen, på 0,4givaravgift, procent av

Samtidigtförsäkringen.tillstatsbidragetdelfinansieraför att aven
ersättningen.tillstatsbidraget 77höjdes procent avca

utbetaldadenÅr minst 80tillstatsbidragethöjdes procent1983 av
tillstatsbidragfåkundearbetslöshethögmedersättningen. Kassor upp

Statsbidragetersättningen.utbetaldadenmotsvarande 98 procent av
denskulle 80grundbidrag procentbestod dels motsvaraett avsomav

10 inteböregenavgiften,fördagligt talkallas iFinansieringsavgiften men
brukiarbetslöshetsförsäkringentillegenavgiftstatligamed denförväxlas varsom

under 1994.
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utbetalda ersättningen, dels progressivbidrag utgick enligtettav som
stigande skala efter det genomsnittliga antalet ersättningsdagaren per

medlem och år i varje kassa. Statsbidraget finansierades till 65 procent
med arbetsmarknadsavgiften och till med35 allmännaprocent
skattemedel. Arbetsmarknadsavgiften höjdes flera gånger under 1980-
talet och uppgick till1988 2,16 lönesumman.procent av

Statsbidraget till arbetslöshetsförsäkringen betalades medut ett
preliminärt kontobelopp varje månad grundadeå sig på stats-som
bidraget föregående år. slutlig beräkningEn ersättningar ochav
statsbidrag gjordes i samband slutavräkninggång året meden om en
mellan och kassoma. klaraAMS För sina utbetalningar underatt av
perioder stigande arbetslöshet, de preliminära statsbidragen intenärav
täckte utbetalningarna, höll arbetslöshetskassorna fonder. Vissaegna
kassor fick detta periodvis ekonomiska problem och AMStrots
tvingades ibland kontobetalningar till kassorna underågöraatt extra
året.

Finansieringen efter 1989

finansieringen arbetslöshetsförsäkringenNär gjordes 1989av om var
ambitionen skapa slutet där arbetslöshetsersättningen inteatt systemett
finansierades med allmänna skattemedel helt medutan
arbetsmarknadsavgiften. Tanken de kostnader påverkadesattvar som

förhållanden arbetsmarknadens rådde bordeövermest parterav som
finansieras direkt dessa avgifter lönesumman.av genom

Arbetsmarknadsavgiftema fördes i den s.k. arbetsmarknads-
fonden skulle finansiera arbetslöshetsförsäkringen och permit-som
teringslöneersättningen. Finansieringen och utbildnings-KASav
bidragen Fördes arbetsmarknadsfonden fr.o.m budgetåretin under
1991/92. arbetslöshet fondenUnder perioder med låg skulle bygga upp

finansieraöverskott skulle användas till utbetalningarna närett attsom
arbetslösheten hög.var

ambition reformen arbetslösheten inom denEn med attannan var
enskildekassans verksamhetsområde inte skulle påverka denegna

medlemmens avgift försäkringen. Statsbidraget höjdestill så detatt
täckte hela den betalautbetalda ersättningen. ålades ocksåKassorna att

del medlemsavgifter till arbetsmarknadsfondensinaen av som
finansieringsavgift. Arbetsmarknadsfonden deljämnade ut en av
skillnaderna förvaltningskostnader mellani kassorna att ta utgenom en
utjämningsavgift från kassorna.

viktig del reformen kassorna fick statsbidragen iEn attannan av var
omedelbar anslutning utbetalningar. behövde intetill sina Kassorna
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Arbetslöshetskassomaunder året.med någraliggalängre ute pengar
upplöstes.dessafonder ochsinabehovdärmed inte någothade av

funktionArbetsmarknadsfondens

konto hosi praktikenarbetsmarknadsfonden,statliga ettDen varsom
ochtillfälligajämnabildades för över-Riksgäldskontoret, att ut

huvud-finansierades iFondenarbetslöshetsersättningen.underskott i
från kassoma.avgiftermindrearbetsmarknadsavgiftensak med samt

första tidenvisade denochbildades 1988Arbetsmarknadsfonden
fonden förmedel fråndärföranvändes1990-91Under årenöverskott.

börjadeunderkraftigt 1991arbetslöshetenändamål. Närandra steg
liten förförFondenunderskott.allt attmeddock fonden större var

förkostnadenhelabärakunnasyfteuppfylla sitt att ar-
särskilt lånafickRiksgäldskontoretbetslöshetsersättningen. rätt att upp

fonden.underskottet ifinansieraför attpengar

åren 1988-1995saldoArbetsmarknadsfondensTabell 6.8

Miljarder kr

SaldoTidpunkt
019881.7

2,230.6.1989
11,1199030.6
17,830.6 1991
6,8199230.6

22,530.6 1993 -
53,230.6 1994 -
86,730.6 1995 -

ArbetsmarknadsdepartementetKälla:

införde denarbetsmarknadsfondenfinansieringenstärkaFör att av
egenavgiftobligatoriskårsskiftet 1994vidregeringendåvarande en

Samtidigtarbetslöshetsförsäkringen.tilllönesummanprocent aven
årsskiftetVidbort.till försäkringenfinansieringsavgiftkassornastogs

tillegenavgiftenregeringendenavskaffade1995 nya
frånarbetsmarknadsavgiftenstället höjdesarbetslöshetsförsäkringen. I

fi-och kassornastill 4,32lönesumman procent2,2 procent
nansieringsavgift återinfördes.
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juniDen 30 1995 avskaffade regeringen arbetsmarknadsfonden dåsom
hade samlat underskott 87 miljarder kr. Fonden bestårett ettsom
konto hos Riksgäldskontoret disponeras inte längre förmen
arbetslöshetsersättningen. finansierasDenna den reguljäraövernumera
statsbudgeten. denRäntorna på kvarstående skulden vid halvårsskiftet
1995 belastar dock anslagen till arbetslöshetsersättningen. Troligen
kommer underskottet i arbetsmarknadsfonden läggas i den övrigaatt
statsskulden vid årsskiftet 1997 och fondenspå underskotträntorna att
lyftas bort från anslaget till arbetslöshetsersättningen.
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överväganden förslagoch7

försäkringsammanhållenochallmän7.1 En

Utgångspunkter

arbetslöshetsförsäkringtecknas konturernakapiteldettaI somen nyav
arbetslösakrav dehögaställaockså attinkomsttrygghetska menge

Direktivenomställningsförsäkring.arbetefinnasnabbt nyttett en-
arbetslöshetsförsäkringensbelysaskautredningenlyfter fram upp-att

avvägningenarbetslöshet. Iofrivilligvidlösningtillfälliggift ensom
nivå,ersättningensomställningtillstimulansoch ärtrygghetmellan

kvalifi-föroch reglernalängdersättningsperiodemasersättningstaket,
betydelse,harfaktorerantagligen de störstersättningtillcering somny

försäkringsmässiga in-detocksåskaUtredningendet. prövaframhålls
börvilka kravbl.a.arbetslöshetsförsäkringen. Här nämnsislaget som

ersättning.tillkvalificeraföranställningstidminstafinnas att
förutsätt-studeraskautredningenvidareframhållerDirektiven att

arbetslöshetsförsäkringsammanhållenskapaförningarna avatt en
söka kart-ocksåskaUtredningenkassaersättning.ochdagens KAS

försäk-frivilligadenutanförståvaltantalvarförlägga attett personer
dem.lösningar förföreslåochringen

i denför förslagenställningtagitdecember 1995iRiksdagen har
ställningsta-bl.a.ingickDäri1995/96:25.tillväxtpropositionens.k.

arbetslöshetsförsäkringen.ibortregande för gränsen
be-förslagÖvriga ochövervägandenför deutgångspunkter som

kapitelredovisas ikapitelhandlas i detta

arbetsmarknadspolitikenAntaganden om

arbetsmarknadspolitiken. HurdelArbetslöshetsförsäkringen är aven
principervilkadeltillberorbörarbetslöshetsförsäkringen storutse

denfrånutgårUtredningenarbetsmarknadspolitiken. attstyrsom
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framtida arbetsmarknadspolitiken i sina huvuddrag kommer byggaatt
de riktlinjer i Arbetsmarknadspolitiska kommitténspresenteratssom

slutbetänkande i 1996 SOU 1996:34.mars
Där slås fast arbetsmarknadspolitiken ska fortsätta utvecklasatt att

individuellt inriktat arbetssätt. Arbetsförmedlingen ska till-mot ett mer
med den arbetslöse utforma individuell handlingsplansammans en som

innehåller strategi för arbetssökande, arbetspraktik och utbildning.en
Handlingsplanen ska kontrakt mellan den arbetssökandeettses som
och arbetsförmedlingen och villkor för fortsatt arbetslöshets-ettvara
ersättning.

Arbetsmarknadsutbildning i kombination med praktik ettanges som
de viktigaste instrumenten inom de individuella handlingsplanema.av

Om den arbetslöse saknar grundläggande kunskaper för kunna till-att
godogöra sig yrkesinriktad utbildning, ska hanså eller hon försten
igenom nödvändig grundutbildning. Studier inom det reguljära utbild-
ningsväsendet ska kunna ingå i arbetsmarknadsutbildningen för arbets-
lösa. förstaI hand grundläggande kunskaper grundskole- ochavses
gymnasienivå. baserad ålderEn på och arbetslivserfarenhet börgräns
finnas för deltagande i reguljär utbildning inom för arbetsmark-ramen
nadsutbildningens ersättningsvillkor. Långtidsarbetslösa år bör30över
därvid prioriteras, kommittén.anser

Utredningen nationellt kunskapslyft för föreslår i sittettom vuxna
delbetänkande SOU 1996:27 grundläggande utbildning ska fi-att
nansieras reformerat studiestöd, fråga Stu-ett ävengenom en som
diestödsutredningen arbetar med.

Arbetsmarknadspolitiska kommittén förordar s.k. omställ-att en
ningsförsäkring försörjaska de arbetslösa både de arbets-när är öppet
lösa och de deltar i arbetsmarknadsutbildning. Förslaget innebärnär att
de arbetslösa deltar i reguljär utbildning får ersättning isom en som
flertalet fall förmånligare i andra studieñnansieringsformer. Dettaär än
gäller de förslag studieñnansieringsutredningamade tvåäven om som

genomförs. Kommittén försvarar denna effekt medpresenterat att
studiefmansieringssystemet för vuxenstudier inte kan neutralt ivara
förhållande till individens situation arbetsmarknaden.på Det är
samhällsekonomiskt rationellt låta de arbetslösa behålla den s.k.att
omställningsförsäkringen vid studier, menar man.

En eventuell förändring arbetsmarknadspolitiken i riktning motav
arbetslöshetsförsäkringen i anspråk för allt fler ändamål kommeratt tas
kräva förändringar i försäkringens regelverk. ARBOM-utredningenatt

drar den slutsatsen reglerna för försäkringen falli så måste bliatt mer
flexibla i dag och tillåta individuella anpassningar. Ansvaretän mer av
för försäkringen inte missbrukas kommer till del vilaatt stor att
arbetsförmedlingarna och deras kontroller hur de individuellaav
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utkrävasocksåmåstegenomförs. Etthandlingsplanema större ansvar
klara tidsgränser.prestationskrav ochi formarbetslöse,den t.ex. avav

försäkringKonturerna en nyav

sti-trygghetsåvälskaarbetslöshetsförsäkringenpåKraven somatt ge
fungerandeVarjevarandra.delvisstrideromställningtillmulans mot

olikamellanavvägningpådärför byggamåsteersättningssystem en
ochallmäntillföljande utkastiharUtredningenambitioner. sam-en

avvägning.sådanförsöktarbetslöshetsförsäkring göramanhållen att en
följande egenskaper.i korthetförsäkringen harDen nya

förvärvsarbe-allatäckerobligatorisk delinnehållerDen somen
Ersättningenarbetsvillkor. ärbestämtuppfyllt etttande ettsom

tillbådeutgårGrundbeloppetalla.lika förgrundbelopp,fast
intetill demochinkomstbortfallsersättninghardem somsom
dengrundbelopp krävstillha atttill det. Förhar rättatträtt

aktivt arbetssö-ocharbetsvillkoruppfyllthar ärarbetslöse ett
skyldigskaarbetslöseden attinnebärkande. Detta att vara

aktiviteteroch andraarbeteerbjudandende somacceptera om
föreslår.arbetsförmedlingen

kompletterandefrivillig in-ocksåinnehållerFörsäkringen en
Inkomstbortfallsförsäkringen harkomstbortfallsförsäkring. stora

tillhaarbetslöshetsförsäkring. För rättmed dagens attlikheter
denmåsteinkomstbortfallsförsäkringenfrånersättning
för-tillanslutenarbetsvillkoruppfyllaarbetslöse samtett vara

demedlemskap i någonskerAnslutningsäkringen. avgenom
avsnittseförsäkringenadministrerararbetslöshetskassor som

i kassanmedlemvaritockså haEventuellt måste7.4. personen
gällerövrigtersättning.erhålla Ikunnatid förbestämd atten

grundbelopp.medersättningförvillkor somsamma
enligtifungerarförsäkringenden stortfrånErsättningen nya

Ersättningendagensiprinciper system. avsummansomsamma -
bestämdtilluppgårinkomstbortfallsersättningochgrundbelopp en-

försäkringentill tak. Deninkomstenden tidigareandel ett nyauppav
avskaffasKASutformningtekniskfår dock att ensomgenomen annan

det s.k.försäkringenioch integrerasersättningsform genomegen
grundbeloppet.

delbetän-i dettahuvudförslagutredningensOvanstående utgör
angåendeförslagkompletteranderedovisasavsnitt 7.4kande. I ett

iregelverketBeträffandeadministration.arbetslöshetsförsäkringens
avsnitt 7.2,nedan iöverväganden utan attutredningenredovisarövrigt

ellerförslagfärdiganågra tarstadiumdettautredningen på presenterar
försäkringenskringdiskussionenUtgångspunkt förställning.definitiv
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regelverk framhållits kraven både inkomsttrygghetär ochsom ovan
omställningsberedskap. avsnitt vidareI 1.3 utredningensattangavs
överväganden och förslag ska uppfattas idémässig bas för detsom en
fortsatta arbetet, och omprövningar därvid kan komma ske.att att

7.2 Ersättningsregler olika alternativ-

Överväganden
I detta avsnitt redovisas överväganden kring antal de centralaett av
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Olika möjligheter utformaatt
reglerna diskuteras. del tänkbara förändringarEn leder till ökade kcst-
nader för försäkringen, andra medför besparingar. bedömningenI av
olika alternativa utformningar de ekonomiska konsekvenserna Förär
försäkringen och inom olika samhällssektorer viktiga givetvismen,
inte de enda bedömningsgrunderna.

kapitel försökI 8 analysera de ekonomiska konsekvensernagörs att
Äenantal de regelförändringar diskuteras i kapitelettav av som

kalkylerna statiska och vidhäftade viss osäkerhet, så deärom ger en
antydan vilka regelförändringar har potential att storaom som ge re-
spektive ekonomiskasmå konsekvenser.

utredningensI fortsatta arbete efter detta delbetänkande kommer en
samlad bedömning basis fortsattapå analyser. bedöm-Igöras,att av
ningarna kommer därvid för- och nackdelar olika slag ställasatt motav
varandra bakgrund de utgångspunkter arbetet.mot styrtav som

Ersättningstidens längd

Reglerna i arbetslöshetsförsäkring ska betona ersättningen äratten ny
tillfällig lösning vid ofrivillig arbetslöshet omställningsförsåk-en en-

ring. Arbetslöshetsersättningen har aldrig varit ämnad att vara en per-
försörjning. Arbetsmarknadspolitiken har i stället alltid syftatmanent

till återgång till reguljärt arbete och till tiden med arbetslös-atten
hetsersättning ska så kort möjligt.vara som

dagarErsättningsperioden i dag begränsad till 300 Sedan krävsär
antingen arbete eller deltagande i arbetsmarknadsåtgärd för kra-atten
liñcera till ersättningsperiod. arbetslöshetenNär varit högen ny scm

1 450 dagar för arbetslösa fyllt år.55som



1171996:51SOU

ersättningsti-begränsningen1990-talet harbörjanunder avt.ex. av
enligthade,Cirka 60 000fungera.slutatpraktikenidema att personer

beräkningar, sigbefunnit1995 änvid slutet treutredningens merav
arbetslös-ochåtgärderarbetsmarknadspolitiskamellani rundgångår

kortvarigahaftocksåingårhetsersättning. I re-sompersonergruppen
Utformningenarbetslöshet.återkommit iarbetenguljära avsommen

åtgärdarbetsmarknadspolitiskdelfåformella omden rätten att enav
praktiken1995. Iunder årändrades någotutförsäkrasriskerar attman

utförsäkringsgarantin.kvarstår
arbetslös-iinförasbörbortreställningstagandet gränsBakom att en

redu-näraliggandemotiv. Ett ärolika attskönjaskanhetsförsäkringen
förutsätterförsäkringen. Dettaförkostnadernastatsfmansielladecera

sektorn. Omstatligadendelar inomandratillskerinteövervältringatt
sektornoffentligadenharför kommunernauppstårkostnaderökade

heladock inteövervältrasSannoliktbesparingar.åsyftadeuppnåttinte
del kommersektorn. Enoffentligadendelarandratillbesparingen av
effekterandravilkaberormycketarbetslösa. Hurde sombelastaatt

får.bortreinförandet gränsenav
forsk-ekonomiskadel denoch ipolitiska debatten stordenI aven
tillsjälvarbetslöseför den attökar attincitamentetningen seattantas

ochForsknings-utförsäkring hotar. ut-arbetslöshetsinkomma omur
den härstudieremipiriskabyggerredningsresultat gersom

ifrågasätterstudiersvenskapubliceradeNyligenolikapunkten svar.
arbetslöshetsperiodenlängresökaktivitetens.k.den avtaratttesen

harlängeÄven mycketarbetslösavaritdekapitel 5.varat somse
igen.arbetereguljärtfåmöjlighetervissa att

effekternavidhåll fästerolikafrånviktvilken enBakom avman
arbets-påolikaliggerersättningstiden,förbortredefinitiv gräns syn

uttryckasdetkan attförenklatStarktorsaker. an-manlöshetens som
utbudethuvudsaknivå iarbetslöshetens styrs ar-avtingen avatttror

arbeta.och kanvillmänniskorutsträckningi vilkendvs.betskraft,
påefterfrågannivå berorarbetslöshetensEller så atttror man

och arbets-arbetsmarknadspolitikensfårfalletförstadetarbetskraft. I
falletandradetbetydelse. Iutformninglöshetsförsäkringens stor

konjunkturläge,utvecklingen,samhällsekonomiskadendethandlar om
förvaltningochföretagi etc.förändringarstrukturellatekniska och

beslutstidpunkttydligmycketocksåkanbortreEn gräns ensomses
arbetsför-arbetslöshetskassan,arbetslöse,denberördasamtligaför - tyd-måstegångNågon ettkommunen.antagligenoch ävenmedlingen

arbetslöshetsförsäk-detske, därvägval prövasavgörandeligt och om
skaarbete,tillåtergångsnabbinriktadprimärt ärringen, som

Z tabell 8.2.kapitelSe
13 ikalendertidmånad taget.Kortare än en
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avlösas något handlarDet i grunden och realistisktannat. attav om
analysera framtidsutsikterna. Den arbetslöse kan antingen lämna
arbetsmarknaden helt, eller till någon form skyddadöver av
arbetsmarknad eller ordentlig omställning för fåsatsa att ett nytten
arbete. sistnämndaDet kan innebära, nödvändig motivation finns,om

längre kompetenshöjande utbildning väljs. kan ocksåatt Deten
handla byte yrkes- och inkomstförväntningar och/eller bo-om av av
stadsort.

Om definitiv beslutspunkt vad eftersträvas med bortreären som en
det viktigt det åsyftade beslutetgräns, fattasär omsorgsfullt och bliratt

tydligt och definitivt. oklarheterInga bör kvarstå beträffande vilka al-
ternativ den arbetslöse har kvar från samhällets sida och hur desom ser

Under dessa förutsättningar utredningen bortre förut. gränsattanser en
ersättningstiden kan motiverad.vara

Arbetslöshetsförsäkringen bygger ersättning fast antalatt ettges
dagar. Detta kallas ersättningsperiod. Genom återkvalificering kanen

perioder erhållas. den aktuella diskussionenI borte gränsnya om en
åsyftas inte i första hand dagens ersättningsperioder dagarpå 300att
ska kortas antalet ersättningsperioder kan följa påutan att som var-
andra ska begränsas, så den sammanlagda tiden med ersättning fåratt

definitiv Avsikten knappast heller för all framtidgräns. är att ute-en
den gång fått maximalt antalstänga ersättningsdagar.som en
långHur den sammanlagda ersättningstiden bör är avväg-vara en

Åning mellan olika intressen. sidan bör den arbetslöse haena en rea-
listiskt lång tid på sig för söka arbete, bygga på sina yrkeskun-att nytt
skaper utbildning och eventuellt flytta till med bättreortgenom annan

Åarbetsmarknad. andra sidan får inte den bortre ligga så långtgränsen
fram i tiden den blir diffus och otydlig. börDet under alla förhål-att
landen finnas för invänta konjunkturstyrd uppgång iutrymme att en
efterfrågan arbetskraft.

gUtredningen bedömer lämplig avvägning innebär denatt atten
bortre bör infalla efter sammanlagt antal dagar medgränsen ett ersätt-
ning till fyra års ersättningstid. Om den arbetslösemotsvarar tresom

kortare avbrott för arbete kommergör ersättningstiden kunnaatt
sträcka sig antal kalenderår. Om den arbetslöse, innanöver störreett
den bortre nådd, bryter arbetslösheten med så mycket för-gränsen är
värvsarbete han eller hon uppfyller arbetsvillkor, bör i prin-att ett nytt
cip kopplingen till tidigare förbrukade dagar upphöra. Blir personen
arbetslös på bör han eller hon ha till det maximala antaletnytt rätt er-
sättningsdagar igen.

Om arbetsvillkoret kort kan bortre långaär gränstrots ersätt-en
ningsperioder i praktiken komma följa på varandra. kanDetatt nära
därför bli nödvändigt kräva viss kalendertid hamåsteävenatt att en
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ersättningsdagar harförbrukat alla sinaharnågoninnanpasserat, som
ersättning igen.lyftarätt att

fåhar svåraresina arbetenförloratEftersom äldre attpersoner som
för arbetslösamycketarbetsmarknaden, talar överfotfäste attnytt

Utredningenersättning.tid medtill längrehaviss ålder bör rätten
äldresangående demed förslaghuvudbetänkandesittåterkommer i

situation.

Delperioder

delperioder. Närflerabör beståersättningsperiodenmaximalaDen av
förinblandadesamtligabeslut frånaktivtslut krävsdelperiod är etten

handlingspla-individuellapåbörjas. Dendelperiod ska kunnaatt en ny
flerblir detkorta,delperiodernaunderlag.viktigt Omhär ärär ettnen

och denarbetsfönnedlingensamråd mellantillnaturliga tillfällen
frånhittills gjortsde insatserutvärderingarbetssökande samt somav

bli svå-det kandelperiodermycket kortamed ärbåda sidor. Risken att
längresigsträckeråtgärdergenomföra överplanera ochatt ensomrare

utbildningar.längretid, t.ex.
eller 300antingen 200delperioderUtredningen överväger er-

sättningsdagar.

ersättningstidenochArbetsmarknadsåtgärder

ocharbetslöshetsersättningmellanavgränsningenförviktig frågaEn
förbrukaarbetslöse skadenåtgärderarbetsmarknadspolitiska är om

åtgärdarbetsmarknadspolitiskidenne deltarersättningsdagar när en
anspråkiförsäkringenersättningsdagar i närIdag ingaeller inte. tas

åtgärd.arbetsmarknadspolitiskdeltar inågon en
tydligt fråndetersättningstiden,iåtgärder räknas ärtid iOm

förfogararbetslösedenersättningsdagar mestbörjan hur många som
mindre,blieventuelltåtgärder kan närideltaMotivationenöver. att

tiden.ersättningsbaradenförlängerdeltagande inte
utanförliggaskullefortsättningen ersätt-iåtgärderOm tid i även

åtgärder fördelta imotivarbetslöseden attningstiden, har att er-spara
Risk finnsnegativt.positivt ochbådekansättningsdagar. Detta vara
beslutstid-verkningsfullmindreblirbortreför den gränsenatt som

kansuccessivtåtgärderarbetsmarknadspolitiskaupprepadepunkt, om
påöverblickaErsättningstiden går intetiden.framåt iskjuta attgränsen

entydigt sätt.ett
arbets-denska krävaförsäkringenviktig fråga attEn är omannan

förvärvsarbe-elleråtgärdarbetsmarknadspolitisklöse går igenom en -



120 SOU 1996:51

under motsvarande tid mellan varje delperiod i försäkringen. dagItar -
krävs uppfyllt arbetsvillkor för arbetslös ska få ersätt-ett att en en ny
ningsperiod dagar. arbetsmarknadspolitiska åtgärder räk-på 300 Men

med arbetei detta sammanhang jämställda och rättsom ger sammanas
första ersättningsperioden sedantill ersättning. den krävs dockFörny

arbetsvillkoret uppfylls reguljärtden januari 1996 med förvärvs-1 att
arbete.

viss tid i arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder krävsOm en
för kvalificera till ytterligare delperioder med ersättning, finns kon-att
trollen delperioder läggs kvar i arbetslöshetsförsäk-huröver utny
ringens regelverk. avlastar arbetsförmedlingen från delDet en av

används. minskarkontrollen hur arbetslöshetsersättningen Detöver
också risken för arbetslös beviljas flera delperioder med ersätt-att en
ning aktiviteter.utan egna

riskerar i första hand användas förNackdelen åtgärdernaär attatt
arbetsmarknadspolitiska åt-kvalificera till fortsatt ersättning. Attatt

berättigadgärder läggs vid vissa tidpunkter så den arbetslöse bliratt
ambitionen åtgärder skatill fortsatt ersättning strider mot att vara mo-

tiverade utifrån handlingsplan för individen.en
Åtgärderna läggas fritt i tiden dagenskan dock komma att mer om

ersättningsperiod med det antalavräkningsregler, reducerarsom en ny
period, avskaffasdagar den arbetslöse inte förbrukat i sin gamlasom

ersättningstiden det mindre ris-avsnitt bortre förse 6.3. En görgräns
förhindrar denkabelt avskaffa avräkningsregeln, i praktiken attatt som

ersättningstidbuffert mycket långarbetslöse kan bygga avupp en
framför sig.

arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte blir kvalificerandetid iOm
för delperioder med ersättning, minskar risken för åt-ytterligare att

innehåll kommer i andra hand. Avgörande för arbets-gärdernas om en
lös ska få delperiod blir i så fall den individuella handlings-atten ny
plan eller hon har tillsammans med arbetsförmed-han upprättatsom
lingen följs och bedöms fungera. Fördelen med detta bl.a. åtgär-är att

ställetderna inte behöver infalla vid bestämda tillfällen i kanutan ge-
nomföras utifrån den arbetslöses handlingsplan.de motiveradenär är

Kontrollansvaret kommer i detta alternativ i hög grad vila påatt ar-
rättssäkerhetbetsförmedlingen. nödvändigt vilkenDet övervägaär att

vidden ha i förhållande till arbetsförmedlingen,arbetslöse kommer att
ställas påbeslut fortsatta delperioder, liksom vilka krav börsomom

M i försäkringen, böraktuellt kraftigt förlänga arbetsvillkoretOm det blir att
för kvalificera till andra eller tredjekravet på tid i arbete eller i åtgärder att en

första arbetsvillkoret.delperiod i så fall kortare tiden i detänvara
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Även roll behöver analyseras. Ut-arbetslöshetskassansarbetslöse.den
i huvudbetänkandet.till dessa frågorredningen återkommer

arbetslöshetsersättningmedUtbildning

innebär starktarbetslöshetsersättningmedför tidenEn ettövre gräns
fåtill såutbildningspolitikenarbetsmarknads- ochkrav på attatt se

blide riskerarlängeförblir arbetslösa såmöjligtmänniskor attattsom
förordar,kommitténArbetsmarknadspolitiskautförsäkrade. som

utformning arbets-individuellavsnittframgick 7.1 avovan, en merav
och tiden iska bli effektivareåtgärdernamarknadspolitiken för att

möjligt.arbetslöshet så kort som
utbildninghittills sådanarbetsmarknadsutbildning harMed avsetts

områdenriktatsarbetsmarknadsskäl, dvs. den harbeviljas motsom av
kanarbetskraftväxande behovarbetskraft eller därbristmed på ett av

via AMSarbetsmarknadsutbildning erhållerDeltagarna iförväntas.
utbildningsbidrag. Er-i formersättningoch försäkringskassoma av

arbetslöshetsersättning deltagarendenlikasättningen är stor som
skulle ha.annars

yrkesmässigautveckla densyftar tillArbetsmarknadsutbildning att
redan har ellerarbetslöseyrke deninom detantingenkompetensen

Arbetsmarknadsutbildningen haryrke.tillomskolning nyttettgenom
fördelningspolitiska mål.antal andratiden pålagtsockså över ett stort

arbetmarknadsut-ingå iutbildning ska kunnareguljärFrågan om
har varitTveksamhetenunder lång tid.diskuteratsbildning har stor

direktinteutbildningsbehovföruppenbara risken ärden att somp.g.a.
finansierade denblikommaarbetsmarknadsskäl kanmotiverade attav
början 1980-håll har skett. IolikaRegelförändringar åthär vägen. av

utbildning relativtreguljärdeltog iarbetslösaantalettalet somvar
ökat ochår återAndelen harreglerna.skärptesSedanstort. senare

arbetsmarknadsutbild-studerande ide15 procentmotsvarar avnu ca
ning.

omställ-den s.k.föreslårArbetsmarknadspolitiska kommittén att
dearbetslösaförsörja deavsnitt 7.1 skaningsförsäkringen även närse

föror-Kommitténarbetspraktik.arbetsmarknadsutbildning ochdeltar i
delta i längrehaviss ålder skaarbetslösa rättdar attöveräven att en

omställningsförsäkringen.ersättning frånmedreguljära utbildningar
arbetslösaförslagkommitténsmed överfinns fördelarDet att en

medutbildningsväsendetreguljärastudera i detska kunnaviss ålder en
längrearbetslöshetsförsäkringen. Ennivån imotsvarandeersättning

för någonnödvändigyrke kanförgrundutbildning attett nytt varasom
få fotfästearbetsför skafulltlängevarit arbetslös är ar-mensom

igen.betsmarknaden
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Möjligheten genomgå längre utbildningar med arbetslöshetser-att
ersättningsättning luckrar dock kravet på den uppbär skaatt somupp

förfogande. leder också till orättvisor istå till arbetsmarknadens Det
studieñnansieringen både mellan studerande i olika åldersgrupper och

intemellan de vuxenstuderande arbetslösa respektive deär ärsomsom
arbetslöshetsersättning.det, dvs. inte har till Samhället åtar sigrätt

vidare kostnader för studiefinansiering, vilka egentligen inte skastora
täckas inom arbetslöshetsförsäkringens sådan möjlighetOmram. en

tydliga villkor.införs bör den därför förbunden medvara
studier bör i första hand finnas förMöjlighet delta i reguljäraatt

långtidsarbetslösa. Under den första delperioden med ersättning bör
inriktade arbete prioriteras. Utbildningsinsatser har i ochaktiviteter på

framgångsrika inleds tidigt underför sig chans bli destörre att om
användas tillarbetslösheten, arbetslöshetsersättningen bör primärtmen

reguljärt arbetemöjligt få den arbetslöse tillbaka iså snabbtatt som
reguljäraigen. bedöms utsiktslöst bör längredettaFörst när ut-som
eller längregrundskole- och gymnasiestudierbildningar, t.ex.som

inom för-yrkesinriktade utbildningar högre nivå kunna övervägas
säkringens ram.

överhoppningsbar, kan dentid i utbildning inte betraktasOm som
täckamed ersättning för kort för heltåterstående tiden att envara
delenkan den arbetslöse under den sistalängre utbildning. så fallI av

Därmed blir denstudiestödet.utbildningstiden använda det reguljära
möjligt vidbör ocksåarbetslöses åtagande tydligare. Det atteget vara

med bi-enbart grundbeloppsnivå kompletteraeventuella studier på
dragsdelen i det reguljära studiestödet.

arbetslöshetsersättning börmedMöjligheten till längre utbildningar
bör krävasi första hand förbehållen arbetslösa 30 år. Detövervara

eller honstudiemotiverad och hanbåde den arbetslöse mycketär attatt
klara genomföra studierna.arbetsförmedlingen bedöms kunna attavav

efter avslutade studier börSannolikheten han eller hon får arbeteatt
den arbetslöseockså arbete inte finns skahög. Om göraorten,vara

beredd flytta förtroligt han eller hon efter avslutade studier är att attatt
erhålla arbete.

det här falletindividuella handlingsplanen kontrakt iDen är ett som
arbetslöse. kontrak-innebär samhället satsning på den Igöratt storen

sanktion kontraktetbör därför kunna ingå någon form utantet av om
frånstudierna avbryts i förtid. Avstängningstarka skäl bryts, t.ex. om

aktuell.ersättning viss tid kan blit.ex.
arbetslöshetsersättningen för deltagande iMöjligheten användaatt

med lägetomfattning bör kunna varierasreguljär utbildning längreav
fåarbetslöshet ocharbetsmarknaden. Under perioder med högpå

mildare krav deriksdagen besluta någotlediga arbeten kan änt.ex. om
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delta i yrkesinriktade högskole-Fler möjligheter attangettssom ovan.
för-Geografiska och andra variationerutbildningar kan t.ex. avges.

tänkbara i sådant läge.delningspolitisk karaktär ocksåär ett

Ersättningsnivåer

rimlig ersättning måsteska fungeragrundbeloppetOm ensamt som en
högre nivå dagensbedömning, ligga pådet, enligt utredningens änen

kr iersättningsdag, vilket 5 000krKAS 230 motsvararär casom per
ungdomar med liten för-första hand tillmånaden. dag utgår KAS iI

realistisk försörjnings-grundbeloppet skasörjningsbörda. Om vara en
bör beloppettidigare haft arbetemöjlighet för demäven ett varasom

regelmässigtnödvändigtkommer dethögre. Annars attatt vara
arbetslöshetsersättningen med socialbidrag.komplettera

skulle kunna i närhetengrundbeloppetmöjlig nivå förEn avvara
Utred-i det pensionssystemet.föreslagna garantipensionenden nya

kr i6 500kr dagen, vilketbedömerningen 295 motsvararatt caom
tilldvs. 25bör väljas.månaden lägsta nivå Fördenär yngre, uppsom

grundbeloppet.med lägre nivåeventuellt bli aktuelltår kan det en
detmed förslaghuvudbetänkandetiUtredningen återkommer när
tillmotsvarighetenförsäkringen och hursituation igäller de yngres

utformat.skautbildningsvillkoret i dagens KAS vara
tillfreds-inkomstboryallsförsäkringen skaErsättningen från ettge
efter detden tidenförlorad inkomst underställande skydd för närmaste

arbetslöshetsförsäk-ersättningsnivå ihögarbetslöshet inträtt. Enatt
för denminskar det riskendet förstatvå fördelar.ringen har För att

första tiden iproblem under denekonomiskaarbetslöse drabbas av
söka arbete.sig Förinte kan koncentreraarbetslöshet och därför att

s.k.relativa utbytetersättningsnivå detminskar högdet andra aven
inkomstför-täcker den fullaersättningen intearbete. Genomsvart att

förändå starka motivtiden, finnstydligt begränsad ilusten och är
förarbetaarbetslöse tillsammansarbetsförmedlingen och den attatt

i arbete.snabbt kommer tillbakadenne
arbetslöshetsförsäk-ersättningen frånjanuari 1996Sedan den l är

dagpenningen 230lägstaförlorad inkomst.ringen Den75 ärprocent av
vilketkr dagenhögsta ersättningen 564kr. Den är motsvarar caom

krävs må-maximal dagpenningfåi månaden.12 400 kr För att en
därmedtäckerhögre inkomsterkr.nadsinkomst minst 16 500 För

in-förloradedenmindrearbetslöshetsersättningen 75än procent av
kompensationsni-den faktiskakapitel visarDiagram i 4komsten. 4.2

inkomster.vån vid olika
bedöm-utredningenssig, enligtArbetslöshetsersättningen befinner

betraktasför vad kannedrening, närheteni gräns som ensomav en
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finns starka skäl förtillfredsställande inkomstbortfallsförsäkring. Det
i inkomstbortfallsdelen för-högre ersättning ävenövervägaatt aven

sammanlagda ersättningsti-under del densäkringen, åtminstone en av
höjning innebär ersättningen,Utredningenden. överväger atten som

och inkomstbortfallsersättning, uppgårdvs. grundbeloppsumman av
inkomst.till förlorad80 procent av

nedmöjlighetenocksåUtredningen ersätt-överväger att trappa
grundbe-låta enbartersättningstidenningen slutet attmot genomav

delperioden.den sistalopp utgå under
de ekonomiska konsekvensernainnehåller beräkningarKapitel 8 av

ersättningsnivåer.försäkringensolika förändringar iav
ska rimlig kompen-arbetslöshetsförsäkringen i längdenOm ge en

huvuddelen de förvärvsarbetande,inkomstbortfall försation för av
takt med reallönema stigerersättningstaket höjas.behöver I attäven

bli alltinkomstbortfallsförsäkringen urholkas ochkommer attannars
skulle dess-taket för ersättninggrundersättning. höjaAttmer av en

delinslagetförsäkringsmässigastärka det störreattutom genom en av
grund för för-försäkringen blirfinansierarde arbetsgivaravgifter som

måner.
Ökade skillnad frånuppstår dock. Tillför försäkringenkostnader

egenavgifter intefinansieras meddelvissjukförsäkringen, tassomsom
arbetslös-avgifter finansierarersättningstaket, deovanför tasut som

för höja taketKostnadenalla löneinkomster.hetsförsäkringen attut
försäkringen.behov inom Iandra angelägnadärförmåste vägas mot

förändringar i ersättnings-kostnadsberäkningarkapitel redovisas8 av
arbetsmark-i dagensvisar höjningartabelltaket 8.6. Dessase att

vid samladkostnadsökningarbetydandenadsläge medför så att man en
höjningar.med sådanaavvaktabedömning bör

Kvalificeringsregler

enhetligarbetslöshetsförsäkring blirsammanhållenEn mer omny
till såväl grundbeloppetför kvalificeraarbetsvillkor gäller attsamma

inkomstbortfallsförsäkringen.15tillsom
arbetslöshetsför-sig tillenkelt kvalificerarelativtdag detI är att

degradvis har skärptskvalificeringsvillkorensäkringen, även se-om
dåkvalificeringskrav försäkringenFördelen med lågaåren. är attnaste

förvärvsarbetande.huvuddelen de Dettaomfattakommer att av

15 månad for KAS. Förtimmars arbetefem månader meddag krävs 75I per
i fördeladedagen 80 dagartimmars arbetearbetslöshetsersättning krävs tre om

månader.ramtid tolvmånader underminst femöver en av
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för vid arbetslöshet blir beroendeminskar risken att stora grupper av
mycketNackdelen med låga krav medsocialbidrag. är ävenatt grupper

arbetsmarknaden vid arbetslöshet får tillanknytning tillliten rätt er-
Med dagens regler kan de bli försörjdasättning från försäkringen.

kvalificera reguljärtlång tid behöva sigunder mycket utan att genom
arbete igen.

inbjuder till kostnadsövervältringställda kvalificeringskravLågt
få för frångåArbetsgivare kan underhandförsäkringen. attacceptans

Äldrerationaliseringskaraktär.turordningsregler vid uppsägningar av
via arbetslöshetskas-anställningstid ochmed lång sägs garanterasupp

till pensionering. åstadkomsförsörjning fram Detta attgenom ar-san
erbjuder kortainfallande risker för utförsäkringbetsgivaren vid senare

fall behöverarbetsvillkoret uppfylls vissaanställningar så Inytt.att
arbete under anställningen.utföra något Kommuner,inte arbetstagaren

komma arbets-arbetslösa aldrig klarathar många attavsomsom
utförsäkras, kanriskeraroch många arbetslösamarknaden attsom

och arbetsmarknadspolitiska åt-erbjuda korta anställningarattgenom
till arbetslöshets-försörjningsansvaretföra det fortsattagärder över

socialbidrag.kostnader förDärmed minskar kommunensförsäkringen.
använda försäk-möjligheternakvalificeringstid ökar ocksåkortEn att

säsongvariationer. härmed Denlöneutfyllnad i arbetenringen som
försäkringens målligger utanförutnyttjande försäkringentypen avav

motverkas.och bör
försäkringenarbetsvillkoret i densåledes förMycket talar att nya

försäkringsmässiga in-stärka detskullelängre i dag. Dettabör änvara
avspeglagrad idagarbetslöshetsförsäkringen i högreoch låtaslaget än

arbetsmarknaden.förankringindividens
förlängaarbetetkommer i det fortsattaUtredningen överväga attatt

månader. inne-mellan och tolv Dettatill nivå påarbetsvillkoret sexen
minstförvärvsarbete påreguljärtregler det krävsbär med dagens att

fördagarrespektive högst 240lägst dagartimmar dagen i 120tre om
respektive må-fastställas till tolv 18Ramtiden skulle kunnaersättning.

naden
konsekven-kapitel vissa beräkningarredovisar i 8Utredningen av

be-dockarbetsvillkoret. svårtförändringar i Det göraär attserna av
underlaget härstatistiskaeftersom detdetta slag, ärdömningar av

analyser krävs.Fördjupademycket begränsat.
de arbetslösaarbetsvillkor kommerlängreEtt stänga uteatt som

från ersättning.arbetsmarknadenordentligtetablerat siginteännu
kortareuppfyllerförmöjlighetbör därför finnas ettDet sompersoner

från försäkringen. Iersättningfå form nästaarbetsvillkor någonatt av
erhållasådana situationermöjligheten idiskuterasavsnitt nedan att en-

tid.under kortaregrundbeloppbart en

5 16-0479
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återkvalificeringbetydelse vidArbetsvillkorets längd har även
viaden försäkringen eventuellt skedelperioder. kan imellan Detta nya

åtgärder arbets-arbetsmarknadspolitiska se ovan. Omdeltagande i
ställas vid återkvalificeringlägre kravbör antagligenvillkoret höjs,

jämställd tid.byggd
arbetslöshetskassamedlemstid ikrav på årsdag finnsI även ett en

medlemsvillkorersättning. s.k.ska få till Dettaför arbetslös rättatt en
medlemmarnas avgifter utgjordeden tidfinns kvar sedan när en

arbetslöshetskassornaersättningarandel demycket större somav
syftarmedlemskapdag. på årsvad de i Kravetbetalade gör ettänut

sig till försäkringen förstmänniskor anslutertill undvikaockså attatt
arbetslöshet.de hotasnär av

enklaarbetslöshetsförsäkringen bör såReglerna i den görasnya
syfte antingenhar i dettaUtredningenmöjligt. övervägt att av-som

arbetslöshetskassa ellermedlemskap itidsskaffa på visskravet atten
arbetsvillkoret. Utredningenlika långtmedlemstidkravet pågöra som

tydlighets skullalternativ.förorda något Förstadium intevill detta
viss tids medlemskap bort,kravetbör påpekas tasävenatt enom

deti arbetslöshetskassa vidmedlemarbetslösmåste ändå envaraen
inkomstbortfallsförsäk-frånlyfta ersättninghon villtillfälle han eller

arbetslöshetskassor.angåendeavsnittringen nedan 7.4se

falli vissakravLägre

ingende arbetslösa, eller 125 000fjärdedeldag harI personer,caaven
huvud-tabell 4.13.arbetslöshetskassa eller KAS Ifrånersättning se

respektiveförsäkringensinte klarararbetslösaorsaken dessasak är att
framgår4.16kvalifikationsregler. tabellerna 4.15AvKAS att storen-

invand-och/ellerersättningsaknardel dem är personeryngresomav
kvalifi-klara arbetsvillkoret,har svårtdvs. ettatt avsomrare, grupper

arbetslöshetsersättningför fåarbetsvillkoretkationskraven. Om att
arbetslösa bli tillflerkommerskulle längre, rättännu att utangöras er-

sättning.
arbetslösamöjligheten låtadet motiveratDetta överväga attgör att

blir arbetslösa efterochkortare tidenbart arbetat sompersonerensom
utbildningsvillkor, blimotsvarande dagensutbildningha avslutatatt en

arbetslöshetsförsäkringen. Sär-i denberättigade till grundbeloppet nya
försäk-fördel omfattasdetnytillträdande kanskilt för att avvara en

arbetsmarknaden.del Kraveterkännasringen och därmed som en av
nytillträdandearbetssökande, vilket deaktivtbör dock äratt manvara

de arbetslösa.genomsnittet Dengradi högremånga gånger änär av
kvalificerat sigför någonersättningstidensammanlagda genomsom
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fullauppfyller detför demvillkor bör kortaredetta lättare än somvara
arbetsvillkoret.

arbetslöshetsförsäkringeninkomstbortfallsdelenArbetsvillkoret i av
hänvisas till social-fler heltskärpasskulle då kunna utan att personer

inkvalificering till arbetslös-gradvisocksåbidrag. Därmed skapas en
skydd vid arbets-får bättrearbetat längrehetsersättningen. De ettsom

löshet.
försäk-sammanhållnadendelgrundbeloppetEftersom är av nyaen

räknasdet här på någotförbrukasdagar sättringen bör sättet avsom
skulleersättningstiden,sammanlagdafrån den senareom personen

heltha uppfylltförsäkringen,längrekvalificera sig i den ettattutan
arbetsvillkor.nytt

utförsäkringEfter7.3

arbetsvillkorEtt nytt

kvali-återigenutförsäkring möjligtefterdetpåpekats attSom ärovan
upparbetaarbetslöshetsersättningtill ett nyttficera sig att ar-genom

eventuelltkort behövsarbetsvillkoretreguljäradetbetsvillkor. Om är
utförsäk-efterförflutitkalendertid ska havissregelockså attomen

ringen.

lösningarAnpassade

skulle berörashur mångaberäkningarredovisastabell 8.2 överI som
tidenersättningstiden. Omsammanlagdaför denbortre gränsenav

knappt 62 000lägeskulle i dagensdagartill år 800sätts tre per-ca --
skulledagarfyra 100till drygt år ltiden höjsdrabbas. Omsoner --
ingårtabell 8.2bör iberörda. Observerasbliarbetslösadrygt 000 att8

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskaoch iarbetslöshettid ibåde öppen
antaletblirarbetslöshet räknas, såenbart tid ibetyderDet öppenatt om

betydligt mindre.gränsenpasserarsompersoner
arbetslösavilkastudieredovisasbilagaI 4 över somgrupper aven

arbets-handlarvisar detKartläggningenutförsäkras.riskerar attatt om
bakgrund,och är överre-åldrar, kön mänlösa olika även om yngreav

riskerarmellan deskillnaderna attpresenterade. De stora sompersoner
anpassade lösningarofta individuelltocholikautförsäkrade kräverbli
försörjning pårimligarbete elleråterkomst i annatantingenfor att en

uppnås.ska kunnasätt
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Utbildning

långtidsarbetslösa kan behöva längreoch medelåldersYngre en
yrkesutbildning förgrundläggande utbildning eller längre atten

tidigaretill arbetsmarknaden. Utredningenkomma tillbaka anser, som
detta bör finnas inom försäkringensmöjlighet tillnämnts, att ram

under speciella villkor.
be-sådan införs, fungera tydligbortre bör,En gräns en som enom

berörda. det vägval därvid sker, kanslutstidpunkt för alla I ävensom
utbildning alternativ.kompetenshöjande Isatsning längre ettvara

läge tillarbetslöshetsförsäkringen i sådantvilken utsträckning ett
inte utredningen ställningkunna medfinansiärnågon del ska tarvara

flexibilitet och individualisering försäkringen,till ökadEn somavnu.
möjligheter till enstaka be-skulle dock kunnakommenterats geovan,

Även för studierarbetslöshetsersättning beviljasslut denna art.av om
sannolikt heladet knappastlöper efter bortre sågräns, är attsom en

fall kan det reguljärafinansieras detta såutbildningstiden kan Isätt.
Studiestödsutredningen har skissat påanvändas.studiestödssystemet

bidragsandelar till framför alltförmånligare regler med höga vuxenstu-
grundskole- och gymnasienivå.derande läser påsom

fram till pensionGrundersättning

detutförsäkras,år,äldre långtidsarbetslösa, 55För över ärt.ex. som
i försäkringen löpalåta grundbeloppetmöjligt överöverväga attatt en

möjlighetmotsvarandelängst fram till pensionen. Enlängre tid, som
arbetsmarknadsstödet.för det kontantafinns idag vid 60 år inom ramen

fortfarandemed krav på ståsådan skulle kunna kombinerasEn rätt att
arbetsmarknadspoli-förfogande och delta itill arbetsmarknadens att

kombineras medEventuellt grundersättningen ocksåtiska åtgärder. kan
deltid, eventuellt med vissform samhällsarbetekrav på någon av

ersättning.kompletterande
delbetänkande de möjligheter tillUtredningen behandlar inte i detta

allmäntarbetsmarknadspolitikenkommunalt i nuengagemang som
antagligen olika alternativ fördiskuteras. detta områdeInom statryms

arbetslösa helt eller delvis saknaroch kommun att er-somengagera
arbetslöshetsförsäkringen.sättning från

arbetslivet,med lång tid bakom sig iäldre långtidsarbetslösa,För
arbetsmarknadensutförsäkrade, det tänkbartriskerar bli är attattsom

ellerkompletterande förmåneravtalsvägen skapar vissaparter garan-
tier.
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Socialbidrag

tyderriskerar utförsäkring bilaga 4Kartläggningen dem sesomav
skullefinns framför alltbland dempå det ävenatt somyngre personer

bytaarbetsmarknaden de accepteradekunna få fotfäste attnytt om
absolut slutpunkt förbostadsort dessa kanyrke, byta För en ar-m.m.

in-kraftfullt motiv förbetslöshetsersättningen tjäna göraett attsom
fall återstårbryta arbetslösheten.tensivare ansträngningar I annatatt

behovsprövade socialbidraget.alternativ detsistaettsom

administrationFörsäkringens7.4

Utgångspunkter

det möjligt byggautgångspunkter så långtutredningensEn är ärattav
försäkrings-de delar dagensarbetslöshetsförsäkringen påden avnya

deni dagens försäkringfungerar väl. hörnstenEn är attsystem som
statlig myndighet.arbetslöshetskassor, inteadministreras via av en

till be-olika Bindningenför kassomaHuvudmannaskapet ut.ser
Mångfaldenolika stark. Detintresseorganisationerrörda ärärär stor.

tillfårkassorenligt lagstiftningen möjligt rätt stats-att starta nya som
Arbetslöshetsför-kapiteluppfyllda se 6.bidrag vissa villkor ärom

fråndärmed på intressantadministration avvikersäkringens sättett
statligt.huvudsak administrerasisocialförsäkringarna, vilka numera

dagens betrak-försäkring har här medsamhälleligmycket gammalEn
i privatdär förvaltningen skerorganisation,telsesätt mycket modernen

från de berördahögtföreningsform och medregi, i ett engagemang
organi-slå vaktviktigtmedlemmarna. Detta göraär attatt om genom

blir heltäckande.försäkringensationen stabil. detta krävsFör att
arbetslösa intedet finnasförsäkringen kommerden ärI att somnya

Därförinkomstbortfallsförsäkringen. måsteanslutna till den frivilliga
detorganisation administrerarkompletterandedet finnas somen

arbetsmarknadsstöd.kontantadagensgrundbelopp motsvararsom

behandlingTidigare

enskilda initia-har tillkommitarbetslöshetskassornanuvarandeDe
Verksamheten,finansiering.privatmed från börjantiv rent somen

erkännande.allmäntsuccessivtfolkrörelsetradition,byggde på vann
dåanknöts den till deinfördes år 1935första lagstiftningendenNär
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frivillig arbetslöshetsförsäk-ochexisterande arbetslöshetskassorna en
kraftsedan dess varit i någraharring valdes. Detta störreutansystem

förändringar.
År verkställahade i uppdragkommittétillsattes1937 att enen som

Socialvårdskommittén. Kom-socialvårdensvenskadenöversyn av
samordning socialvårdenstill ståndsöka fåmittén skulle bl.a. aven

behandla frågan in-beslutade år 1941olika Kommittén att omgrenar.
Kommitténarbetslöshetsförsäkring.obligatoriskförandet pre-av en
arbetslöshetsför-obligatoriskalternativ tilltvåsenterade år 1948 en

admi-sådan försäkringAlternativ avsågIsäkring SOU 1948:39. en
Alternativlokalamed centrala ochmyndighetnistrerad organ.av en

grundför-gällde obligatoriskhuvudförslag,kommitténs ensom var
arbetslöshetskassatillhöramöjlighetalla medsäkring för att enmen

utbetalaskulletilläggsförsäkring, delsfördels skulle ensom svara
föranleddeframlagda förslagentill medlemmarna. Degrundbeloppet

ingen åtgärd.
allmänfrågani riksdagen1960-talet väcktesUnder nytt om en

År till-departementschefen bemyndigandefick1966försäkring. att
uppgift utreda frågantillskulle hautredningsmänkalla att omsom

beteckningen KSA-ut-Kommitténarbetslöshet.vidkontant stöd antog
utred-slutbetänkande.sitt Iframlade år 1971Utredningenredningen.

denadministrationenorganisationen ochbl.a.behandladesningen av
deninnebarförslag i denna delUtredningensförsäkringen.frivilliga att

arbetslös-administrerade,arbetslöshetskassorfrivilliga, erkändaav
stödformsupplementärbibehållasskullehetsförsäkringen samt att en

arbetslöshetsförsäk-ersättning frånkunde fåinteför sompersoner
arbetsmarknadsstöd.statligt kontantskulle införasringen ettgenom

arbets-förändringar i reglernaledde till vissaförslagUtredningens om
arbetsmarknadsstödetstatliga kontantaoch till detlöshetsersättning att

bemär-därmed i vissArbetslöshetsersättningen blevinfördes år 1974.
kelse allmän.

skulleparlamentarisk utredningtillkalladesår ut-Samma somen
arbetslöshetsförsäkring ALF-utredningen. Ifrågan allmänreda om en

arbetslöshetsförsäkring före-Allmän1978:45sitt betänkande SOU
frivilligadenarbetslöshetsförsäkring skulleallmänslogs ersättaatt en

arbetsmarknadsstödet.och det kontantaarbetslöshetsförsäkringen
allmännaadministrerasförsäkringen skulleVidare föreslogs att ar-av

intresseorganisationer.anslutning tillorganiserade ibetslöshetskassor,
arbetsmark-nytillträdande pågälldefrågorhandlägga deFör att som

för vilken Arbets-skulle bildassärskild kassanaden föreslogs att en
Försla-skulle huvudman.Samorganisation SOlöshetskassomas vara

gällandeförändringarbeslutdock inte till någraleddeget sy-avom
stem.
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särskild utredare,kapitel tillkallades årframgår 3 1992Som enav
förslag till utformning och finansieringhade till uppgift lämnaattsom

arbetslöshetsförsäkring. betänkandetobligatorisk SOU 1993:52Iav en
arbetslöshet föreslog utredarenErsättning vid att en ny ar-

skulle införas. Försäkringen skulle konstru-betslöshetsförsäkring vara
tilläggsförsäk-för alla, med frivilligerad grundförsäkring ensom en

befintligaadministrationen skulle handhasring. Vidare föreslogs att av
allmännadet skulle inrättas tvåarbetslöshetskassor att nya ar-men

erbjudahuvudman. skullebetslöshetskassor med Denstaten enasom
för företagare.för anställda och den andraförsäkringsservice

och ob-riksdagen förslag allmänförelades1993Hösten ett om en
Förslaget innebar det skulle in-arbetslöshetsförsäkring.ligatorisk att

i det kontantaersättning dagpenningföras inkomstrelaterad ar-en
Även medlemmar i arbets-de inte någonbetsmarknadsstödet. som var

få ersättningdärmed vid arbetslöshetlöshetskassa skulle motsva-en
arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen skullerande ersättningen från

vilka inte gjordes tillbefintliga KAS-kontoren,administreras de omav
således inte någon kassa.skapades Förarbetslöshetskassor. Det attny

arbetslöshetsförsäkringen eller skulle denfrån KASerhålla dagpenning
avgiftarbetsvillkor.avgiftsvillkor och Ingenarbetslöse uppfylla ettett

dock nöd-medlemsavgiften till arbetslöshetskassornamotsvarande var
inkomstrelaterade ersättningen inom KAS.denvändig för få delatt av

med arbetslöshetskassor.existerandeövrigt behölls detI systemet
med-erläggafortsatte tidigareMedlemmarna i dessa kassor attsom

lemsavgift.
kon-konstruktionen den inteden valdaproblem medEtt att varvar

arbets-inte tillhörde någoneftersom dekurrensneutral, personer som
inte be-inkomstrelaterad ersättning inom KASerhölllöshetskassa och

medlemsavgift med-motsvarande denavgifthövde betala någon som
arbetslöshetskassorna erlägger.lemmama i

föreslagnagenomföra deden juni 1994Riksdagen beslutade 10 att
tilljuli och korn gällaträdde i kraft den 1994förändringarna. 1De att

företillbaka till vad gälltändrades reglernaden januari Dål 1995. som
avskaf-inominkomstrelaterade försäkringen KASjuliden 1994. Denl

fades.

principiellaTidigare resonemang

administrationenställningstagande såvitt avsågskäl för sittSom av ar-
bl.a. föl-anförde KSA-utredningen 1971betslöshetsförsäkringen

jande.
samverkanutvecklats underverksamhet harArbetslöshetskassomas

har stimule-medverkanfackliga rörelsen. Statensmellan och denstaten



132 SOU 1996:51

skapat organisatoriska och ekonomiska förutsättningar förtillrat samt
betydande utveckling arbetslöshetskassornas verksamhet.mycket aven

beräknas omfatta i det alla fackligtkanDenna närmaste or-numera
kassamedlemmar och deras organisatio-ganiserade arbetstagare. Dessa

sig till dessa förhål-i många fall under decennierhar anpassatner --
upplösa detta trygghetssystem ochlanden. fordras starka skäl förDet att

områdeförhållanden och på dettadet med för svenskaersätta nyen
försäkringsfonn.oprövad

förhållandena arbetsmarknaden,Arbetslöshetskassomas kontakt med
och med arbetstagarnasarbetsmarknadsmyndigheternamed orga-

kontakt skapas inteutomordentligt god.nisationer Denna ettär genom
deårtionden bygga de kontakter,administrationsbeslut. Det tar att upp

inom arbets-för dessa frågor finnsförbindelser och den känsla som nu
tilljust med deras anknytningoch sammanhängerlöshetskassorna som

gäller tillsynsmyndigheten,organisationer.arbetstagarnas Detsamma
också naturliga och dagligafinns dennaarbetsmarknadsstyrelsen. Där

dess former.arbetsmarknaden i allamed förhållandenakontakt
arbetslöshetsförsäk-i allt gällercentral punktkontaktDenna är somen

ring.
för komma tillarbetsmarknadspolitiska åtgärdertillInitiativ rättaatt

kommit frånarbetslöshetssituationer har oftaolikamed
Sådanaminst gäller det lokalt.arbetslöshetskassornas medarbetare. Inte

betydelse bla därför dearbetslöshetskassorna harinitiativ från att
föreliggande eller uppkommandeskärper uppmärksamheten

näringsgrenar.olika yrken ochsärförhållanden inom
verksamhetsområdentill sinaanknytningArbetslöshetskassomas

förhållandena dessa områden.särskildaanpassning till demedger
till dessaåtgärder och sina stadgarsinakanKassoma anpassa

till orsakerolika både till karaktär ochArbetslöshetenförhållanden. är
inteArbetslöshetsförsäkringenverksamhetsområden.inom olika är en

arbetslöshetssituationen i detbedömningenyrkesförsäkring, avmen
yrke,de för ifrågavarandeofta god kännedomenskilda fallet kräver om

speciella förhållandena. SOUverksamhetsområdenäringsgren eller
sid.1971:42, 103.

anförde vidare följande.Utredningen
de kontanta stödfonnemahelt naturligtUtredningen finner det att

ledfortsättningen ska ingåarbetsmarknaden iden svenska ettäven som
med självständiga,nuvarandearbetsmarknadspolitiken.i Det systemet

arbetslöshetskassor,knutnabranschorganisationertill fack- och som
skapatarbetsmarknadsorganen harmedarbetar i samverkan ett

ochmellan arbetsmarknadsorganenfruktbärande kontaktersystem av
betydelse för såvälhar centralkontaktsystemorganisationerna. Detta

arbetsmarknadsåtgärder.andra Detarbetslöshetsförsäkringen är,som
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betydelse det skyddmening,enligt utredningens stor att somav
får byggalämnar i fortsättningenarbetslöshetsförsäkringen även en

arbetsmarknadsadministrationenstatligasamverkan mellan densådan
organisationer. SOU 1971:42,och företagarnasarbetstagarnassamt

sid. 106.
arbetsmarknadsstödetinte det kontantaKSA-utredningen ansåg att
administrerasarbetslöshetsförsäkringen ochskulle ligga inom av ar-

försäkrings-gickdet intebetslöshetskassor. ansågMan göraattatt
arbetsmarkna-gällde nytillträdande påbedömningar detmässiga när

skulle bli berörd KAS. KASvilket denden, största som avgruppvar
ekonomiskt grund-artskild formfrån försäkringenborde avvara en

ekonomiska stöd-bedömning detförprimäraskydd. Det ansvaret av
menadearbetsmarknadsorganen,statligahär åvila debehovet borde

för finansieringen.skulle också stå helaKSA-utredningen. Staten
sitt ställ-följande skäl föranförde bl.a.ALF-utredningen 1978

administrationen.ningstagande avseende
företagare och debåde deintresseorganisationema"För är somsom-

bevakacentralt intressedetmedlemmarhar arbetstagare attär ettsom -
kan desysselsättningsmöjligheter. Dettamedlemmarnas göra mest

dåunder den tidsina medlemmarkontakt medeffektivt de har ävenom
och insatserOrganisationemas ärde arbetslösa.är engagemang

samhälletsindividensden enskildesåvälangelägna, som urur
inom denvunnitsde erfarenheterstyrkssynpunkter. Detta somav

betydelsefulltlikatordeförsäkringen.frivilliga Detta engagemang vara
speciellaför arbetslösa arbetstagare. Dearbetslösa företagareför som

arbetslöshetssituationföretagare iuppstår för görproblem enensom
för-organisation inflytandetillförsäkra hansangelägetdet överatt

fackföreningarna ochSamverkan mellansäkringsfrågoma.
fördjupats.utvecklats och Dettaocksåarbetsförmedlingarna har

svårplaceradeförbereda arbeterad frågor:samarbete gäller atten
korttidsarbete, hurkan vidtas vidåtgärderarbetssökande, vilka som

liknandeandraförvärvsarbete ochhandikappadekan erbjudaman
med ibranschorganisationemafrämjasSamarbetetproblem. ärattav

arbetslöshetsforsäkringen.inomersättningsärendenhandläggningen av
SOU 1978:45.

bärkraft.har alltjämtde båda utredningarnaArgumentationen i

ställningArbetslöshetskassornas

Även fackligmed någonoftast samarbetararbetslöshetskassornaom
friståendebranschorganisation de ändåorganisation eller är organ.en

myndighetsutövningersättningsfrågomaavseendebeslutDeras utgör
Justitieom-verksamhet under tillsynoch står i dennakassorna av
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budsmannen Justitiekanslern. har skadestånd-och Staten ansetts vara
kassans vidtagit sambandskyldig för felaktiga åtgärder personal isom

med Arbetslöshetskassornas beslut kan överkla-myndighetsutövning.
omständigheter dettill länsrätt. nämnda visar nuvarandeNu attgas

grad rättssäkerhet.har högsystemet aven
erfarenhet administration arbetslös-sin mångårigaGenom av av

skaffat bred erfarenhet dethetsförsäkringen har kassoma sig en av nu
erfarenhet har kommit tillexisterande försäkringssystemet. Denna även

sida initierat förändringaruttryck från kassornaspå så sätt att avman
den till denarbetslöshetsförsäkringen för därigenom bättreatt anpassa

tagits, förutom kassomarådande verkligheten. Sådana initiativ har av
samverkansorganisation Initiativ detta slag harsjälva, deras SO. avav

ändra oklarheter och missförhål-betydelse för möjligheten påstor att
landen i systemet.

har i huvudsak väl funge-nuvarande arbetslöshetskassornaDe en
antal ersättningsärendenrande organisation, hanterar stortett avsom

förseningarklarade allvarligaskilda slag. Kassoma attt.ex. utan av
börjantillströmningen arbetslösa underden starkt ökademöta avav

administratio-den nuvarande1990-talet. har hittills inte belagtsDet att
administration.motsvarandekostnadskrävande änär annannen mer

administrationskostnadema mellan kassoma,Visserligen skiljer sig
dedocksärskilt beroende kassans storlek. Detta uppvägs attav

branschkunskap.särskild yrkes- och Detmindre kassoma ofta har ären
slagits med andra kassor.därför de överlevt och inte samman

huvudorganisatio-och derasmellan kassomaIntressegemenskapen
grundadministrationskostnadema Påbidrar till hållaatt avnere.ner

ofta möjligtstordriftsfördelar uppnås. Detdenna gemenskap kan är att
kassaredo-med de lokalafackliga verksamhetensamordna den lokala

arbete.görarnas
bibehålla detstarka skäl föromständigheterOvan angivna utgör att

nuvarande systemet.

omfattningFörsäkringens

arbetslöshetsförsäkringen haravseendeförevaritutvecklingDen som
befolk-förvärvsarbetandeövervägande delen deninneburit denatt av

decembersluteti arbetslöshetskassa. Iningen medlemmarär aven
jämförasantal skakassamedlemmar 802 763.antalet 3 Detta1995 var

tilltidpunkt uppgickarbetskraften vidmed den totala casom samma
arbetskrafteninnebär 902564 000 Detta procentatt ca avpersoner.

Arbets-medlemmar i arbetslöshetskassor.vid årsskiftetdet senaste var
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omfattar princip samtligavid spridning och ilöshetskassoma har en
idag existerande yrkesgrupper.

omfattasarbetskraft, cirka tiodvs.Cirka dagens450 000 procent,av
uppskattas tvåarbetslöshetsförsäkringen. dessaAvinte capersonerav

kunnaställs för de skauppfylla de kravtredjedelar inte att varasom
timmararbetar mindrearbetslöshetskassa. 17med i De änt.ex. peren

blivit utförsäkrade.vecka. del harEn
erhållaskulle i och för sig kunnatredjedelUppskattningsvis en

skäl avstått frånhar olikaarbetslöshetskassamedlemskap i men aven
arbetslöshetsförsäkringenstå utanförhar valtdetta. Vissa attpersoner

arbetslösa. Sådana åter-med blieftersom de inte räknar att personer
mycket låg arbetslöshet. Mångamedfinns troligen bland yrkesgrupper
Vidare finns detförsäkringen.utanförföretagare står personer som

ocharbetslöshetsförsäkringennuvarandekännedom densaknar attom
för omfattas den.arbetslöshetskassaidet krävs medlemskap att aven

arbets-nytillträdandeinvandrargrupper ochvissakanMan attanta
Slutligen finns deti dennasärskilt vanligamarknaden ettär grupp.

deutanför eftersomprincipiella skäl valt ståantal attpersoner som av
intresseorganisationer.med olikaalltför lieradekassorna ärattanser

valtskäl till varför vissaytterligarekan det finnasDärutöver personer
inte med.att

valt ståharhur mångaundersökningNågon attpersoner somav
aldrig gjorts.såvitt käntandra skälet harutanför det eller ärnuav ena

olika motiv. Ut-fördelningenuttala siggår därför inteDet att om
emel-direktiv kartlägga orsakerna. Detsinaredningen har enligt äratt

eftersomkartläggning,uppgift sådanlertid mycket göraattstor enen
uppgifter vilka dessatillgång tilldirektdet inte finns någon perso-om

arbetskraftenhelasamkörning registerförutsätterDet överär. avner
ringa demför såregister,och arbetslöshetskassomas sättatt som
skäl inte kande olikaDärefter måsteinte medlemmar.är varasom av

valt intei lägeUtredningen har dettabortmedlemmar attsorteras etc.
kartläggning.sådangöra en

detdet med konstateramening räckerEnligt utredningens attatt
allafrivilliga försäkringinom dagensinte finns alternativ gör attsom

innebärförslagUtredningenskunna bli medlemmar.sig att ettanser
heltfår sedan visa hur mångaUtvecklingenalternativ tillskapas.sådant

nyanslutna tillkommer.som
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alternativTre

finns tänkbara alternativ till administration den framtida for-Det tre av
säkringen.

dagens med arbetslöshetskassor ochBibehållande systemav
KAS-administration.

med arbetslöshetskassor.Bibehållande dagens Ensystem nyav
uppbyggnad dagens arbets-kassa med i huvudsak samma som

komplement.löshetskassor bildas som
med arbetslöshetskassor.Bibehållande dagens Ensystem nyav

myndighetsformkassa i statlig upprättas.

Alternativ l dagens kassor-

arbetslöshetskassor KAS-administrationenSåväl medsystemet som
Inkomstbortfallsförsäkringenlänsarbetsnämnder bibehålls.vid fyra

administrerasGrundbeloppetadministreras arbetslöshetskassorna.av
länsarbetsnämnderna. Arbetslös-både arbetslöshetskassorna och avav

skillnad från idag prövning och utbetal-hetskassoma sköter till även
medlemmar inte be-ning grundbelopp för de arbetslösa ännu ärsomav

Länsarbetsnämndema handhartill inkomstbortfallsersättning.rättigade
inte medlemmar i någonliksom tidigare grundbeloppet för dem ärsom

arbetslöshetskassa.
dagensomfattar den försäkringen liksomdetta alternativI er-nya

klarar angivna villkor. 90i princip allasättningssystem procent avsom
Övriga vidinkomstbortfallsförsäkringen. hararbetskraften omfattas av

de uppfyller kvalifikationsreg-till grundbelopparbetslöshet rätt om
möjligheten med iinformationlerna. aktivGenom att vara en ar-om

motsvarande intresseorganisa-bli medlem ibetslöshetskassa attutan
ökas ytterligare något. Någotantagligen anslutningsgradention kan

inkomstborfallsförsäk-för del den frivilligaalternativ kunna taatt av
principiella skäl inte sig kunna bli med-ringen för dem ansersom av

arbetslöshetskassor emellertid inte.lemmar i existerande ges

Alternativ 2 kassaen ny-

dem inrät-bibehålls. Vid sidannuvarande arbetslöshetskassornaDe av
överensstämmelseutformas iarbetslöshetskassa. kassaDennatas en ny

Både arbets-komplement till dessa.med övriga kassor och som
administrerar såväl grundbeloppetoch den kassanlöshetskassorna nya
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handläggerArbetslöshetskassomainkomstbortfallsförsäkringen.som
medlemmarna.deberörersättningsärendensamtliga egnasom

ersättningsfrågorhandi första rörhandläggerkassanDen somnya
arbetslöshets-medlemmar ieller kanintearbetslösa är envarasom

in-grundbeloppet.berättigade till Personer ärkassa är sommen som
tillvända sigidagförsäkringsskydd kanutökattresserade ett somav

till denockså vända sigkanManbefintliga kassoma.denågon nyaav
kassanska densådan kontaktVidkassan.komplementära upp-nyaen

inkomstbortfalls-ansluta sig tillmöjlighetenenskildelysa den attom
arbetslöshetskassamedlem i ärbliförsäkringen att somengenom

vilket verksam-till inomhänsynmedeller henneför honomlämplig
skulle där-kassaverkar.vederbörande Dennayrkesområdeellerhets-

transitkassa.genomgångskassa,ochuppsamlings-slagsför bli ett en
ibli medlemvillanledning intenågonenskildefall dendetFör av

möjlig-honhan ellerskaarbetslöshetskassorna,andradenågon gesav
kassandeninkomstbortfallsförsäkringen isig tillanslutahet nyaatt

där.medlembliattgenom
denEftersomobunden ställning. spännerska hakassanDen ennya

ochyrkes-hainte förväntaskan denarbetsmarknadenhelaöver
di-s.k.övriga kassor. Denivå ärbranschkunskap på somsomsamma

kvarståbedöms kommabefintliga kassorimedlemmarrektanslutna att
specialiserad service.fådär de kankassor,sina respektivei en

helt stårdemförhuvuduppgift kommer attKassans att somvara
försäkringendelden äradministrera ettmedlemskaputanför somav

samhäl-uppgiftdennaFullgörandet ärgrundskydd.obligatoriskt enav
ersättnings-handläggavidarekommerangelägenhet. Kassanlelig att

dvs. dei den,medlemmarbliaktivt valtfrågor för de attpersoner som
inkomstbortfallsförsäk-frivilligatill denanslutit sigsompersoner

övriga kassortillkomplementblirkassa.denna Kassanringen via ett
heltäckande.försäkringenoch gör

betraktaarbetslöshetskassorna,nuvarande är attdeFlera somav
Även länsarbets-företagare.ansluterarbetstagarkassor, ävensom

såvälersättningsfrågorhandlägger rörKAS-kontornämndernas som
tillanledningingendärförfinnsföretagare. Detarbetstagare var-som
såledesskullekassankassa. Denflerskapaför skulle än nyaen nyman

företagare.såväl arbetstagareförersättningenadministrerakunna som
iutformasalternativ ska överensstäm-dettaenligtkassanEftersom
formenhakassanbörarbetslöshetskassorÖvrigamedmelse av en

förening.
imedlemmarhar bildatsarbetslöshetskassornanuvarandeDe av

således givenfanns ut-intresseorganisationer. Detolika somgruppen
givensådanrespektive kassa. Enbildandetförnaturlig basgjorde aven

kas-bildas. Denskakassandenfinns intemedlemsgrupp när nyanya
tillgrundbeloppetadministrerahuvuduppgift kommer attatt varasans
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i framtid blir arbetslösa och inte med i någon kassaärpersoner som en
alls. går inte identifieraDessa på förhand. De potentiella aktivaatt
medlemmarna kommer inte heller given och igenkännbarutgöraatt en

på det de nuvarande arbetslöshetskassomas medlemmarsättgrupp som
gjorde vid dessa kassors bildande.

Eftersom det vid tidpunkten för bildandet den kassan är osä-av nya
kert det finns några vill samverka i framtida obe-om personer som en
roende arbetslöshetskassa, måste för bildandet kassan läg-ansvaret av

på andra bör ha ingåendeDessa kunskap hurparter. partergas en om
arbetslöshetsförsäkringen och de nuvarande arbetslöshetskassorna fun-

Grundama bör få i uppdrag bilda organisa-attgerar. en gemensam
tionskommitté, verkar fram till dess den kassan har fun-attsom nya en
gerande organisation.

Stadgama för den kassan bör långtså möjligt utformasnya som
efter förebild från de normalstadgar gäller för kassoma idag. Detsom

för tidigt i detalj hur stadgarna bör utformas. kom-är Detatt nu ange
emellertid bli nödvändigt vissa modifieringar iatt göraattmer nor-

malstadgarna med hänsyn till den kassans särställning, innebä-nya
rande den ska obunden administrera grundbeloppet tillatt samtvara
icke-medlemmar. På grund detta förhållande bör avgö-staten ettav ges
rande inflytande kassans bildande och verksamhet. syfteDettaöver
uppnås enklast majoriteten i kassans styrelseatt utses staten.genom av
Hur styrelsen i övrigt bör får ankomma grundarna föreslåutses att

regler kring. i framtidenDe blir medlemmar inärmare personer som
kassan bör få i kassans styrelse.rätt att utse representanter

Den kassan bör medlem i eller iSO motsvarandenya vara en sam-
organisation i framtid kan ha i dess ställe. Medlemskap iträttsom en

sådan organisation bör i fortsättningen obligatoriskt för allaen vara
kassor. sitt medlemskap blir kassanGenom delaktig i det samarbete

mellan kassoma det gäller administrativa rutiner, in-äger närsom rum
formation och utbildning. kanKassan använda sig de service-även av
tjänster ellerSO motsvarande organisation erbjuder. Vidaresom en
kan kassan påverka det utvecklingsarbete pågår inom kassaorga-som
nisationen.

De denna kassa ansluter sig till inkomstbort-personer som genom
fallsförsäkringen liksomska övriga medlemmar i andra arbetslöshets-
kassor erlägga medlemsavgift. Liksom för övriga kassor bör medlems-
avgiften finansiera faktiskakassans kostnader. För sågöraatt systemet
konkurrensneutralt möjligt bör utgångspunkt för avgiften ocksåsom en

nivåerna de kassomaspå övriga medlemsavgifter. jäm-Hurvara
förelsen ska och vilken nivå ska välja kan fastställas inomgöras man
den organisationskommitté angetts.som
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statlig kassa3Alternativ en-

Skillnadenalternativliknar ärflera drag attalternativ harDetta som
dennamedlem ikan blimyndighet.statlig Ingenden kassan är ennya
tillhörförsäkrad,här baramedlemIstället forkassa. är manomman

kassan.
ersättningsfrågorhand handlägga rörförstaska iKassan perso-som

arbetslöshetskassamedlemmar ieller kaninte är menenvaraner som
administreravidareskagrundbeloppet. Kassanberättigade tillärsom

villintekandeförinkomstbortfallsförsäkringen mensompersoner
anslutit sigdärförocharbetslöshetskassamedlemmar i någon somvara

kontakterinledandeVid sinastatliga kassan.denhostill försäkringen
möj-upplysasregelmässigtenskildeska dendenna kassamed om

förlämpligarbetslöshetskassamedlem i ärbliligheten att somen
ellerverksamhets-vilkettill inommed hänsyneller hennehonom

skälverkar.vederbörande Av angettsyreksområde ovansomsamma
såväl arbetstagareförkassaska dennaäven somgemensamvaranya

företagare.
myndig-utformadalternativdettaenligtskulleKassan som envara
efter fö-organisera kassankanutgångspunktlämplig atthet. En vara

lösningorganisation. EnKAS-regionemasnuvaranderebild från de
länsarbetsnämndemanuvarandede ut-låtaskulle kunna att avenvara

kassan.dengöra nya
inkomstbort-sig tillansluterkassadennaDe genompersoner som

medlems-denavgifterläggabörfallsförsäkringen motsvararsomen
Eftersomerlägger.arbetslöshetskassornaimedlemmarnaavgift som

konkurrensneutraltska såavgiftenmedsyftet är systemetatt somvara
alternativitill kassanmedlemsavgiftenmedlikhetibör denna,möjligt

medlemsavgifter.kassorstill övrigarelationisättas

överväganden administrationenangående

ochallmännaför denorganisationsmodeller övervägtsDe tre som
samtligahararbetslöshetsförsäkringensammanhållna gemensamen

bibehållaförsökamöjligtlångtsåutgångspunkt. Denna är att som
hu-ha detskaarbetslöshetskassordagensdvs.organisation,dagens att

administrationen.förvudsakliga ansvaret
helt byggadetalternativetmed det första attärFördelen att genom

föränd-administrativanågrakräverorganisation intebefintligen
alter-någraDock inteförsäkringen.deninföraförringar att gesnya

harkassaimedlemmarvillinteför denativ somenvarasompersoner
intresseorganisation.medgemenskap en
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förstaDet alternativet medför den föreslagna inkomstbortfalls-att
försäkringen inte blir tillgänglig för alla på heltäckande Medett sätt.
hänsyn till hur den nuvarande försäkringen i huvudsak finansierad,är
dvs. arbetsgivaravgifter och skatter, bör samtliga medborgaresgenom
försäkringsrättigheter tillgodoses. För detta ska kunna åstadkommasatt
behöver komplementär arbetslöshetskassa skapas. Admi-en ny
nistrationen den föreslagna allmänna och sammanhållna arbetslös-av
hetsförsäkringen bör därför ske enligt något de båda altema-av senare
tiven.

Vad gäller alternativen 2 och innebär3 dessa det föreslagnaatt
blir heltäckande. Samtliga uppfyller vissasystemet kravpersoner som

kan ansluta sig till inkomstbortfallsförsäkringen. Skillnaden mellan
alternativen i huvudsak enligt det alternativetär bildasatt ena en ny
kassa i föreningsform och med starkt statligt inflytande och enligtett
det andra alternativet har den kassan formen statlig myndig-nya av en
het. bådaI fallen den kassan komplement till befintligaär ettnya
kassor.

frågaI kraven den kassan långtså möjligt skaattom nya som vara
obunden intresseorganisationer konkurrensneutral de bådasamt ärav
alternativen ungefär likvärdiga. Alternativet med statlig myndigheten -
alternativ innebär3 kassan skulle helt skild från övrigaatt vara-
arbetslöshetskassor och inte heller ha medlemmar. konstruktionDen

skisseras för alternativ innebärande majoriteten iatt staten utsersom
kassans styrelse, medför kassan i tillräckligt hög grad får haatt anses

obunden ställning.en
båda fallenI skulle de kassorna inte hotnågot deutgöra motnya

redan etablerade kassornas verksamhet tillgodose kravet påutan ett
obundet alternativ. Därmed de befintliga kassornas existenstryggas
och utveckling.

framgårSom vad anförts tidigare har utredningen i uppdragav som
föreslå allmän och sammanhållen försäkring. Detatt systemeten nya

ska enklare dagens och omfatta samtliga förvärvsarbetande.änvara
Dessa mål uppnås bäst administrationen såatt ärsystemetgenom av
enhetlig möjligt. Vid val mellan de båda alternativen alternati-ärsom

med kassa i form förening därför föredra. Om denvet atten av en nya
kassan utformas i huvudsak nuvarande kassor,sättsamma som
kommer den ingå naturlig del i den nuvarande kassaorgani-att som en
sationen. Hela kommer därigenom kunna administreras påsystemet att

enhetligt och effektivtett sätt.
Utredningen förordar den framtida administrationen utformas iatt

enlighet med alternativ Den kassan bör utformasnya som en
förening i likhet med befintliga kassor och administrativt samarbeta
med dessa.
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traditionlångfinnsarbetsmarknadensvenskaPå den an-aven
förslag innebärUtredningensarbetslivets aktörer.från attsvarstagande

innebär förslagetmeningutredningensEnligtbryts.traditionen inteden
övriga kassorkompletterararbetslöshetskassa atttill ensomen ny

möjlig.lösning blirstabillångsiktigt

förslagenSammanfattning7.5 av

arbetslös-konturernakapitel tecknathar i dettaUtredningen av en ny
hetsförsäkring.

tillarbetslöshetsersättningochdagens KASintegreraGenom att en
och inkomst-grundbeloppmedförsäkringsammanhållenochallmän

vidersättningenkravdirektivensuppfyllsbortfallsersättning att ar-
admi-medsammanhålletbetslöshet ska systemett gemensamvara

överblicka.och lättenhetliga reglernistration, att
förvärvsarbetandeomfattar allaochallmänförsäkringenDen ärnya

kvalifikationskrav. Omoch övrigaarbetsvillkoretuppfyller en nysom
förslag, kommermed utredningensenlighetbildas iarbetslöshetskassa

för-dag finnsheltäckande. Idaggrad ii högreförsäkringen änatt vara
försäkring-tillbidrararbetsvillkoret ochuppfyllervärvsarbetande som

arbetslöshetsför-tillansluta sigintevaltfinansiering attmen somens
dessaarbetslöshetskassakomplementärsäkringen. En personerger
organisation.obundenviainkomstbortfallsförsäkringmöjlighet till en

principielltockså förtkapitelhar i dettaUtredningen ett resone-
Arbetslöshetsför-försäkringen.i denersättningsreglerna nyamang om

vidgod trygghetmålende dubblatillska levasäkringen att ar-geupp
finnaarbetslösedenkrav påställa höga ettockså attbetslöshet men

förersättningsnivåerhöjda attUtredningenarbete. övervägernytt
effekternaocksåUtredningeninkomsttryggheten. övervägerstärka av

arbetslöshetsersättningmedsammanlagda tidenför denbortre gränsen
försäkringen.fråntill ersättningarbetsvillkor förlängre rättsamt

arbetslöshetsförsäkringeninnebördenanalyserarUtredningen attav
gällerdetutbildningar. När ersätt-längrefinansieraanvänds för att

dettaställning islutligutredningen inteutformningningsreglemas tar
delbetänkande.
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för-konsekvenserEkonomiska8 av

arbetslöshetsersättningeniändringar

Inledning8.1

föri reglernaförändringartänkbaraantaldiskuteradeskapitel 7I ett
eko-deberäkningarinnehållerKapitel 8arbetslöshetsersättningen. av

gäller iBeräkningarnaförändringar.dessakonsekvensernanomiska av
Påfinanser.forkalenderårsbasiskonsekvenser statenshandförsta
tillmöjligtvaritintedetutredningstiden har attden kortagrund av

andramedkontrollernödvändigaallagenomföradelbetänkandedetta
preliminära.därförmåsteUppgifternaberäkningsmetoder. ses som

underarbetslöshetenfaktiskadengrundadeBeräkningarna är
regelverkarbetslöshetsersättningarnasfrånhuvudsakioch utgår1995

KAS,arbetsöshetsforsäkringen,forErsättningsnivåernaunder 1995.
iträddede nivåerberäkningarnai ärutbildningsbidrag ALUsamt som

in-dedeltidsarbetslöshetförReglerna ärjanuari 1996.kraft den 1 som
förgrundtillligger ersätt-Inkomstema1996.januarifördes den 1 som

dettahar påUtredningennivåer.till 1996 årsuppräknadeocksåning är
förutgångspunktanvändsreferensårfiktivtskapatsätt ett somsom

i kapi-redovisasutgiftsökningarochbesparingarAllaanalyserna. som
arbetslöshetsersättnin-förutgifternatillrelationframräknade itel 8 är

tabell 8.1.framgårvilkafiktiva år,detta avgen
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Tabell 8.1 De totala utgifterna för arbetslöshetsersättning
referensåret

Miljoner kr

Arbetslöshetsförsäkringenl 38 320
KAS 2 250
Utbildningsbidragz 6 500

Totalt 47 100

1 Inkl. ALU
2 Avser endast med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ellerpersoner
KAS.
Källa: AK-stat beräkningarsamt egna

Beräkningarna har grundats på data från följande databaser: SCB:s
HÄNDEL-databasHINK-databas hushållens inkomster, AMSöver

alla varit inskrivna vid arbetsförmedlingen sedanöver augustisom
1991 AMS databas innehållerAK-stat uppgifter indi-påsamt som
vidnivå utbetald frånersättning arbetslöshetskassorna sedan 1994.om

arbetslöshetskassorléUtredningen har också i samarbete med urvalett
genomfört stickprovsundersökning arbetsvillkoret blandöveren nyan-
mälda arbetslösa under 1995. Datamaterialet och utredningens beräk-
ningsmetoder i bilagapresenteras noggrantmer

Beräkningarna bygger på tillgänglig statistik. antal förenklandeEtt
antaganden har varit nödvändiga för konstruera dengöra använ-att att
da modellen. Alla effekter förändring i arbetslöshetsförsäk-av en
ringens regelsystem inträder inte alltid omedelbart uppstårutan
successivt under flera år. Vissa förändringar får effekt omedelbart.
Andra får effekt först på sikt beroende på hur de genomförs och vilka
Övergångsbestämmelser blir fallet. gällerDetta speciellt begräns-som
ningar ersättningstidens längd. har inte varitDet möjligt till dettaattav
delbetänkande analysera hur regelförändringarna slår igenom gradvis. I
stället bygger kalkylerna i kapitel förutsättningen8 regelföränd-att
ringarna får omedelbart genomslag. Kalkylema visar därför inte de
faktiska effekterna kostnaderna den tiden efter regelför-närmaste

16Undersökningen omfattade nyregistrerade arbetslösa hos a-kassor 1995. Isex
undersökningen ingick följande arbetslöshetskassor. Handelsanställdas,
Handelstjänstemännens, Industritjänstemännens, Kommunalarbetamas och
Metallindustriarbetamas arbetslöshetskassa Akademikernas Erkändasamt
arbetslöshetskassa.
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potentielladeräkneexempel överändringarna ärutan snarare
fulltslagit igenomregelförändringamakostnadernaeffekterna på när

ut.
ersättningsammanhängande tid itidigareberäkningDen somav

förbortrediskussionen gränsförgrundtillligger enom
relativtkalkylenosäkerhet då ärmed vissbehäftadersättningstiden är

Beräkningenmåsteantagandende göras.iförändringarförkänslig som
underskattningvissinnebäramöjligenkan1996. Dettatid före enavser

basår.används1996bortre näreffekterna gräns somav enav
statistiskabehäftad medalltidocksåurvalsundersökning ärEn

risker.
arbetskraftensberäkningarnaantagande för är attviktigtEtt annat

denIjämförelseåret 1995.underdetsammabeteende är som
kapitel lederi dettaanalyserasregelförändringardeutsträckning som
ekonomiskadekanarbetslösadehosbeteendeförändringartill

slagdettaeffekter ärDynamiskaannorlunda.blikonsekvenserna av
vidbeaktasdockbörberäkningsmodeller. Deibyggadock svåra att

bedömning.sammanvägden

längdErsättningstidens8.2

itidenersättningsbaraför denbortrediskuterades gränskapitel 7I en
varjeinnebärsådanEn attarbetslöshetsförsäkringen. gränsden nya

bestämttillhaskaförsäkringentill rätt ettsigkvalificeratsomperson
ersättningsdagarantalet ärmaximaladetersättningsdagar. Närantal

visseventuelltarbetsvillkor attsamtkrävsförbrukade ennyttett
arbetslöshets-tillhar rättinnanharkalendertid passerat personen

ersättning igen.
trädadenbörinförs,bortre gränsföreslogskapitel 7I att enom

årstill fyra ersätt-ersättningsdagar treantal motsvararefter ett som
arbets-tid itillställningtagitinteharUtredningenningstid. ännu om

elleranspråkiersättningsdagarmarknadsåtgärder ska ta
ersättningformmed någonarbetslösamångahurTabell visar8.2 av

itidersammanhängandelångahaft såhadegenomsnitt 1995årisom
skulle berörasdeåtgärderarbetsmarknadspolitiska attocharbetslöshet

ersättningstiden.sammanlagdadenbegränsningar avav
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Tabell Arbetslösa8.2 1995 fördelade efter antal
sammanhängande ersättningsdagar

Ersättningsdagar Personer
800 61 700
900 37 200

1000 23 900
1100 8 400

l Inskrivna vid arbetslöshetsförmedlingen. I arbetslöshet elleröppen i
åtgärder

HÄNDELKälla: AK-statsamt

Som framgår tabell befann8.2 sig 62 000nämnare 1995av personer
i sammanhängande tid ersättning och arbetsmarknadsåtgärderen av

längre 800 ersättningsdagar,än vilket år isom var motsvarar treca
kalendertid. Drygt 8 000 hade befunnit sig i rundgång mellanpersoner

arbetslöshet ochöppen åtgärder i 1 100 dagar, vilketän motsvararmer
drygt fyra år. I verkligheten kan den något större.senare gruppen vara
HÄNDEL-databasen sträcker sig bara tillbaka till augusti 1991. För
tidigare tidpunkter statistiken bristfällig.är Observeras bör beräk-att
ningarna sammanlagd tid med ersättning och iavser
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om enbart tid i arbetslöshetöppen
räknas minskar antalet berörs given bortre gräns.personer som av en

Eftersom inflödet i arbetslöshet alla åren 1991-1993stort trevar
kommer troligen antalet med 800 eller fler ersättningsdagarpersoner

fler 1996 ochatt ännu 1997. Detta innebär i så fall bespa-devara att
ringar bortre redovisas i tabellgräns 8.3 och framåt kanav en som vara
underskattade.

Diagram 8.1 visar åldersfördelningen hos samtliga inskrivna arbets-
lösa och hos de 62 000närmare år 1995 hade förbrukatpersoner som

800 sammanhängandeän ersättningsdagar.mer
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800änförbrukatArbetslösa8.1Diagram mersom
årålder 1995efterfördeladeersättningsdagar

Procent
35

berörs.Arbetslösa avsom
Boodagarsgräns30 _____ arbetslösaSamtliga

25-

20.

15V

årår 55-år 45-55år 35-4525-35
Åldersgrupp

HÃNDEL beräkningar.Källa: AK-stat, samt egna

demtredjedelartvå8.1diagram närmareframgår ärSom somavav
Endast 15år.45ersättningsdagar än800arbetslösavarit än yngremer

endast 7tankemed procentår. Men attäldre 55 avänärprocent
överrepresenteradeäldredeåräldre 55 ärarbetslösa änsamtliga är

uppfattningenvanligastyrker denarbetslösa. Detlångvarigtbland de
fästefåhar svårarearbetslösa,bli attriskmindrelöperäldre att menatt

arbeten.sinaförlorardeigenarbetsmarknadenpå om
bortreinförabesparingenuppskattade attvisar denTabell 8.3 enav

ersättningsdagar800ersättningstiden frånsammanlagdaför dengräns
och uppåt.
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Tabell 8.3 Uppskattad årbruttobesparing bortre igränsper av en
arbetslöshetsersättningen

Miljoner kr

Ersättnings- Arbetslöshets- KAS Utbildnings- Totalt
bidragdagar försäkringen

800 2840 90 470 3400
900 1730 40 320 2100

1000 850 20 130 1000
1100 250 0 30 280

l Endast med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS.personer
HÄNDEL,Källa: AK-stat beräkningarsamt egna

8.3 Ersättningsnivåerna
kapitelI föreslogs7 den försäkringen bör bestå obliga-att ettnya av

toriskt grundbelopp och frivillig inkomstbortfallsförsäkring. Till-en
skulle dessa ersättningar uppgå till bestämd andel densammans en av

förlorade arbetsinkomsten.

Grundbeloppet

kapitelI föreslogs7 grundbeloppet i den arbetslöshetsförsäk-att nya
ringen skulle höjas till 6 kr i500 månaden. Det dagpen-motsvarar en
ning på kr.295

KAS arbetslöshetsersättning för dem inteär medlemmar iärsom
någon arbetslöshetskassa eller medlemmar inte uppfyllerärsom men
villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom är
KAS-beloppet, 230 kr dagen, den lägsta möjliga dagpenningen förom
dem berättigade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.ärsom
KAS-beloppet också den lägsta möjligaär ersättningen för dem som
uppbär utbildningsbidrag och deltar i ALU.

Om det lägsta beloppet i arbetslöshetsersättningen höjs till 295 kr
dagen skulle de totala utgifterna öka med 1 140 miljoner krom om

året. Utgifterna för skulleKAS öka med 630 miljoner kr, utgifterna för
arbetslöshetsförsäkringen och skulleALU öka med miljoner170 kr
och utgifterna för utbildningsbidrag öka med 340 milj kr.
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KAS-nivåtillersättningsnivånlägstahöja denAtt somsamma
de totalaskulle ökadagenkrjanuari 1996 245dengällde fore 1 om --

skulle ökaför KASUtgifternaåret.miljoner krmed 250utgifterna om
och ALUarbetslöshetsförsäkringenforutgifternakr,miljonermed 150

medökaskulleutbildningsbidragförutgifternaochkrmiljonermed 25
kr.miljoner80

bortreinförandeeventuelltintebeaktarberäkningarDessa ett enav
ersättningstiden.forgräns

Inkomstbortfallsersättningen

inkomst-frånersättningennivåerolikadiskuteradeskapitel 7I
tilluppgåersättningenlåtaalternativbortfallsforsäkringen. Ett attvar

ersättningstiden.helaunderförlorad inkomst80 procent av
1995ersättningsdagarantalet63visarTabell 8.4 procentatt av

sammanhängande300haft färrehade äntillbetalades ut personer som
betaladesersättningsdagama utdagar. 71ersättningsdagar procent av

sammanhängandetill ersätt-400hafthadetill uppsompersoner
åtgärder iarbetsmarknadspolitiskaÄven idagarhär ingårningsdagar.

tiden.sammanhängandedenberäkningen av

ersättningstidensefterfördelade1995Ersättningsdagar8.4Tabell
längd

Procent

samtligaAndelPeriod av
ersättningsdagar

52dagar0-200
11dagar201-300

8dagar301-400
13dagar401-600

8dagar601-800
3dagar801-900
4dagar901-

HÄNDEL beräkningarKälla: samt egna

iersättningenhöjaårsbasiskostnadenredovisar attTabell 8.5 av
förloradtill 80från 75 procentinkomstbortfallsforsäkringen av

ersättningsdagar.antaletförbortrenågoninkomst gränsutan
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ÅrligTabell 8.5 kostnad för höja arbetslöshetsersättningen frånatt
75 till 80 Utan bortre förgräns antaletprocent. ersättningsdagar

Miljoner kr

Ersättnings- Arbetslöshets- Utbildnings- Totalt Totalt
bidrag nettozdagar försäkringen brutto

300 1080 150 1220 830-
-400 1210 170 1380 940
-600 1390 200 1590 1080
Samtliga 1630 250 1880 1280

1Utbildningsbidrag för med ersättning från arbetslöshetsförsäk-personer
ringen.
2 genomsnittligAntar kommunalskatt 32 procent.

HÄNDEL,Källa: beräkningar.AK-stat samt egna
framgårSom tabell kostar8.5 det höja ersättningen denmest attav

första ersättningstiden. höja ersättningenAtt i inkomstbortfallsförsäk-
ringen från till75 80 någon bortre för ersättnings-procent utan gräns
tiden kostar miljarder kr.1,9 utgiftenAv tillfaller dock 600staten ca ca
miljoner kr kommuner och landsting skatteintäkter.som

8.4 Förändringar i ersättningstaket
Möjligheten höja taket lör de inkomster ligger till grund föratt som
arbetslöshetsersättning i kapitel dagI enbart inkomstertogs ärupp

till motsvarande kr16 500 i månaden ersättningsgrundande. Tabellupp
redovisar8.6 brutto- och nettokostnadema för höja ersättningstaketatt

i arbetslöshetsförsäkringen.
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Årlig ihöja ersättningstaketkostnad för8.6Tabell att
arbetslöshetsförsäkringen

Miljoner kr

Ersättningstak TotaltUtbildnings- TotaltArbetslöshets-
Netto3bidragz Bruttoförsäkringen
9601410140kr/mån. 128060019

1800 11501801620600 kr/mån.22
1910 12001901730kr/mån.25 600

1230190 1990kr/mån. 180030 200

basbelopp året 1996.respektivelol 6,5, 7,5, 8,5Motsvarar om
från arbetslös-med till ersättningforutbildningsbidrag2 Enbart rättpersoner

hetsförsäkringen.
inkomstskatt.plus statligkommunalskatt 32genomsnittlig3 Antar procent

HÄNDEL beräkningarKälla: AK-stat, samt egna

ersättningstaketkostnaden för höjatabell 8.6framgårSom är attav
och minskarkr i månaden16 500intervalleti det förstahögst över

och färre högrehögre inkomsterallt färre hartakt medsedan i attatt
ocksåbeskattasinkomstskiktendearbetslösa. Iinkomsttagare övreär

hårdare.arbetslöshetsersättningen
imotsvarande 600 kr22till inkomstersättningstakethöaAtt en

månaden utgiftendenmiljarder kr året. Av1,8kostar staten omca, kroch miljonertillbaka till 570krmiljonerkommer dock 80 statenca
Nettokostnaden förskatteintäkter.landstingochtill kommuner som

kr året.dänned miljonerblir 1 150offentliga sektornden om

längdArbetsvillkorets8.5

arbetslöshetsförsäkringenfrånersättningsig tillkvalificeraFör att
tolv månader. Enramtidunderdagars arbetekrävs i dag 80 en av

spriddaoch dagarna måstetimmarminstarbetsdag måste tre varavara
fråntill ersättningkvalificerakalendermånader. Förminst fem attöver

månaderfemmånad underarbetetimmarskrävs minstKAS 75 per
månader.tolvunder ramtid aven

17 ersättningstaket ivilketåret 1996,basbelopp7,5 ärDet motsvarar om
socialforsäkringssystemet.
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kapitel föreslogs arbetsvillkor för grundersättningen ochI 7 samma
inkomstbortfallsförsäkringen. Vidare diskuterades möjligheten för-att
länga arbetsvillkoret.

angående hur kvali-saknas bra underlag mångaDet personer som
ficerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen för-genom

återkvalificerar sig arbetsmark-värvsarbete och hur många viasom
nadspolitiska också brist information huråtgärder. Det är om
mycket de kvalificerar sig via förvärvsarbete har arbetat.personer som

HÄNDEL-Utredningen har tagit del urval ochHINK-ettav ur
databaserna nyregistrerade arbetslösa i januari vilka i enkät1994 enav

kanuppgivit arbetat tid under föregående år. Då urvalet också
för överskattninginnehålla ombytessökande finns risk vissen av

förlängt arbetsvillkor. dem iantalet skulle klara Avettpersoner som
arbetsvillkor fem månader hadeurvalet klarade dagens på 84som

också klarat arbetsvillkor på tolv månader eller Iprocent ett mer.
femurvalet bilden i intervallet mellan och tolv månadersattvar

förvärvsarbete skulle varje förlängning arbetsvillkoret medav en
de nyanmälda arbetslösa skullemånad innebära två procentatt avca

förlora till ersättning. motsvarade drygtDet 7000rätten personer
för det mycket begränsat urval vid1995. Med reservation äratt ett en

bestämd tidpunkt skulle resultatet innebära att:
förlängning arbetsvillkoret till dagars arbete1 120 caEn sexav

månader under ramtid år skulle innebära 0007ett att caen av
frånsin till ersättningförlorar rättpersoner

arbetslöshetsförsäkringen och KAS.
månaderförlängning arbetsvillkoret till 180 dagar ca åtta2 En av

skulle beröra 25 000ca personer.
månaderarbetsvillkoret förlängdes till dagar elva3 Om 240 ca

skulle beröras.under ramtid år 00055ettav ca personeren
alternativet förlängdes till två år skulleOm ramtiden i det sista t.ex.

färre beröras. dag finns det dock inte någotsannolikt lpersoner
statistiskt det möjligt bedöma effektenunderlag gör att attavsom
förlänga ramtiden år.över ett

stickprovsundersökning nyanmälda arbetslösa underDen 1995över
genomfört samarbete med arbetslöshetskassorutredningen isom sex

tyder höjningar i arbetsvillkoret.på fler skulle berörasännuatt av
representativitet dockOsäkerhet angående urvalets statistiska gör att

grund för eko-utredningen väljer i nuläget inte lägga resultatet tillatt
frågeställningnomiska kalkyler. nödvändigt studera dennaDet är att

djupare.
utifrånstället har utredningen bedömt besparingseffekterna detI

HÄNDEL-databaserna beskrivits. Vidurval HINK-och som ovanur
bör beaktas dentolkning de resultat redovisas nedanav som
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tolkas medvarför värdena börosäkerhetsfaktorer angetts ovan,som
försiktighet.

månaderarbetsvillkoret till dagar caförlängning 1201 En sexav
miljoner kruppskattningarutredningens 300skulle enligt spara
ocharbetslöshetsförsäkringen KAS.fråni ersättninsgårper

Nettobesparingen miljoner kr året.blir 200 omca
månaderarbetsvillkoret till dagar ca åtta180förlängning2 En av

fråni ersättningmiljarder kr årskulle 1,1 perspara ca
blirNettobesparingenoch KAS.arbetslöshetsförsäkringen ca

året.miljoner kr750 om
månaderdagar elvaarbetsvillkoret till 240 caförlängning3 En av

blirNettobesparingenmiljarder kr år.skulle 2,4 caperspara ca
år.miljarder kr1,6 per

arbetslösainnebärarbetsvillkoretförlängningEn att gruppenav
täcksarbetsmarknaden inte längretillanknytningmed lösare av

från någonfå försörjningmåste sinarbetslöshetsförsäkringen. Dessa
del välfärdssystemet.annan av

tillinföramöjlighetendiskuterade utredningenkapitel rättI 7 att en
arbetsvillkorgrundbelopp med lägreersättningsperiod medkortare ett

undan-skullearbetsvillkor.förlängt Dettadem inte klararför ettsom
socialbidragsbehövandeförröja risken växeratt omgruppen

arbetsvillkoretförlängabesparingenskärps.arbetsvillkoret Men attav
mindre.blir därmed också

bortreersättning ochHöjd8.6 gränsen

finansiella effektendenberäkningarTabell visar8.7 sammantagnaav
fråninkomstbortfallsförsäkringen 75ihöja ersättningenår attavper

för deninföra bortresamtidigtochtill 80 gränsprocent samman-en
ersättningstiden.lagda

18 skattebortfallet.kommunalaBesparingen minus det
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årbesparingen 80Tabell 8.7 Den procentssammantagna per av
ersättningsnivå och bortre gränsen

Miljoner kr

TotaltArbetslöshets- Utbildnings- TotaltErsättnings- KAS
bidrag nettozförsäkringen bruttodagar

250 1660 11301320 90800-
20040 90 300900 170-
57020 110 8401000 750 -- -- -

från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS.med ersättning1 Endast personer
genomsnittlig kommunalskatt 322 Antagen procent.

HÃNDEL, beräkningarKälla: AK-stat samt egna

balanserar kostnaden för höjatabellSom framgår 8.7 ersätt-attav
den bortrebesparingen från bortreningen till 80 gräns,procent omen

ochersättningsdagar.vid drygt Detta900gränsen sätts motsvarar tre
halvt år i kalendertid.ett

finansiella effekternaredovisar deTabell 8.8 sammantagna
årsbasis av:

ersättningstidenbortre igräns0 en
kr dagenhöjt grundbelopp till 295 om0

ersättningstidenunder delhöjd ersättning till 80 procent en av0
ersättningstiden.grundbelopp under resten av0
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årliga besparingen höjt grund-8.8Tabell Den sammantagna av
ersättning och bortre gräns80belopp, procents en

Miljoner kr

TotaltTotaltUtbildnings-Arbetslös- KASErsättnings-
nettozbidrag bruttohetsförsäk-dagar

ringen
2100 14301605202460800 varav -

med200
grundbelopp

8501250580 501770900 varav -
med300

grundbelopp

370540610 701000 1220varav --
400 med
grundbelopp

arbetslöshetsförsäkringen eller KAS.ersättning frånmed1 Endast personer
kommunalskatt 32genomsnittlig2 Antagen procent.

HÄNDEL, beräkningarKälla: AK-stat samt egna

och nedtrapp-bortretabell 8.8framgår gränsSom enenspararav
höjakostnaden förvälgrundbelopptillning ersättningen attänmerav
höjtochinkomstbortfallsförsäkringen till 80ersättningen i ettprocent

grundbelopp.
riskerarförsörjning för dembehovettillhänsynOm äventas somav

dockuppkommerbortreefterförlora sin ersättning gräns,att en nyen
förkostnadenuppskattningvisarTabell 8.9betydande kostnad. aven

förlorariskerarsocialbidragsnivå till demförsörjning attatt somge
schablonmässigtUppskattningenvid bortresin ersättning ärgräns.en

gjordlg.

g kr i månaden Dettakalkylen 5000 äranvänds ibelopp ärDet person.persom
långtbam.ensamstående Menforsocialbidragsnormennågot lägre utanän en

tillberättigadeersättning kommerförlora sinriskerarifrån alla attatt varasom
i kalkylen.ingår inte hellerbostadsbidragsocialbidragEffektema påfullt
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efter bortreför försörjning gräns8.9 KostnadTabell en

Miljoner kr

KostnadefterBortre gräns

1690dagar800
1050dagar900

dagar 5001000

förlorartill varjekr i månadenbidrag på 000 rätten1 5Antar ett person som
till ersättning

HÄNDEL, beräkningarKälla: AK-stat samt egna

dagars ersättningtabell 900alternativet i 8.8till det andraOm man -
socialbidragkostnader förökadegrundbeloppmed300 antarvarav -

ochkostnaderenligt tabell gårersättning 8.9,förlorar sinför dem som
nettokostnad för denblirhelt jämnt Kvarbesparingar närmast ut. en

milj kr.uppskattningsvis 200offentliga sektorn

beräkningarkombineradeFler8.7

paket tänkbarautredningenAvslutningsvis har tresatt avsamman
Paketenarbetslöshetsförsäkringen.den ärersättningsregler för nya

Beräkningarnamycket.ungefär likakostarolikasinsemellan men
förslag fråntolkasska intePaketeni tabell 8.10.redovisas som

antaganden iberäkningsmässigaskautredningen utan ses som
illustrerande syfte.

gjorda utifrånberäkningar,tidigareprecisBeräkningarna är, som
utgifternatotaladeBesparingama iarbetslöshet.års1995 procent av

arbetslöshetens nivåi modellenpåverkas intearbetslöshetenför om
givetvistal förändrasi absolutanivåförändras. Besparingarnas om

förhållande tillide likaminskar,ökar ellerarbetslösheten är storamen
däremotarbetslöshetsersättningen. Omförkostnadernade totala
påverkaskulle detta kunnaförändrasarbetslöshetens sammansättning

långtidsarbetslösaandelenkonsekvenserna. Omekonomiskade t.ex.
skulleblevtotala arbetslöshetendenskulle större,växa attutan

bliersättningstidenibortre störrebesparingen attutangränsenav
ersättningsnivåemaför höjakostnaden växte.att
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innehåller relativt hög ersättning under kort tid. PåPaket 1 enen
förhål-grund den korta ersättningstiden kan arbetsvillkoret varaav

landevis kort.
ersättningstiden dagar. Grundbeloppet 295totala 800Den är är

inkomstbortfallsförsäkringen underkr/dag. Ersättningen i 80är procent
dagars arbete under ramtidsamtliga dagar. Arbetsvillkoret 160är aven

månader.tolv
gengäldunder något längre tid.Paket ersättning I2 ärenger

Arbetsvillkoret något kortare.ersättningen lägre slutet. ärmot
Grundbeloppetersättningstiden dagar. 295totala 900Den är är

inkomstbortfallsförsäkringen underi 80kr/dag. Ersättningen är procent
Arbetsvillkoretgrundbelopp de sista dagarna.dagar och 300600 är

ramtid tolv månader.dagars arbete under140 aven
tid. Arbetsvillkoret måsteersättning under längrePaket 3 ger

därmed betydligt längre.vara
Grundbeloppet 295ersättningstiden 000 dagar.totala 1Den ärär

underinkomstbortfallsförsäkringeni 80kr/dag. Ersättningen är procent
Arbetsvillkoretde sista dagarna.och grundbelopp 400600 dagar är

ramtid tolv månader.dagars arbete under180 en av

1-3effekten paket8.10 samlade finansiellaTabell Den av

krMiljoner

Total besparinbesparingTotal
brutto netto

10301510Paket 1
12001740Paket 2
11001640Paket 3

kommunalskatt 32genomsnittlig1 Antagen procent
HÄNDEL beräkningarKälla: AK-stat, samt egna

möjligt kombineratabell detframgår 8.10Som ersätt-är attav
ocholikaoch arbetsvillkor på månganingsnivåer, ersättningstider sätt

besparingenutfall. totalatotala finansiella Denfå ungefär nettosamma
kostnadenställasde olika paketen börden offentliga sektorn iför mot

ellerarbetsvillkorenuppfyller de högredem inteför insatser för som
sina ersättnings-de förbrukatarbetslösheteninte har lyckats bryta när

de uppskattadeTabell redovisadearbetslöshetsförsäkringen. 8.9dagar i
förlora sin tillriskerarsocialbidrag för allaför rättkostnaderna attsom

införs.bortrearbetslöshetsersättning gränsom en

6 16-0479
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KommittédirektivBilaga 1 -

Kommittédirektiv WW
E5151

Arbetslöshetsersättningen Dir.en-
omställningsersâttning 1995:92

vid regeringssammanträde den juniBeslut 15 1995

Sammanfattning uppdragetav

till arbetslöshetsför-Utredaren skall lämna förslag hur en ny
isäkring utfonnas. försäkringsmässiga inslagetskall Det ar-

Syftet försäkringenbetslöshetsförsäkringen skall medprövas.
skall kompensera för förlorad arbetsinkomst. Reglernaattvara

så försäkringensi försäkringen skall utformas de betonaratt
omställningsförsäkring och samtidigt hävdarkaraktär av

tillarbetslinjen och försäkrades Reglerna skall bidrade ansvar.
flexibilitet på arbetsmarknaden och motverka flaskhalsar och

tydligt inslag iinlåsningseffekter och på det sättet ettvara en
stabil arbetslöshetsförsäk-tillväxtpolitik. Målet skall vara en

långsiktigttål konjunktursvängningar. skallring Den varasom
också till förenk-finansierad. Utredaren skall lämna förslag
huvudprinciper försäkringen.lingar och renodling vissa förav

liknandeoch frilansares ochFöretagares, uppdragstagares
ersättningsrätt skall klargöras.gruppers

förutsättningarna förUtredaren skall vidare studera sam-en
integrering arbetslös-manhållen försäkring innebär en avsom

arbetsmarknadsstödet.hetsförsäkringen och det kontanta Ut-
arbetslöshetsförsäk-skall lämna förslag tydliggörredaren som

arbetsmarknadspoliti-ringens roll inom för den aktivaramen
ersättnings-och utgångspunkten frågorken med den pröva om

nivåer, och ersättningsperiodemas längd. Utre-ersättningstak
prin-vilka grundläggandedaren skall frågoräven ta omupp



1996:51SOU160

2

vid sidanarbetslöshetsersättningförciper skall gälla avsom
situation och avgångsve-deltidsarbete, de äldre arbetstagarnas

rollarbetslöshetsförsäkringensUtredaren skallderlag. överse
tillfällig karaktäroch andra arbetenvid säsongsarbeten av

Klarhetförsäkringen.tillstuderandes anknytningdesamt
på anträflbarhet underkring kravetockså skapasbehöver

oförhindradarbetslösheten begreppet att taattsamt vara
arbeteskyldigheten anvisatgällerarbete. Detsamma att ta
arbeteför anvisatkriterier skall gällaoch vilka att ettsom

lämpligt.skall anses som

arbetslöshetsförsäkringInledning stabilen-
omfattningåren fåtthar under deArbetslösheten senaste en

årUnderSverige sedan 1930-talet.motstycke isaknarsom
helafjärdedelfemtedel ochuppfyllde mellan1993 aven en

arbetslöshetsersättning ellertillvillkoren förarbetskraften rätt
År fick drygt 850 000kontant arbetsmarknadsstöd. 1994 per-

ersättning och 000inkomstrelaterad 140 personercasoner en
Dess-KAS med grundbelopp.arbetsmarknadsstödkontant

fickårde under 1994mångadet attutanutom var som,
arbetsmarknadspolitiska åtgär-iarbetslöshetsersättning, deltog

skullepå dedagpenning baserad vadder och fick sin annars
arbetslöshetsersättning.iha fått

yrkesverksammamycket andel demEn ärstor om-av som
arbetslöshetsförsäkring, dvs. de medlem-fattas lagen äromav

finns det kon-Vid sidan dettaarbetslöshetskassa.i avmar en
läm-andra halvåret 1994arbetsmarknadsstödet. Undertanta

ersättning inom för det kon-inkomstrelateradnades ramenen
med-Cirkaarbetsmarknadsstödet. 3 770 000 ärtanta personer

fortsatteAntalet medlemmari arbetslöshetskassa.lemmar en
öka under år 1994.ävenatt

tillständigt vilket lederArbetsmarknaden förändras att ar-
finansieringkonstruktion och dessbetslöshetsförsäkringens

för-de åren harsynnerhet underbehöver löver. senasteses
varit uppbyggnadenvarit drastisk. effekt harändringen En av



161SOU 1996:51

3

i arbetsmarknadsfonden påmycket underskott 85stortett ca
budgetåret 1994/95. Försäkringenmiljarder kr utgört.o.m. en

omställning arbetslösheten innebär förviktig del i den som
betydelsefullindividen. Försäkringen ocksåden enskilde är en

ständigt pågår påstimulans strukturomvandlingför den som
lågkonjunkturensvenska arbetsmarknaden. Denden senaste

många människor ochinneburit påfrestningar förhar stora
arbetslöshetsförsäkringen. Grunden till denockså fördärmed

utredningförsäkringen lades år efternuvarande 1974 somen
arbetsmarknad. Sedan årsin utgångspunkt i 1960-taletshade

lagjusteringar och förändringar praxis gjortsvissa1974 har av
till förhållandena.försäkringen de ändradeför att anpassa

erhålla inkomstrelate-alltjämt påDen bygger rätten att en
också på den mycket tyd-ersättning vid arbetslöshetrad men

lämpligt anvisat arbete eller åtgärd.liga skyldigheten att ta
arbetslöshetsförsäkring bör kon-Målet för ändrad vara enen

frånuppslutning, såväl politiskstruktion med bred parter-som
tåla konjunktursvängningarpå arbetsmarknaden. börDenna

samtidigttydligt inslag i tillväxtpolitikoch ett somenvara
till enskilde iekonomiskt stöd denden välett avpassatger

behövsomställningsprocessen under den tidden aktiva som
behöver definna arbete. denna bakgrundför Motatt ett annat

arbetslöshetsersättning i syfteolika fomiema över attsesav
arbetsmarknadspolitiken.inom aktivastärka deras roll den

och lämna för-särskild utredare tillkallas för studeraEn att
anpassadarbetslöshetsförsäkring bättreslag till ärsomen ny

och dentill den framtida arbetsmarknaden bättre motsvarar
arbetsmarknadspolitiken har inletts.omställning somav

effekterockså beakta vilkaUtredaren bör som en ny
få lönebildningen.arbetslöshetsförsäkring kan för

arbctslöshetsförsäkringLångsiktigt finansierad1

stabilarbetslöshetsförsäkring kräver långsiktigtstabilEn en
finansierings-Arbetsgivaravgifter ochfinansieringsmodell.

två inkomstkällor.avgifter via arbetslöshetskassoma är
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Historiskt har finansieringen arbetslöshetsförsäkringenav
uppbyggd kring modell utgår från låg arbets-varit en som en

januari höjdes arbetsmarknadsavgiften frånlöshet. 1995Den l
finansie-till vilket väsentligt förstärkte2,12 4,32 procent

ringen.
inklusive arbetsmark-år arbetslöshet iFlera personerav en

på % har dock inneburit detnadspolitiska åtgärder 10över att
inklusiveunderskottet för arbetslöshetsersättningen,samlade

KAS-berättigadeutbetalning då kassamedlemmen eller den
i vissa arbetsmarknadsåtgärder, vid utgången budget-deltar av

året 1994/95 kommer överstiga 85 miljarder kr.att
skapaHuvuduppgifter för den ekonomiska politiken är att

tillväxt, full sysselsättning, låg arbets-förutsättningar för hög
stabila priser. detta finns risken för denlöshet och Trots att

förarbetslösheten under tid kommer påöppna att enen vara
förslagsvenska förhållanden hög nivå. Utredaren skall lämna

för långsiktigt finans-till konstruktionen och principerna enav
arbetslöshetsförsäkring på olika arbetslöshetsnivåer,ierad er-

sättningsnivåer och ersättningstak. Utredaren bör överväga
olika för huvudmannaskap och finansieringmodeller som

mellan arbetsgivare, arbetstagarespeglar ett gemensamt ansvar
och stat.

arbetslöshctsförsäkringcns omställ-karaktär2 Betona av
ningsförsäkring

skall belysa och redovisa arbetslöshetsförsäk-Utredaren
betydelse tillfällig lösning vid ofrivilligringens som en en

skall därvid klargöra betydelsenarbetslöshet. Utredaren av
ersättningsperiodemassåväl ersättningsnivå, ersättningstak som

fakto-längd och kvalifieering till ersättningsperioden ny som
för den arbetslöses motiv öka sitt kunnande och kompe-attrer

arbetslöshetenssöka arbete och därmed begränsatens attsamt
skall så utfonnade uppnår detlängd. Reglerna deattvara

syftet god inkomsttrygghet samtidigtdubbla utgöraatt en som
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snabbt finna platsställs på den arbetslösehöga krav att en ny
föränderlig arbetsmarknad.på en

funktion utifrån kravetskall belysa ersättningensUtredaren
omställningsersättning.tydlig rollpå denatt som enge en

inomutgångspunkter lämna förslagskall med dessaUtredaren
följande områden

deltidsarbetevid sidanArbetslöshetsersättning av

arbetslösa uppbär arbetslöshetser-mycket andel deEn stor av
sigsidan deltidsarbete. delssättning vid Det rör om perso-av

till deltid påheltidsanställning har omvandlats sammaner vars
arbets-i brist på underarbetsplats, dels annat,personer som,

anställning lägre sysselsättningsgradlösheten börjar med enen
i pr0p.l994/95:l50 aviseratRegeringen harden önskade.än

arbetslöshetsersättning vidändringar för den uppbärvissa som
heladeltidsarbete. Utredaren skallsidan översyngöra en avav

arbetslöshetsersättning och deltidsarbeteproblematiken med
förslag till regler.och lämna nya

arbetslöshetsersättningen inteUtgångspunkten skall attvara
deltidsarbete ochtill stimulera utbudetskall medverka att

i på deltidsarbeteskillnad kan förekomma utbudetdenatt som
arbets-inte kan lösasoch efterfrågan på sådant arbete genom

löshetsersältning.

äldreDe

arbetsmarknaden skallunderstryka det påviktigtDet är att att
Arbetslöshets-vill och kan arbeta.finnas plats för alla som

arbetslöshet bl.a tillskydd vidersättningen skall finnas ettsom
strukturomvandling-politiken ochföljd den ekonomiska avav

kan emellertidnäringsliv och offentlig verksamhet. Deniar
finns inom andrainte fylla denna roll. De reglerensamt som

turordningsregler får inteoch dessområden arbetsrättent.ex.
sidan i förviss-mellan ställasenskilda avtal parternagenom

in. Utredarenarbetslöslietsersättningen träderningen attom
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bör också försäkringens regler kan konstruk-pröva om ges en
tion stödjer iarbetstagaren hans eller hennes anställningsom
och motverkar eventuella påtryckningar lämna sitt arbeteatt
till förmån för de I prop.l994/95:l50 aviseradeyngre. rege-
ringen särskild utredning för bred analys degöraatten en av

situationäldres på arbetsmarknaden. skallUtredaren lämna
förslag angående de äldre i samråd med utredning.denna Ut-
redaren skall i sitt förslag arbetslöshetsersättning alltså taom
hänsyn till förändringarde i reglerna förtidspensionom som
nyligen I detta sammanhang skall detävenpresenterats. som

i avsnitt beaktas.3sägs

Ungdomar

Utredaren skall också studera effekterna eventuell lägstaav en
åldersgräns för arbetslöshetsersättning.

Avgångsvederlag m.m.

har blivitDet allt vanligare arbetstagare sig frånsägeratt upp
sin anställning och får avgångsvederlag. Utredaren skallett
lämna förslag till regler klargör hur avgångsvederlagensom
lämpligen ska påverka till arbetslöshetsersättning.rätten

Återkommande tidsbegränsade arbeten

Många verksamheter tillfälligeller karaktär. Ut-är säsong-av
redaren skall lämna förslag till åtgärder medför arbets-attsom
löshetsersättning inte blir stående inslag inom de branscherett
där verksamhet inte åretbedrivs eller på intesätt ärannatom
kontinuerligt.

Uppdragstagare, frilansare m.

mångaInom yrken finns arbetar uppdragsta-grupper som som
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frilansare m.fl. Utvecklingen på arbetsmarknaden hargare,
medfört kraftig ökning antalet uppdragstagare med skif-en av
tande arbetsförhållanden. Utredaren skall studera och lämna
förslag hur påskall uppdragstagama, frilansamaom man se
och liknade vad gäller arbetslöshetsersättning.grupper

Stu derande

få ersättningFör från arbetslöshetskassa krävs delsatt atten
arbetsvillkoret uppfyllt, dels sökanden har varit medlemär att
i arbetslöshetskassa under minst år. Emellertid medgeretten
dagens regler medlemstiden till fårövervägande delatt
fullgöras under tid då medlemmen sig studier.endast ägnar

i dag möjligtDet under studietiden få inträde iär att en
arbetslöshetskassa under tillfälligt arbete på i genomsnitt 17ett
timmar vecka under några veckor. Efter studieravslutadeper
efter fyllda år får studietiden25 överhoppas och
arbetslöshetsersättningen kan baseras på kortare sommararbete
eller tillfälligt vid sidan studierna.arbete Ersättning kan iav
vissa fall betalas för dem söker och inte erhåller arbeteut som
under sommaruppehåll i studiema.

Dagens regler medger hel arbetslöshetsersättningäven att
betalas vid studier på deltid. Utredaren bör och läm-ut överse

förslag till hur dels medlemsvillkoret tilldels rätten ersätt-na
ning bör utformas för till övervägande del stude-personer som
rar.

Bisysslor och biinkomvter

arbetslöshetsförsäkringen finnsInom regler i vissaattom man
fall skall bortse från arbete utförts vid sidan annatsom av ar-
bete. Det gäller dels vid beräkning dagpenning och dels såav

heltidsersättning kan utbetalas visst sidoarbeteävenatt om
fortfarande utförs. tillämpasDenna regel under vissa förhållan-
den företagare har drivit flera verksamheter. Ut-även när en
redaren skall det finns anledning någonöverväga göraattom
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förändring dagens regler i de fall då bisysslan eller bi-av
inkomsten omfattning eller uppgår till betydandeär störreav
belopp.

3 Arbetslöshctsförsäkringcn skall hävda arbetslinjen

Arbetslinjen omistlig del svensk aktiv arbetsmark-utgör en av
nadspolitik. Dess syfte via aktiva åtgärder i formäryttersta att

bl.a. fönnedlingsinsatser, kompetens- och kunskapshöjningav
underlätta de arbetslösas återinträde på den ordinarie arbets-
marknaden. tidenUnder omställning kompenserar arbetslös-av
hetsförsäkringen inkomstbortfall förvärvsarbete. Utredarenav
skall lämna förslag till hur arbetslinjen ytterligare skall fram-
hållas och öka de arbetslösas möjligheter återgå tillatt regu-
ljärt förvärvsarbete. Tydligheten måste öka i kontraktet mellan
den arbetslöse och samhället skyldigheten stå tillattom
arbetsmarknadens förfogande för få ersättning. Individenatt
måste vilka rättigheter och skyldigheter förknippa-veta ärsom
de med få arbetslöshetsersättning. Regelverk bör leda tillatt

den arbetslöse aktiveras och därmed så möjligtatt snart som
åter kommer i arbete kraven på uppföljning ochsamt att ut-
värdering garanteras.

dettaI sammanhang skall utredaren studera principerna för
den arbetslöses till arbetslöshetsersättning ellerrätt motsvaran-
de belopp han honeller deltar i arbetsmarknadspolitisknär en
åtgärd.

Arbetslöshetsersättningen avsedd ekonomisktär att ettvara
skydd under den tid då den aktivtarbetslöse söker ett nytt
arbete. Utredaren skall lämna förslag till hur arbetslöshetser-
sättningen ytterligare kan understödja arbetslinjen med tyngd-
punkt på följande områden.

Kontakterna med arbetsförmedlingen

Under år har belastningen arbetsfönnedlingen ökatsenare
vilket lett till gårdet lång tid mellan de besöken.avtaladeatt
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arbetsför-förfinnas behovgångerdock mångakanDet ett
arbetslösei kontakt med densnabbt komma ävenmedlaren att

behöver ska-besöken. Klarhetavtalademellan deunder tiden
påbör ställaspå anträfibarhetvilka kravkringbåde sompas

arbetsfönned-ställas påkrav böroch vilkaarbetslöseden som
de arbetslösa.kontakterna medgällerlingen detnär

arbeteoch aktivt sökaarbeteoförhindradAtt att lavara

rehabiliteringsansvararbetsgivaren harFörsäkringskassan och
sitt arbe-inte kan fortsättasjukdompå grunddenför avsom

för andraarbetsfönnedlingen har ärte, somgrupperansvar
betydelse förkan hatrygghetssystemiVillkorarbetslösa. ett

kantrygghetssystemi angränsandeeffektiva åtgärdernahur
drivkrafternasaknar arbetelångtidssjukFör ärsomenvara.

riskerar arbets-tillfrisknarrehabilitering denför somsvaga om
exempeltill ersättning. Dettanågonlöshet ärrätt ettutan

sjuk- ochsamspelet mellanfrågorflera påbland rör ar-som
kvalifika-frågorAndra konkretabetslöshetsförsäkringama. rör
analyseraUtredaren börförsäkrad inkomst.tionsregler samt

behöva ändras.rationella eller kanskillnaderhuruvida dessa är
sökandedenarbetslöshetsersättning förutsättertill ärRätten att

både För-vilket innefattarförvärvsarbeteoförhindrad ettatt ta
skallUtredarenvilja arbete.och övervägamåga ett nyttatt ta

arbets-arbetslöshetsförsäkringen bör reglerasinomdet attom
ocharbetssökandemed denfönnedlingen tillsammans eventu-

ellerhandlingsplanerskalloch kommunellt företag upprätta
viaåtgärderexempelvis omfattakanliknande. Dessa ut-som
tillarbetssökande lederkompetenshöjning ochbildning, ett

vad gällertydligheten i kontraktetskullePå så rät-arbete. sätt
ochföretagskyldigheter för individ,respektivetigheter stat

kunna öka.

arbeteLämpligt

de arbets-uppgift tillArbetsförmedlingens främsta är attatt se
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så möjligtfår arbetesökande snabbt näraett an-som som
ledigaförutsättningar,önskemål ochsluter till deras samt att

Arbetslöshetsförsäkringen inteblir tillsatta snabbt.platser är
den arbetslöse inte medyrkesförsäkring. innebärDetta atten

erbjudan-arbetslöshetsersättning kan avvisabibehållen tillrätt
årens lopp harnågot område. Underde arbete inom annatom

frågan vadomfattande praxis kringdet bildats om somen
skall studeralämpligt arbete. Utredarenskall ettanses vara

förändringar i dettabehov förslag tilloch vid lämna som
återgåincitamenten för den arbetslöseavseende förstärker att

eventuellt bytefrågor lön,i reguljärt arbete. gäller bl.aDet om
krav på flyttningyrkesområde restid och eventuella m.m.av ,

lämpligt arbeteerbjudandeAtt avvisa om

arbetsfönnedlarenfinns skyldighet förRedan i dag atten
arbetslöse avvisararbetslöshetskassan i de fall denmeddela

arbetsmarknadsutbildning ellerlämpligt arbete,erbjudande om
och många gångerarbetslivsutveckling. grannlagaDetta är en

nödvändigmindre den förobehaglig uppgift. Inte desto är att
arbetslöshetsersättningen ochupprätthålla respekten för

endast utbetalas till denarbetslöshetsersättningbetona att som
behovoch vidofrivilligt arbetslös. Utredaren skall studeraär

rutiner vid meddelandetill förbättradelämna förslag till dels
avvisahur påföljdenifrågasatt ersättningsrätt dels attavom

arbetsmark-någon lämpligerbjudande lämpligt arbete ellerom
nadspolitisk åtgärd bör konstruerad.vara

arbetslöshetsersättningsammanhållenEn4

arbetslöshetsersättning;förfinns i dag tvåDet separata system
ipå medlemskapArbetslöshetsförsäkringen bygger ensom

arbetsmarknadsstödetoch det kontantaarbetslöshetskassa
Arbetsmarknadsverket. KAS läm-KAS administrassom av

arbetslöshetskassaitill den inte medlemär menennas som
studier. KAS läm-omfattning eller slutfört vissaarbetat i viss
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arbetslöshetskassaimedlemockså till den är menensomnas
berättigadförlång tidtillräckligtivarit medlem attinte vara

KASförRegelverkenarbetslöshetskassan.frånersättningtill
varför detdelartillkassaersättning storaoch överensstämmer

verk-dessasamordnaellerpå sättannatbör ettövervägas att
och lämnaförutsättningarnastuderaskallUtredarensamheter.

sådantill föranledningstudiernaförslagde sam-engersom
arbetslöshetsersättning.manhållen

försäk-utanförståvalthar000Cirka 120 attpersoner
ochstår utanfördessavarföroklartDetringen. är personer
bor-kartläggningenkelEnutredasdärförbörfrågan nämnare.

förunderlagbildaochtill dettaorsakernapåde kunna ge svar
försäk-frivilligadenutanförståri dagdemlösningar för som

ringen.

arbetslöshetsförsäkringförsäkringsmässigEn5 mer

in-försäkringsmässigadetomfattningenochInriktningen av
Huvudinriktningbörarbetslöshetsförsäkringen prövas.islaget

arbetslösblivithardcnhittillsliksomskall att somvara
kom-skallarbetesitthar förlorathonellerhangrund attav
skallUtredareninkomstbortfallsprincipen.enligtpenseras

på min-ställaanledningfinnsdetvilka krav att uppöverväga
arbetslöshetskassa.iinträdetillanställningstid för rätt ensta

kopplingeffekternastudera göraockså attbörUtredaren enav
arbetsvillkoret.ochförsäkringeniinträdetmellan

fördelathurockså studeraskallUtredaren ett ansvar
arbetsgivare,mellanarbetslöshetsersättningenfinansieringen av

sittibörUtredarenutfonnat.börocharbetstagare stat vara
arbetslös-finnsforskninganvända denanalysarbete omsom

funktionssätt.arbetsmarknadensroll förhetsförsäkringens
underaviseratl994/95:l50i attharRegeringen manprop.

förslagmedriksdagentillåterkomma1995hösten attavser
enbartuppfylltskallarbetsvillkoret genomatt varaom

Regeringenersättningsperiod.förstaförförvärvsarbete en
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också återkomma i frågan avstängningstidcnsattavser om
längd, bl.a. i de fall då den arbetslöse sig själv.sagt upp

6 Enklare regelverk

Arbetslöshetsförsäkringen viktig för de förvärvsarbetandesär
trygghet i de fall de skulle förlora sitt arbete. Reglerna bör
därför utfonnade på sådant de försäkrade påsättett attvara

hand kan sig i grunderna för försäkringen. Ut-sättaegen
redaren skall förslaglämna till de författningsförändringar som
krävs för uppnå förenklingar och renodling vissa huvud-att av
principer för försäkringen.

7 Företagare,uppdragstagare m.f|.

finns iDet dag arbetslöshetskassor,40 de flesta för anställda,
några för företagare och några för både företagare och an-
ställda. praktiken finnsI företagare i alla arbetslöshctskassor.

beror tillDet del på det finns regelävenstor att attom en om
får stå kvar i arbetslöshetskassa under 6 månader efterman en

det lämnat kassans verksamhetsområde så väljeratt man
många medlemmar stå kvar i sin gamla kassa deatt trots att

verksamhet. Det kan också så medlem-startat attegen vara
anställd på deltid och driver företag på deltid.är Inomettmen

arbetslöshetsförsäkringen har sedan länge tillämpats före-ett
tagarbegrepp skiljer sig från det gäller inom andrasom som
områden. Till exempel den företagare arbetar ianses vara som
sitt aktiebolag han fomiellt anställd där.äveneget ärom

Många dem uppdragstagare, frilansareärav som m.m. ar-
betar i dag under fonner till viss del liknar företagaressom
och till andra delar liknar anställdas. mellanställningEn har
också de organiserar sitt arbete kooperativ. lettsom genom
företagandets villkor ingår det kan uppstå kortare elleratt
länge perioder då företaget inte sin någon sysselsätt-ägareger
ning och dämied inte heller någon inkomst. Detsamma gäller
vid frilansverksamhet. I samband med lågkonjunkturen har
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13

deeftersomarbetslöshetsersättningbegärtmånga företagare
samtidigtharDeföretag.i sittlönsamhetnågonhaftinte

möjlighetsitt företagbehålla attvelatmånga gånger ensom
Utre-anställning.tillalternativuppdragfåkunna ettsomnya

på vilketochsituation sättföretagarnasskalldaren överväga
därvidskallUtredarenorganiseras.bästförsäkringsbehovderas

dekontrollfrågorkonkurrensaspekter samtsåvälbeakta som
återupptaönskemåletiuppståkan attintressekonflikter som

kanske hosanställningsökaochverksamhetenden att enegna
skallredovisa hurvidareskallUtredarenkonkurrent. manen

arbetslöshetsförsäkringen.ifrilansareochuppdragstagarepåse

försäkringenadministrationeffektivareEn8 av

ochhandläggningi sindatorstöd etti dagharkassorflestaDe
ytterliga-tilltagitsInitiativ harutbctalningssystem.gemensamt

samord-/samverkanocksåbörMåletrationalisering. varare
olika fonnerutbetalninggällervadandramedning system av

Utredarenutbetalning.dubbelförhindraförersättning attav
effektivareochrationellareförslagredovisaskall ger ensom

administration.

arbetslöshetskassornaTillsyn9 av

anför-föreningarekonomiskaArbetslöshetskassoma är som
sina med-arbetslöshetsförsäkringen föradministrationtrotts av

effektivareEnl994/95:2l8iharRegeringenlemmar. prop.
ordning förändrad över-föreslagitarbetsmarknadspolitik en

KAS-regio-ocharbetslöshetskassornafrånbeslutklagande av
stället föriÖverklagandet till länsrättengå attskallnema.

medskallUtredarenArbetsmarknadsstyrelsen.tillgåsom nu
dännedochtillsynentill hurförslaglämnadettaanledning av
arbets-kännetecknarkravochreglerupprätthållandet somav

skalloch utövautfonnasskalllöshetsförsäkringen somvem
myndig-denskallbefogenhetervilkatillsynen, gessamt som

tillsynen.kommerhet utövaattsom
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10 Arbetslöshctsersättningen och EU

Utredaren skall belysa den svenska arbetslöshetsersättningen i
EU-perspektiv. I det sammanhanget har tillett inträde irätten
svensk arbetslöshetskassa central roll liksom reglernaen en

för det kontanta arbetsmarknadsstödet.

11 Uppdraget m.m.

Utredaren skall den 29 februari lämna1996 delrap-senast en
Utredarens slutrapport skall avlämnasport. den 30senast sep-

tember 1996, utredaren oförhindrad dessförinnanär attmen
lämna förslag till utfonnning delar försäkringen.av av

Utredaren kan, förutom sekreterare, till sig knyta sakkun-
niga och Utredaren bör under arbetets gång, iexperter. den
omfattning utredaren finner lämplig, samråda med arbets-som
marknadens politiska partier de myndigheter ochparter, samt
organisationer berörs försäkringen.som av

Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir 1994:23
till samtliga kommittéer och särskilda utredare of-prövaatt
fentliga åtaganden. Utredaren skall också följa regeringens
direktiv till kommittéer och särskilda utredare redovisaattom
regionalpolitiska konsekvenser dir1992:50 och jämställdhets-
politiska konsekvenser dir 1994:124.

Utredaren skall samråda med beredningen för ord-en ny
ning for sjuk- och arbetsskadeförsäkringama dir 1993:44 och
dir. 1993:119, kommittéen arbctsmarknadspolitikens roll,om
omfattning, inriktning och avgränsning dir. 1994:132 och
1995:33, kommissionen den svenska arbetsrätten dirsamt om
1995:30 för i denmån så krävs söka samordningatt med
deras arbete och förslag.

Arbetsm arknadsdepartem entet
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frånoch förslag mittenFörändringar1 av
år 19931992 t.0.m.

september mellan den dåvarandeEfter den s.k. krisuppgörelsen i 1992
Socialdemokratiska arbetarepartiet ladeochborgerliga regeringen re-

1992/93:50fram proposition prop.geringen den 20 oktober 1992 en
förslag ledde bl.a.rad olika områden.innehöll förslag Dessaensom

arbetsmarknadspolitisk åtgärd benämndinfördetill att ar-man en ny
arbetslösa,Syftet med åtgärden beredabetslivsutveckling ALU. är att

möjlighetfrån arbetslöshetsförsäkringen,uppbär ersättning attsom
bibehålla och stärka sin anknytning tilldelta aktiviteter föri olika att

samråd mellan deInriktningen aktiviteterna bestäms iarbetslivet. på
företrädare för näringsliv, offentligarbetsförmedlingarna ochlokala

arbetslivsut-deltar isektor, fackliga organisationer Denm.m. som
dagpenning från arbetslöshetsförsäk-uppbärvecklingsprogrammet

trädde i kraft denarbetslivsutveckling 1ringen. Bestämmelserna om
januari 1993.

ersättningsnivå-beslutades höjningardecember 1992Den 17 avom
dagpenningbelopplägsta respektive högstaDels bestämdes atterna.

dag respektiveskulle krenligt arbetslöshetsforsäkringen 210 pervara
skullekontant arbetsmarknadsstöddels bestämdeskr dag,598 attper

deltidsarbetslösabeslutadesdag. Vidarelämnas med kr210 attper
arbetslöshetsforsäkringen endastersättning frånskulle kunna uppbära

Ändringarna januariträdde i kraft i början 1993.under dagar.150 av
deltidsarbetslösa upphävdesBestämmelsen avsåg genom ensom

år.trädde i kraft den majllagändring den 25 1993 sammasommars
innebar länsarbetsnämnden,bestämmelseSamtidigt infördes attsomen

lämnades, i samarbete medersättning för deltidsarbeteunder den tid
aktivt skullefackliga organisationerenskilde, arbetsgivare ochden

sammanlagd arbetstidenskilde skulle fåverka för den mot-att somen
önskemål.svarade dennes

arbetslivsutvecklingreglernabeslutadesbörjan år 1993I att omav
ersättning enligtarbetslösa erhåller KAS. Dessaska gällaäven som

den aprilträdde i kraft 1 1993.bestämmelser
instansordningen i måländradesoch med den juli 1993Från l som
medlems till ersättningärenden angåenderörde dels beslut iAMS rätt

enligt ALF-lagen, dels AMSi arbetslöshetskassaeller medlemskap
Tidigare hadeersättning enligt KAS-lagen.beslut angående tillrätt

Försäkringsöverdomstolen.till För-överklagats direktdessa beslut
till länsrätt ochbeslut skulle överklagasinnebar nämndaändringen att
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tillskulle överklagasbesluttill kammarrätt. Kammarrättensdärefter
Försäkringsöverdomstolen.

vårenl992/93:150kompletteringspropositionen prop.den s.k.I
arbetslöshetsförsäkringenförändringar iantalförslaglades1993 ettom

företagarbe-karensdagar,rördeändringarnaföreslagnaoch KAS. De
ibehandlingavgångsvederlag. Efteravräkning ar-samtgreppet av

följandegenomfördes bl.a.1992/93:AU20betsmarknadsutskottet
förändringar.

Karensvillkoretkarensvillkor.s.k.infördesregelsystemenbådadeI
försäkrade underförrän denfår lämnasintedagpenninginnebär utatt

fem dagar.arbetslös ivaritmånadertolvtidsammanhängande aven
eller denregeringenförmöjligtskulledetbestämdesVidare att vara
inskränk-speciellaföreskrivabemyndigaderegeringenmyndighet att

ka-ochersättningsrätti frågadeltidsarbetslösaavseendeningar om
före-sådanaNågranämnda lagar.istadgadesvadrenstid utöver som

utfärdats.inteskrifter har
eftersomföretagarbegreppetförändringarvissagjordeMan även av
tolkning.vidsträcktalltförhade fåttlagstiftarenenligtbegreppdetta en
infördesföretagareskulletydliggörasyfteI att anses varasomvem

Komplettering-regelverken.bådai debestämmelserkompletterande
del-ellerden ärägerföretagareinnebär att somvaraansessomarna

iverksampersonligenhonellerhannäringsverksamhet äriägare som
för-Genominflytandeväsentligt över.hon harelleroch han ettsom

kundenärståendemarkerabl.a.ville ävenattändringen vara an-man
behandlasskulle sättarbetslöshetviddessaställda och somsamma

anställda.andra
Delsersättningsnivåema.förändringargenomfördesVidare av

försäkra-dentill 80från 90 procentdagpenningensänktes procent av
från arbets-dagpenningenbestämdes lägstadelsarbetsförtjänst,des att

kr564den högstaochdagkr198skullelöshetsförsäkringen pervara
medlämnasarbetsmarknadsstöd skullekontantoch delsdag attper
julikraft deni 5träddebestämmelserSistnämndadag.kr198 per

1993.
avgångsvederlagavräkningsmöjlighet föravseendeFörslaget av-

slogs.
dag-samordningbestämmelserinfördes1993Under hösten avom

tjänstepensioner.medarbetslöshetsförsäkringenpenningen i

arbetslöshets-Utredningen2 nyenom
försäkring

utredningpågåttdethadeperiodenbeskrivnaUnder den omenovan
februaridenhade 20utredaresärskildarbetslöshetsersättningen. Som
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förordnats1992 verkställande direktören och koncernchefen i Samhall
Gerhard Larsson.

de direktivAv utredaren hade erhållit Dir. 1992:24 framgicksom
han skulle utreda i huvudsak följande.att
Utredaren skulle analysera det dåvarande funk-närmare systemets

tionssätt och effekter jämförelse med för-göra motsvarandesamt en
säkringssystem i andra länder. Utifrån denna analys skulle han föreslå
utformningen obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Denna obliga-av en
toriska försäkring skulle i princip omfatta all arbetskraft och det var
endast hade anknytning till arbetsmarknadenpersoner som en svag

skulle undantagna.som vara
Utredaren skulle föreslå utformningen de kvaliflkationsvillkorav

borde gälla för till ersättning och skulle därvid särskilt beaktarättsom
de enskilda företagarnas behov försäkringsskydd och detta skyddattav
skulle fungera på konkurrensneutralt sätt.ett

Vidare skulle förslag lämnas ersättningsnivåer och hur långaom er-
sättningsperiodema borde Utredaren skulle i detta sammanhangvara.

möjligheten och lämpligheten i kompletterapröva allmäntatt ett
grundskydd med frivilligt påbyggnadssystem, tilläggs-ett motsom en
avgift skulle bättre kompensation.ge en

Utredaren skulle föreslå hur fmansieringsordningen ob-även av en
ligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle utformad utfonn-samtvara
ningen administrationen den försäkringen.av av nya

januariDen 28 1993 erhöll utredaren tilläggsdirektiv Dir. 1993:5.
Där det dåvarande fmansieringssystemet, bl.a. bestodattangavs som

arbetsmarknadsfond, inte längre klarade kostnadsutvecklingenav en
och det därför hade uppstått underskott i fonden. förstärkaFöratt ett att
den finansiella grunden för arbetsmarknadsfonden fick utredaren i
uppdrag föreslå utformning medgavatt systemeten av som en
ansvarsfull finansiering upplåning. Utredaren skulle då särskiltutan
beakta arbetsgivarna och de förvärvsarbetande skulle ha huvudan-att

för finansieringen de kontanta understöden. enlighetI medsvaret av en
överenskommelse regeringen hade träffat med det Socialdemo-som
kratiska arbetarepartiet förstatligande arbetslöshetsförsäk-ettvar av
ringen inte aktuellt.

Utredaren klar med uppdraget senvåren 1993 och lade fram sittvar
förslag till arbetslöshetsförsäkring i juni 1993 SOU 1993:52.ny

Förslaget innebar sammanfattningsvis den dåvarande arbetslös-att
hetsförsäkringen och med kontant arbetsmarknadsstöd skullesystemet

arbetslöshetsförsäkring skulle omfatta allmänersättas av en ny som en
grundförsäkring och frivillig tilläggsförsäkring, grundförsäk-atten
ringen skulle avgiftsfmansierad det skulle inrättassamt attvara en
myndighet bl.a. skulle ha tillsynen den försäkringen.översom nya
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följandehuvudsakbeskrivas i sätt.förslag kanUtredarens
grundförsäkringbeståskulle alltsåArbetslöshetsförsäkringen enav

skullevillkorGrundförsäkringenstilläggsförsäkring.frivilligoch en
försäk-utformasskulletilläggsförsäkringenmedanlagregleras i av

minimi-angivnalagstiftarenförsäkringstagareochringsgivare av
tilläggsförsäkring.tecknadock haskulleAllavillkor. rätt att en

täckaochför allalikaskulle ettnivåGrundförsäkringens vara
Nivånarbetsinkomst.förloradförersättningbehovgrundläggande av

heltids-vidmånadenikr6 300skulleår21för dem över varavarsom
ersättningenskulleårunder 21demarbetslöshet. För varavarsom

heltidsarbetslöshet.vidmånadenkr i3005
skulledärutöverför inkomsterskyddbehovettillgodoseFör att av

Grundförsäkringentilläggsförsäkring.tecknamöjligtdet att envara
till 80täckatillsammans procentskulletilläggsförsäkringenoch avupp

vilkeninkomstskatt,statligförbrytpunktentillinkomstbortfallet upp
tillochmånaden.i Därutöverkr500tidpunkt 16vid denna enuppvar

tillfinnasdetskulle rättbasbelopphalvtochsjuinkomstnivå ett enav
in-motsvarande 20ersättning procentförsäkring avensom gaven

komstbortfallet.
ordinariedentillårfr.o.m. 18allaomfattaskulleFörsäkringen upp
konven-omfattadesellerSverigeibosattapensionsåldern avsom var

inomlämnaskunnaskulleersättningSyftettionsbestämmelser. attvar
ålder.årsföre 18upparbetaskunnaåldersramdenna men

innebar dettaförsäkringenÄven omfattasskulle avpersonom en
berättigad tillbliskulleautomatisktdennesig inteförhållande i er-att

vissaförutsattesersättningsrättfå attarbetslöshet. Förvidsättning att
ochvillkorallmännaideladesvillkoruppfyllda. Dessavillkor uppvar

arbetsvillkor.
fannsdemedhuvudsakiöverensstämdevillkorenallmänna somDe

arbetslöshetvidErsättningarbetslöshetsförsäkringen.dåvarandei den
oför-övrigtiarbetsför ochförsäkradskulle tillkomma varsom varen

tidunderarbetelämpligterbjudetbereddarbete,hindrad att taatt ta var
arbetssö-anmäldhinder,godtagbartanmälthan intevilkenför somvar

ochordningföreskrivenarbetsförmedlingen ioffentligadenkande hos
arbete.lämpligterhållakundeinte

fö-arbetslöshetsersättningtillförvillkorenallmänna rättdetUtöver
uppfyllaskulleersättning etttillförförsäkrade ävenden rättreslogs att

utbildningsvillkor.falli vissaellerarbetsvillkor ett
arbetsvill-särskiltochallmäntidelades ettArbetsvillkoret ettupp

haskulleförvärvsarbeteinnebararbetsvillkoret attallmännakor. Det
Arbetetmånader.tolvramtidundertimmar600i minstutförts aven

måna-Endastramtiden.månaderminst åttaunderutförtsskulle ha av
arbeteMedräknades.timmarminst 60iutförtsarbetevilkaunderder

arbetsmarknadspolitisktmedoch arbetearbeteordinarieskulle avses
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stöd under förutsättning det förvärvsarbete och inte utbild-att ettvar
ning eller praktikplats hade anordnats anställningsför-utan att ettsom
hållande förelåg. Med arbete skulle jämställas betald och tidsemester
under vilken den försäkrade hade varit tjänstledig med lön av annan
anledning sjukdom, vämpliktstjänstgöring eller barns födelse.än

innebarsärskilda arbetsvillkoret den försäkrade underDet att en
ramtid tolv månader skulle ha utfört förvärvsarbete i minst 240av

fördeladetimmar på minst fyra månader. skulle endast tillHänsyn tas
hade utförtsmånader under vilka arbete i minst timmar. Med arbete60

försäkradejämställdes tid under vilken den hade deltagit i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder eller arbetsmarknadspolitiskt stöd hadeutan
fullgjort minst ettårig utbildning för vilken studiesocialt stöd hadeen
kunnat utgå.

Utbildningsvillkoret innebar den inte hade fullgjort allmäntatt som
ändåeller särskilt arbetsvillkor hade till ersättning hon ellerrätt om

han hade fullgjort heltidsutbildning minst förläsår vilkenetten
studiesocialt stöd hade kunnat utgå och i anslutning därtill hade ställt
sig till arbetsmarknadens förfogande arbetssökandeattgenom vara un-
der offentliga arbetsförmedlingen.minst månader den Detsammatre

heltskulle gälla den hade arbetat eller delvis under de måna-tresom
funktionshinderderna eller på grund hade genomgått yrkesinriktadav

rehabilitering.
flesta aktiviteter i det då gällandeDe systemet attsom var anse som

föreslogs överhoppningsbara.jämställda bli innebar denDetta att
arbete före dessaförsäkrade måste ha haft aktiviteter förett att ar-

betsvillkoret uppfyllt.skulle kunna vara
första ersättningsperioden krävdes allmäntinträde till denFör att ett

den försäkrade efter förstaarbetsvillkor uppfyllt. Om den ersätt-var
upparbetat allmänt arbetsvillkorningsperioden inte hade innanett nytt

blev kunde efterföljandehon eller han arbetslös på ersättnings-nytt, en
period erhållas efter särskilt arbetsvillkor hade fullgjorts.att ett

Dagpenningbegreppet detsamma i det då gällande försäk-var som
ringssystemet finnas karenstidoch det skulle fem dagar. Dag-en om
penningbeloppet i tilläggsförsäkringen skulle fastställas med hänsyn
till den försäkrades dagsförtjänst.

Normalarbetstiden utgjorde den genomsnittliga arbetstid densom
försäkrade hade de kalendermånader under vilka arbetsvillkoret upp-
fylldes. Normalarbetstiden fick fastställas till högst timmar40 per

fastställas till detvecka. Arbetslöshetstid skulle antal timmar veckaper
försäkradesutgjorde skillnaden mellan den arbetsutbud och densom

faktiskt arbetade tiden.
Ersättning skulle lämnas på i det då gällandesättsamma som

med det antal dagpenningbelopp motsvarade arbetslössystemet som
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hjälpskulle ske medBeräkningenveckan.undertid rege-en avav
omräkningstabell.fastställdringen

hadeinteför dendagarskulle 200Ersättningsperioden somvara
skulle kunnaperioderAntalför äldre.dagarochår 300fyllt 55 som

hadearbetsvillkor inteallmänttillbegränsadesutgå nyttetttre, om
regelskulle det finns temporäräldre arbetstagareuppfyllts. För somen

antaletavseendebegränsningarnågrafannsdet inteinnebar er-att
sättningsperioder.

arbetsmark-tillförsäkrade haskulle den rättdagarEfter 130 en
Åtgärden skulle iarbetslösheten.hävasyfteåtgärd inadspolitisk att

rekryterings-medanställningberedskapsarbete,handförsta utgöras av
Med hänsynarbetslivsutveckling.ellerarbetsmarknadsutbildningstöd,

tillbort. Rättenskulleutförsäkringsgarantinföreslogs tastill detta att
försäkradeför denskyldighetmed taförenad attskulleåtgärd envara

försäkradedenlämplig. Omkundedenåtgärderbjuden varaansesom
honellerskulle hanåtgärdlämpligerbjudandeavvisade ett om en

åtgärdBedömningenersättning.tillfrånkunna rättavstängas om enav
vadbedömningengrunderskulle skelämplig avsomsammavar

lämpligt arbete.ettsom var
i dendesammaskulleavstängningförgrundernaolikaDe somvara

beroendeskulle dockAvstängningstidenlagstiftningen.dåvarande vara
avvisatellersitt arbetelämnat ett nytthade att taförsäkradedenav om

avstängningstidenskillnadskulle detarbete. Däremot vara en
därpåinträffade ochavstängningssituationgångenmellan första en

Vidareersättningsperioden.underavstängningssituationerföljande
iavstängd inräknasvaritförsäkradedenvilkaunderdagarskulle de

avvisatupprepade gångerförsäkradefall dendeersättningsperioden. I
till dessavstängdförsäkradeskulle denarbeteerbjudet lämpligt vara

dagar.under 30utfört arbetehadeeller honhan
försäkradeför denfrivilligskulleTilläggsförsäkringen menvara

skulleintearbetsgivarensåarbetsgivarenför sätttvingande att
försäkradetilläggsförsäkring. Denavtalträffakunna vägra att om

inkomst-till 80försäkringtill procenthaskulle alltid rätt avuppen
till 20och därutövermånaden procentikrtill 500bortfallet 16 uppupp

skulle ingåavtaletmånaden. Ikr i500till 21inkomstbortfallet uppav
medförsäkradedenbidrag till ettbetalaarbetsgivare måste ettatt

tilläggsförsäk-förpremiedenneshalvaminstmotsvaradebelopp som
ellerhanpremie dåbetalabehövaskulle inteförsäkraderingen. Den
frånErsättningarbetslöshetsersättning.uppbararbetslös ellerhon var

förbetalatshadepremieförränbetalaskunde intetilläggsförsäkring
arbetsmarkna-mellanträffashandförstaskulle iAvtaltolv månader.

sådantutanförstådock haskulle etträttArbetstagare attdens parter.
avtal.
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Vid kortare sjukdom, högst 14 kalenderdagar, skulle den arbetslöse
få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen skulle lämnas

och med beloppsätt i sjukförsäkringen. Desamma samma som
första sju dagarna sjukdomsfallet skulle styrkas den försäk-av genom
rades försäkran och de därpå följande sjukdagama skulle styrkasegen

läkarintyg. förstaDe sju sjukdomsdagarna skulle alltid räknasgenom
i ersättningsperioden från arbetslöshetsförsäkringen. därpåDe föl-

jande sju dagarna i sjukperioden skulle vid ersättningsperiodens slut
läggas till denna.

de fallI arbetsgivare hade lämnat avgångsvederlag skulle vissen en
avräkning ske arbetslöshetsersättningen. Om denmot sammanlagda
ersättningen från grundförsäkringen, tilläggsförsäkringen och vederla-

uppgick till 80 den försäkradesget inkomstförlustän procentmer av
skulle vad 80 samordnas medöversteg grundförsäkringenprocentsom
till 100 dvs. grundförsäkringen skulle reduceras med hela detprocent,
överskjutande beloppet.

Vid beräkningen skulle hänsyn till belopp den försäkradetas som
kunde lyfta inom tidsrymd 18 månader före och 36 månader efteren av
arbetslöshetens inträde. Från reduktion skulle dock undantas dels be-
lopp motsvarade normal genomsnittlig lön inklusivesom en semes-
terersättning jämte uppsägningslön avsågs i 11 § anställnings-som
skyddslagen eller den längre tid föreskrevs i kollektivavtal, delssom en
månadslön vad tidigare har och delsutöver allmännaangettssom

Ävenskadestånd. ersättningar slag från arbetsgivaren skulleannatav
samordnas.

Inkomster från bisysslor genomsnittligt hade överstigit 5 000som
kr i månaden skulle såvitt gällde belopp 000 kr5 samordnas medöver
arbetslöshetsersättningen.

försäkradeFör deltidsarbetslösa och uppbar arbetslös-som var som
hetsersättning skulle det finnas vissa begränsningar i ersättningen. Un-
der ersättningsperiod fick ersättning från tilläggsförsäkringen läm-en

under högst kalenderår. Därefter skulle ersättning lämnas enbartettnas
från grundförsäkringen. den försäkradeOm frivilligt lämnade sitt del-
tidsarbete och började uppbära arbetslöshetsersättning för heltidsar-
betslöshet skulle ersättningen begränsas till vad skulle ha utgåttsom
från grunddagpenningen och lönen deltidsarbete tillsammans. Be-av
gränsningen skulle gälla under återstoden ersättningsperioden. Omav

ersättningsperiod erhölls, skulle det finnas möjlighet återattny en er-
hålla ersättning från tilläggsförsäkringen. Länsarbetsnämnden skulle
aktivt verka för ersättningsberättigade skulle få sammanlagdatt en ar-
betstid motsvarade arbetsutbudet.som

Arbetsvillkor, periodlängd och avstängningsregler för deltids-m.m.
arbetslösa och för företagare och deras anhöriga skulle likvärdigavara
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Dock skulle detheltidsanställda.förgälldebestämmelserde varasom
skulle 20Karenstidenföretagare.karenstid förnågot längre varaen

fördagarverksamhet och 60sinhadeför företagaredagar avyttratsom
verksamhet.avvecklat sinhelt hadeinteföretagare som

kombi-skegrundförsäkringen skulleFinansieringen genom enav
och obligato-arbetsgivaravgiftergenerellalagstadgade,nation avav

indi-obligatoriskainkomst.relaterade till Denindividavgifterriska
medsamtliga inkomsttagareskattsedelnskullevidavgiften uttas av

näringsverk-med fråninkomstfysiskaochtjänstinkomst personerav
bi-skulle sketilläggsförsäkringenFinansieringensamhet. genomav

arbetstagareavgifter frånoch frånArbetsmarknadsfondenfråndrag
arbetsgivare.och

redandeskulle skötasgrundförsäkringenAdministrationen avav
kassorallmännatvåarbetslöshetskassornaetablerade samt somav
huvudman.skulle hakassornaallmännainrättas. Deskulle staten som

grundför-administrationerbjudaskullekassanallmännaDen avena
andraanställda.för Dentilläggsförsäkringmedtillsammanssäkringen
Varjeför företagare.försäkringsservicemotsvarandeskulle erbjuda

erbjudakunnaförutsattesgrundförsäkringenadministratör enav
för andra,möjlighetfinnasdockskulletilläggsförsäkring. Det ex-en
tilläggsförsäk-försäkringsgivarebliförsäkringsbolag,empelvis att av

speciellskötasskulleförsäkringendenTillsynenring. av ennyaav
ombudsfunktion.speciellinrättasskullemyndighet. Det även en

från mittenförslagochFörändringar3 av
år 1994år 1993 t.o.m.

arbetslöshetsförsäkringobligatoriskochAllmän

regeringenföreladeutredningnämndaremissbehandlingEfter ovanav
ochallmän1993/94:80förslag prop.riksdagen1993hösten ett om en

skulle denEnligt förslagetarbetslöshetsförsäkring.obligatorisk nya
1994.juligenomförd fr.o.m. 1arbetslöshetsförsäkringen vara

arbetsmarknads-oförändradfinansierasskulleFörsäkringen engenom
vidavdragsgillskulleegenavgift taxe-avgift och varasomgenom en

betänkandet.angivnadetdelvis pågrundade sigFörslagetringen. ovan
för-utformningenförutgångspunktervissaförslagetI avangavs

iförändringartill vissaförslag systemet,redovisadesVidaresäkringen.
följandepåsammanfattasförslag kan sätt.vilka

skulleALF-lageniarbetsvillkoretföreslogRegeringen att anpassas
innebäraskulleförändring attKAS-lagen. Dennaiarbetsvillkorettill
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för den försäkrade skulle få till ersättning krävdes hon ellerrättatt att
han under ramtid tolv månader skulle ha utfört förvärvsarbete ien av
minst fem månader. krävdes dock den försäkradeDet hade för-att
värvsarbetat minst timmar under75 månad för denne skulleatten
kunna tillgodoräkna sig denna månads arbete i arbetsvillkoret. Vidare
föreslogs dagpenningen skulle beräknas den dagsförtjänstpåatt som
den försäkrade vanligen fick under den arbetstid normal försom var
henne eller honom i det arbete lagts till grund för arbetsvillkoretssom
uppfyllande. Slutligen föreslogs avgångsvederlag skulle jämställasatt
med förvärvsarbete i fråga tillgodoräkningsbar tid för uppfyllandeom

förändring skulle innebäraarbetsvillkoret. den försäkradeDenna attav
under tid inte skulle arbetslös i ALF-lagens ochsamma anses vara
KAS-lagens mening och därigenom inte heller ersättningsberätti-vara
gad.

förslaget kommenterades andra frågor rörde arbetslös-I även som
ersättningsperiodens längd för deltidsar-hetsersättning såsom vissa

för vissa deltidsarbetslösa,betslösa, karenstidsreglering företagarbe-
arbetslöshetsbegreppet för företagare och till arbetslös-rättgreppet,

hetsersättning vid utövande bisyssla.av
Vad gäller den förstnämnda frågan regeringen avsågatt attangavs

i redovisa hur rimlig och rättvis kalendertids-AMS uppdrag attge en
baserad skulle kunna åstadkommas tillbegränsning ersättningrättenav
i ersättningsperiod för den regelbundet utförde deltids-samma som
arbete under han eller hon i övrigt Vad gällerveckor då arbetslös.var

deltidsarbetslösakarenstidsregleringen för vissa konstaterades detatt
hade genomförts lagändring i ALF-lagen och tredje24 § 15 §en

innebarstycket KAS-lagen regeringen eller den myndighetattsom
bestämde skulle få föreskriva karenstid vadregeringen utöversom om

särskilda skäl förelåg.i nämnda lagar förslagetIsom om upp-angavs
avsåg uppdra AMS redovisa hur bemyndigandetatt att attgavs man

hade Vidare i förslaget regeringen avsåg uppdraanvänts. att attangavs
granska tillämpningen det företagarbegreppetåt AMS att av nya som

hade införts Slutligeni respektive lag. regeringen avsågatt attangavs
uppdra lämna förslag till hur rimlig och rättvis be-AMS att ett en
gränsning skulle åstadkommas tillkunna arbetslöshetsersätt-rättenav
ning i samband bisysslor.med

Vid 1993/94:AU6utskottsbehandlingen ställde sig utskottet
bakom förslaget lag allmän avgift för finansieringom en ny om en av
kontantförmåner arbetslöshet. Riksdagen enlighetvid beslutade i med

kraftutskottets mening. trädde i den januari innebarLagen l 1994. Den
alltså avgift för finansieringallmän skulle kontantför-tasatt uten av
måner vid arbetslöshet. Avgiften skulle inkomsttas ut summan av

anställning förvärvsarbete till sju och halvtoch annat ettav av upp
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allmän försäkring. första beskatt-basbelopp enligt lagen Förom
avgiften avgiñsunderlaget ochningsåret skulle1994 procentvara en av

Vidare slopades den s.k.för nästföljande beskattningsår två procent.
enligtfinansieringsavgiften ALF-lagen.

alltså godkändes riksda-angivna utskottsbetänkande,I som avovan
inriktningen allmän ochsig utskottet bakom skapaställde att engen,

försäk-arbetslöshetsförsäkring. Utskottet utgick frånobligatorisk att
kraft den juli 1994. Utskottet beslöt dock,skulle träda i 1ringen senast

regeringskansliets fortsatta beredning,för avvaktabl.a. väntaattatt
ändringar i de kontantatill övriga förslagmed ställningatt ta om ar-

förslag lagts.till slutligt hadebetslöshetsersättningama dess att ett
till riks-propositionöverlämnade den 30 1994Regeringen mars en

följande.föreslog i huvudsaki vilken1993/942209dagen prop. man
skulle införas ersättningsfor-det i tvåföreslog KASRegeringen att

varför det skulle införasdagpenning. Skälet tillochgrundbeloppmer:
eftersom samtliga förvärvs-ansågföljande. Mandagpenning attvaren

avgifter finansiera deterlägga skulleskyldigaarbetande att somvar
avgiftsbeta-arbetslöshet, det rimligt devidkontanta stödet ävenattvar

arbetslöshetskassa skulle hai någoninte medlemmarlande rättsom var
arbetslös-likvärdig den medlemmar iersättningtill somsom varen

detta syfte föreslogsuppnåhetskassor erhöll. För attatt en
Dagpenningeni skulle införas.dagpenning KASinkomstrelaterad

arbetslöshetsför-lämnades fråndagpenningdenskulle motsvara som
lämnadesdet stödskulleGrundbeloppetsäkringen. motsvara en-som

ersättningsformer skulledessaBådaligt dåvarande KAS. prövas enav
arbetsmarknadskassa.

arbetslöshets-skulle erhålla ersättning frånarbetslösedenFör att
förutomarbetsmarknadskassan krävdes,fråneller dagpenningkassan

uppfyllt avgiftsvillkor, han eller honeller hadehan hon ävenattettatt
arbetsvillkor.uppfyllde ett

månader,arbetslöse under tolvinnebar denAvgiftsvillkoret att
avgift enligtbetalatskulle ha24-månadersperiod,inom ovanen

företagare.arbetstagare ochAvgiftsvillkoret lika förnämnda lag. var
arbetsvillkor ochallmäntuppdelat iArbetsvillkoret sär-ettettvar

skilt arbetsvillkor.
underden sökandearbetsvillkoret innebarallmännaDet att en ram-

skulle haarbetslöshetens inträdeomedelbart företolv månadertid av
månader, varvid hänsynförvärvsarbete minst femutfört antingen i en-

utförts i minst timmar,förvärvsarbete hade 75till månad dådast togs
tio månader,detta villkor i minstsökanden inte uppfylldeeller om --

hade utförts imånad då förvärvsarbetetillvarvid hänsyn endast togs
hadevillkoret skulle krävasuppfyllaminst timmar.65 För attatt man

uppfylla dettainte möjligtarbete. skulleutfört reguljärt Det attvara
beredskapsarbete.villkor genom
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inte uppfyllde kraveninnebar för densärskilda villkoretDet att som
skulle med tid dåallmänna arbetsvillkoretförvärvsarbete enligt detpå

jämställas tid då sökanden underskulle utförtsFörvärvsarbete ha en
hadeföre arbetslöshetens inträdemånader omedelbartramtid tolvav

eller handikappadenskilt hem vårdat åldringutfört beredskapsarbete, i
förfogande,till arbetsmarknadensförhindrad ståoch därför varit att

yrkesinriktadarbetsmarknadsutbildning, ellerALU,hade deltagit i re-
föräldraledig.värnplikt eller varithade fullgjorthabilitering, eller

således fåarbetslöshetskassa skulleiinte medlemDen ensom var
den arbetslöse med-arbetsmarknadskassa. Omfråndagpenning varen

få ersättning från kas-skulle han eller honarbetslöshetskassalem i en
arbetsvillkoravgiftsvillkor ochunder förutsättning ettatt ett varsan

uppfyllda.
iliksom tidigare krävasskulle detbli medlemFör attatt personen

hade förvärvsarbetatmedlemskaphon ansöktefråga innan han eller om
timmargenomsnitt minstverksamhetsområde i 17inom kassans per
ställdekassans stadgarövriga kravuppfyllde devecka samt upp.som

i minstvarit medlem i kassanmåste haregelntidigareDen att manom
avgiftsvillkoret.skulleersättningsberättigadbliår för ersättasett att av
arbetslöshetsför-ersättning frånha tillför första gångenFör rättatt

skulle sökandenfrån KASsäkringen eller dagpenning tvungen attvara
enligtgrundbeloppet KASarbetsvillkor. frågaallmänt Iuppfylla ett om

särskiltfå grundasersättningsperiodenskulle den första även ett
arbetsvillkor.

grundad särskiltersättningsperiod påerhållithadeOm etten person
ersättningsperiodtillhaskulle denne intearbetsvillkor rätt omen ny

denarbetsvillkor. Genomuppfyllt allmänthadehan eller hon inte ett
minska den rundgångkonstruktion hoppadesföreslagna att somman

dåvarandefinnas i detansågs systemet.
arbetslöshetsförsäkringen lämnasliksom iDagpenningen skulle

det beloppdock högst meddagsförtjänst,sökandensmed 80 procent av
arbetslöshetsförsäkringendagpenningen iden högstamotsvaradesom

grundbeloppet. Dagpenningmotsvaradebeloppoch lägst med det som
folkpension, allmänformfick ålderspension itill den avsom

förvärvs-grundpension påtilläggspension eller ut avgavsannan som
dockdagsförtjänst,sökandenslämnades medarbete 65 procent av

dagpenningen.motsvarade den högstabelopphögst med det som
da-under högst 300KAS-lagen skulle lämnasenligtDagpenningen

hade fyllt 55 årdenhade fyllt 55 år. Förtill den inte somsomgar
längst dagar.ersättningsperioden 450skulle vara

dagarskulle lämnas i högst 150KAS-lagenGrundbeloppet enligt
skullefyllt ården hade 55hade fyllt år.till den inte 55 För somsom
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dagar. Ersättningsperioden för denersättningsperioden längst 300vara
föreslogs längst dagar.hade fyllt 60 år 450som vara

från arbetslöshetsförsäkringen ellerTill den hade utförsäkratssom
efter fyllda skulle grundbelopp lämnasdagpenningen i 60 årKAS un-

der högst dagar.450
skulle högst kr och lägst kr dagDagpenningen 564 245vara per om

pensionsavdragsbestämmelsema.inget följdeannat av
motsvarande grundbeloppet fanns nedretill ersättningFör rätt en

arbetsmarknadenHade etablerat sig pååldersgräns på 20 år. en person
avgifter till finansiering arbetslöshets-före års ålder och betalat20 av

frihet andra yrkesarbetandeförmåner skulle denne ha attsamma som
arbetslöshetsförsäkringen.kunna välja mellan ochKAS

ficköverhoppningsbar tid inteBestämmelsen i KAS-lagen attom
bort.överstiga för beaktas skulletvå år att tas

sådanersättningsperioden förvärvsarbetade iarbetslös underOm en
grundade till ersättningspe-utsträckning han eller hon rättatt en en ny
för period relateras till det arbeteriod skulle normalarbetstiden denna

till grund för detersättningsperioden och lågutförts under somsom
uppfyllande.arbetsvillkoretssenaste

arbetsmarknadsutskottet lämnadePropositionen behandlades i som
1993/94:AU18.betänkande junisitt den 19947

juni in-nämnda betänkande den 9 1995Riksdagsbehandlingen av
förnyadärendet till utskottet. Efterriksdagen återförvisadenebar att

junibetänkande den 10i utskottet lämnade utskottetbehandling ett nytt
betänkandet föreslog utskottet regeringens1994 1993/94:AU26. I att

förslag förkastas.skulle
juni i huvudsak införa debeslutade dock den 1994Riksdagen 10 att

KAS-lagen och i därtilli ALF-lagen och iföreslagna förändringarna
fall i kraft denFörändringarna trädde i vissa 1hörande förordningar.

juli 1994.
inte bildades någrasammanhang påpekas detkan i dettaDet att

den inkomst-administrationenspeciella arbetsmarknadskassor utan av
länsarbetsnämnderna ide fyrarelaterade KAS-ersättningen sköttes av

Älvsborgs Blekinge län,län, Gotlands län ochGävleborgs län, som
arbetsmarknadsstödet.dittills hade administrerat det kontanta

arbetslöshetsersättningUtredningen Företagaresom

Rolf Kennerydförordnades särskild utredareaugustiDen 8 1994 en
för företagare,för utreda bl.a. förutsättningarnaDir. 1994:85 att som

få likartatverksamma i sin rörelse,under begränsad tid inte att ettvar
presenterades ianställda. Utredarens resultatförsäkringsskydd som
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i huvudsakoch innebar1994:129SOUseptember 1994början av
följande. i

för fö-arbetslöshetsbegreppetgällandedåtill detkomplementSom g
arbetslöshetsbegrepp.alternativtinförandetföreslogs ettretagare av
verksamheten skulleinnebararbetslöshetsbegreppalternativa attDetta

verksamhetskulle bedrivas någondet intevilandekunna omanses vara
kon-fanns.förutsättningarna Genomfysiskaderörelseni trots att
ochverksamhetenåterupptamöjlighetenförbättradesstruktionen att

medarbetslösheten. Företag säsongs-lättare kommadärigenom ur
arbetslöshetsbe-det alternativafråga förinte iverksamhet kommässig

greppet.
vilandeskulle kunnaverksamhetföretagsFör ettatt anses vara

följande.krävdes
företaget.fick ske i IntetjänsterellerproduktionIngen varorav

formförekomma någonfick inteinköp. Detnågraheller fick det göras
F-skattesedelnmarknadsföring.ellerackvisitationanbudsgivning,av

skulle upphöra. Fmervärdesskatteregistreringen ö-ochskulle återkallas
vi-verksamhetenintygaochhederskulle på attsamvete varretagaren

lande.
arbetslöshetsbegreppetalternativadetomfattaskunnaFör att av

månaderstolvhaft minsthadeföretagarenvidarekrävdes sam-att
årshaft minst tvåhadeföretagarenochverksamhetmanhängande att

förnyad vilande-innanföretagareverksamhetsammanhängande som
inträda.period kunde

hade varitförrän företagareninte lämnasersättning skulleNågon
dagar.ersättningsberättigadearbetslös under 25

proposition.till någoninteBetänkandet ledde

återställarens.k.Den

nuvarandeföreslog denhösten 1994regeringsskiftetsamband medI
vidtagits ihadeförändringarde1994/95:99regeringen prop. att som

före-upphävas. Manskullejuli 1994den lKAS-lagenALF-lagen och
före dengällde ltill vadförhållandeiförändringardock tvåslog som

följande.förändringarnaföreslagnajuli 1994. De var
ALF-lagenibestämmelseinförasskulledetföreslogsDels att en

förslagetEnligtdagpenningen.beräkningssättetförtydligade avsom
genomsnittliga tiddennormalarbetstid räknasmedlemsskulle som

under deveckaarbetaanställd förvariteller honhan att se-persom
månaderna.åttanaste

för-regelskulle införaslagdet iföreslogsDels att somensamma
tid.obegränsadunderbetaladesutfyllnadsersättnings.k.hindrade utatt
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försäkrad ersättningsperiod skulle kvalificera sig förOm underen en
ersättningsperiod inte tidsbegränsad deltids-ytterligare en genom en

utgångspunkten föranställning skulle deltidsanställningen utgöra
normalarbetstidens beräkning vid utbetalande ersättning för påföl-av
jande period.

avgift för finan-föreslogs lagen allmänVidare 1993:1441att om
arbetslöshet skulle upphöra gälla vidsiering kontantförmåner vid attav

finansieringsavgiften för arbetslöshetskas-ochutgången år 1994 attav
skulle återinföras.soma

tillstyrkte utskottetVid utskottsbehandlingen propositionenav re-
1994/95:AU5 förutom degeringens förslag utskottets betänkandese

förändringar beräkningen norrnalarbetstid och be-två avsågsom av
Vidare fö-möjligheten erhålla utfyllnadsersättning.gränsningen attav

övergångsbestämmelserna skulle fåreslog utskottet ut-att annanen
hade föreslagit.formning den regeringenän som

utskottet bl.a.förstnämnda förändringarna anfördeVad gäller de två
följande.

del förelåg visspåpekade inledningsvis det i dennaUtskottet att en
avseende normalar-skillnad propositionens förslag till lagtextmellan

allmänna motiveringenbetstid och vad i den vara rege-angavssom
från lagtexten gällderingens förslag. Utskottet utgick dock att re-som

geringens förslag.
beräknade normalarbetstidenUtskottet konstaterade att om man

bli olyckliga konsekven-föreslog skulle det kunnadet regeringensätt
Förslaget skullehade varierande arbetstid.för de personer somser

byggnadsarbetare,vissa såsomkunna slå särskilt hårt mot grupper
inom vårdsek-fast tjänst, vikarierskogs- och lantarbetare, lärare utan

utövanderestaurangbranschen ochanställda inom hotell- ochtorn,
konstnärer.

arbetstid denregel normalförordade därförUtskottet att varen om
legat tillförvärvsarbetat under tidtid den försäkrade hade somsom

den försäk-arbetsvillkoret. det tillgrund för uppfyllandet Om varav
genomsnittnormalarbetstidenrades fördel skulle i stället utgöra ett av

skulle därvid förhela ramtiden. Arbetad tidden arbetade tiden under
anställd för arbeta.tid denne varitarbetstagarens del denutgöra att

för-förhållande till regeringenskostnadsneutralitet iuppnåFör att
kombi-normalarbetstidens beräkning skulleslag föreslog utskottet att

föror-arbetsvillkoret. enlighet med dettamed skärpning Ineras en av
fortsättningen skulle förvärvs-arbetsvillkoret idade utskottet att vara

skulle beräknas såNormalarbetstidenarbete i minst 80 dagar. sätt
hade utfört för-tid då den försäkradei denna skulle endast ingåatt

utgjorde jämställd tid.varit i verksamhetvärvsarbete eller som
fyllnadsstämplingenden s.k.Utskottet ansåg ett stortatt pro-var

problem med den praktiskadet kunde bliblem. ansåg dockMan att
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därför för-avstyrkteförslag. Utskottetregeringenstillämpningen av
slaget.

det avsåg övergångs-förslag såvittregeringensansågUtskottet att
därförföreslogUtskottetolyckliga effekter.kunde få över-regler att

blevdepå såskulle kompletterasgångsreglema sätt att sompersoner
skulle haförutsättningarunder vissaikraftträdandet rättarbetslösa efter

ikraftträdandet.månader frånunderersättninginkomstrelateradtill sex
med utskot-i enlighetdecember 1994denbeslutade 20Riksdagen

bestodåtergick tillinnebarBeslutetförslag. ett systematttets somman
för-frivilligKAS-lagen ochenligtgrundskyddobligatorisktett enav

ALF-lagen.ersättning enligt Be-inkomstrelateradsäkring som gav
januari 1995.kraft denträdde i lstämmelserna

årfr.o.m. 1995och förslagFörändringar4

tillsynen1994/95:218regeringen prop.föreslogUnder våren 1995 att
utskottsbehandlingEfterskulle stärkas.arbetslöshetsförsäkringenöver

förändringar.följandegenomfördes bl.a.1994/95:AU15betänkandet
utbyggdabyggdes Denarbetslöshetskassornatillsyn ut.AMS över

motsvarande 12finansieras 1skulletillsynen procentatt cagenom
finansieringsav-erlade iarbetslöshetskassornavadmiljoner kr/år av

kassorna.tillsynenskulle tillgift av
till-dessi förstärkningenledbestämdes AMS,Vidare ettatt avsom

överklagaskulle fåoktober 1995fr.o.m. den 1 rättsynsverksamhet, att
för-allmännaoch delänsarbetsnämndemasarbetslöshetskassomas,
tillocharbetslöshetsersättningbeslut rättvaltningsdomstolarnas om

upphöraskulle AMSSamtidigtarbetslöshetskassa. attmedlemskap i
frågor.nämndarördei ärendenÖverklagningsinstans somvara

dende fr.o.m.avstängningsbestämmelserna såutvidgadesDärtill att
berätti-åtgärderarbetsmarknadspolitiskaallaomfattarjuli 19951 som

arbetslösinnebärFörändringenutbildningsbidrag.till att om engar
åtgärdarbetsmarknadspolitisklämpligerbjudandeavvisar ett om en
tillfrånskälighetsprövning rätteller han avstängaskan hon utan er-

sättning.
förändringar avseendebeslutadesförändringarnämndaUtöver om

förordningari skildastadgadesTidigareutförsäkringsgarantin.den s.k.
enligt ALF-la-ersättningutförsäkrad frånbliriskeradeden attatt som

eller henneanvisade honomarbetsförmedlingenkunde begära attgen
arbetsmarknadsutbildningellerALU-platsberedskapsarbete,ett enen

alltsåBestämmelsen innebardet.särskilda skälfannsdet inte motom
fåskullehan eller honkunde bestämmasjälvarbetslöseden enatt om

denmellankontraktetförtydligautförsäkringsåtgärd. Förviss att ar-
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beslutades dessa bestämmelser skullebetslöse och samhället tasatt
arbetsförmedlingen ska bevilja den åtgärdIstället bestämdesbort. att

Ändringenlämplig i varje enskilt fall.förmedlingen finner mestsom
enskildes bestämmanderättinskränkning i deninnebär viss menen

infördesutförsäkringsgarantin. Vidarevarit bortavsikten har inte att ta
arbetsplatsintroduktion.arbetsmarknadspolitisk åtgärd benämnden ny

1994/951100 föreslogbudgetpropositionens.k. prop.denI rege-
från arbets-20-årsgräns för ersättningskulle införasringen detatt en

under utskottsbehand-förslag avvisadeslöshetsförsäkringen. Detta
lingen.

april i den s.k. kompletteringspro-föreslog den 18 1995Regeringen
förändringar skulle vidtas ivissa1994/95:150positionen prop. att

föreslogs bl.a.i propositionenarbetslöshetsförsäkringen och KAS. I
följande.

fanns behovstatsfmansiella läget och då detdetMed hänsyn till av
övriga socialförsäk-arbetslöshetsförsäkringen medharmoniseraatt

arbetslöshetsförsäkringen sänkasikompensationsnivåernaringar skulle
Vidareföre arbetslösheten.dagsförtjänstentillfrån 80 75 procent av

ocharbetslöshetsförsäkringen KASersättningsnivån iskulle den lägsta
till kr.sänkas från 245 230

deltidsarbetslöshetenkringdel problemenmotverkaFör att aven
veckor dådeltidsarbete underregelbundet utförföreslogs denatt som

ersättningsperiodens utgångoch vidarbetslöshan i övrigthon eller är
till utfyll-deltid inte skall hatillsvidareanställningfortsätter rätten

tillsvidare-längeersättningsperioden sånadsersättning i den nya
tjänsten deltid pågår.

bestämde demed förslagen ochenlighetbeslutade iRiksdagen att
januari 1996.gälla fr.0.m. den 1skulleersättningsnivåemaförändrade

dessa skullebeslutadesförändrade deltidsreglernaVad gäller de att
ersättningsrättenBegränsningenseptemberkraft den 1995.träda i 1 av

septemberunder tiden den 1ersättningsperiod till ändagårför den vars
och med den 1dock först fråntillämpasdecemberden 199531-

januari 1996.
ochFörsäkringsöverdomstolen nedladesjuni 1995Den 30 numera

arbetslöshetsförsäk-i målinstansRegeringsrätten högsta rörär som
ringen och KAS.

pennitte-1984:1011upphävdes förordningenjuli 1995Den 1 om
ringslöneersättning.

föreslog1995/96:25tillväxtpropositionen prop.den s.k.I rege-
Syftetoch KAS.arbetslöshetsförsäkringenförändringar iringen vissa
karak-arbetslöshetsförsäkringensstärkaförändringarmed dessa attvar

arbetslin-den s.k.tydligare hävdaochomställningsförsäkring atttär av
följande.korthetinnebar iförändringarnajen. föreslagnaDe

7 16-0479
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skärpas. Enligtarbetsvillkoret skulleföreslogsdet förstaFör att
arbetslöshetsförsäkringen lämnas förstafrånskulle ersättningförslaget

efter ha utfört reguljärtblivit arbetslöstill den hadegången att ar-som
arbetsmarknadsåtgärder,kvalificera sigbete. Möjligheten att genom

regeländring fö-bort.skulle alltså Sammaberedskapsarbete tasm.m.
skullefortsättningsvisdocksåvitt avsåg KAS,reslogs ävenatt man

utbildningsvillkor.uppfyllakunna erhålla KAS ettattgenom
skärpas.avstängningsreglema skulle OmVidare föreslogs att ar-en

elleranledning skulle hangiltigsitt arbetebetslös hade lämnat utan
högstSkulle arbetet haersättningsdagar.under 40hon varatavstängas

skullearbetsdagarhögst 10eller 5arbetsdagar avstäng-5 än menmer
den arbetslöseersättningsdagar. Omrespektive 20ningstiden 10vara

avvisatotillbörligt uppförande,grundfrån sitt arbete påhade skilts av
sådant arbeteuttryckligen avvisatellererbjudet arbete utan att genom

kommit tillanställningen inteuppenbarligen vållatuppträdandesitt att
ersättningsdagar. Skulleunder 60stånd skulle han eller hon avstängas

högst 10arbetsdagar eller 5högstarbetet ha 5 änvarat men ar-mer
ersättnings-respektiveavstängningstiden 20 40skullebetsdagar vara

arbeteville lämpligtuppenbarligen intefall sökandendagar. detI anta
underhon hade arbetatavstängd till dess han ellerskulle sökanden vara

dagar.80
fusk med ersättningensyfte förebyggaföreslogs iSlutligen attatt

frånkännandereglema möjligheten förarbetslöshetsförsäkringen ochi
skullearbetsmarknadsstödetdet kontantadralänsarbetsnämnden att

minstskulle omfatta 130åtgärderdessa ersätt-ändras så sätt att
sitt stödrespektive fåtthade frånkäntsningsdagar/stöddagar. Den som

minst timmar dagförvärvsarbeta 3skulleindraget atttvungen pervara
ersättning.fådagar förunder 80 att ny

Finansutskot-tillstyrktepropositionenutskottsbehandlingenVid av
betänkandeutskottetsförslag sehuvudsak regeringensitet

yttrande 1995/96:AU2yArbetsmarknadsutskottets1995/95:FiU1 och
förändringar.dock med vissa

skullearbetsvillkorförslaget skärptkonstateradeUtskottet att om
arbetsvill-upparbetatsökanden, hadevissakunna innebära ettatt som

beredskapsarbetedärefter påbörjatförvärvsarbetekor ettmengenom
innan han ellererhållit starta-eget-bidragellereller utbildningsvikariat

inte kva-skulle riskeraarbetslöshetsersättning,hon uppburit någon att
beredskapsarbetetskeskulle kunnaersättning.lificera sig för Detta om

rymdes inomförvärvsarbetet intelång tidpågick under så attetc. ram-
skulle in-utskottet deteffekt föreslogdennatiden. motverkaFör attatt
utskottetVidare föreslogundantagsregel för dessaföras personer.en

lämnat anställ-det fall då någonsåvitt avsågavstängningstidenatt
istället förersättningsdagartill 45skulle bestämmasningen frivilligt
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i det fall därUtskottet föreslog ocksåtill föreslagna dagar.40 ävenatt
avstängdesuppenbar arbetsovilja och därigenomsökanden visade

återkvalificera sig förvärvsar-hon endast kundeskulle han eller genom
bete.

ändring-utskottets förslag ochi enlighet medRiksdagen beslutade
kraft januari 1996.trädde i den larna

arbetslöshetskassornakommermed maj 1996Från och den l att
beslut tillkassansdär enskild har klagati ärenden övermotpartvara

förvaltningsdomstol.allmän
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antagandenBeräkningsmetoder och

Utgångspunkter
första hand inriktats pådelbetänkandet har iKostnadsberäkningar inför

skulleförändringar i regelsystemetvad olikaallmän bild avge en
frågor arbetsvillko-gäller sådanaför effekter.kunna Det t.ex. somge

också infö-ersättningstak,ersättningsnivåer,längd,rets menm.m.
och antaletför ersättningstidenrandet bortre ersätt-gränsav en

blir kombi-vilka effekternafråga ocksåviktigningsperioder. En är av
regelförändringar.olikanationer av

beräkningar har kal-allmännakunna dennaFör göra typatt enav
del för-nödvändigtvarithar dåkylmodell utvecklats. Det göraatt en

arbetslöshetser-förändringar ieffekternaekonomiskaenklingar. De av
kanalltid omedelbartinträder interegelsystemsättningens utan

regeländ-flera år. Vissapågår undersomen processsnarare ses som
ersättningsnivånFörändringeffekt omedelbart,ringar får t.ex. aven

sikt ochfår effekt först påregeländringarersättningstaket. Andraeller
vilka övergångsreglerinförs,regeländringarnaberoende hurär somav

ersättningsperiodensbegränsningargällergäller, Detta t.ex.etc. av
ersättningsperioder.och antaletlängd av

ochförändringarolikajämföra effekternakunnaFör typeratt avav
be-därför egentligenregeländringar måstekombinationer manavav

innanföljd år detdenunder ochräkna effekterna tarettvart av somav
mycketoftastgenomslag. Dettafått fulltregeländringarna är en

genomförande ihandlareftersom detkomplicerad analys ett enom
omvärldsförutsättningama måsteoch därkännerframtid intemansom

regeländringarna själva på-de infördaminst kanprognostiseras. Inte
förändringarna.berörsverka beteendet hos dem avsom

åstadkommadelbetänkandettillvarit möjligthar inteDet att en
dynamisk genomföran-verkar iregeländringarhur olikaanalys enav

genomförts effek-statisk analysförenkladstället hardeprocess. I aven
förutsätt-kostnadsjämförelserna byggeroch därenskilt årterna ett

genomslag.omedelbartregeländringar fårningen de föreslagnaatt
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inte vilka faktiska kostnadseffekterKalkylerna visar således som
förväntas de åren med de föreslagna regeländringamakan närmaste
skall räkneexempel avseende den potentiella kost-utan snarare ses som

effekterna ha blivitnadseffekten. Vilka de faktiska skulle beror hur
förändringarna skulle ha genomförts.och de eventuellanär

kostnadsberäkningarna i kalkylmodellen har vissaVid sidan av
effekterna förändringar i arbetsvillko-preliminära kalkyler gjorts av av

studie gjorts hur skulle berörasBland har mångaret. annat av somen
grund för kvaliñcering tillkrav förvärvsarbeteskärpta somav

Underlag for beräkningarna genomgångarbetslöshetsersättning. en
ersättningsbeslut olika a-kassor. På grund den i500än avav mer

genomförakorta utredningstiden har det inte varit möjligtpraktiken att
för fastställa studi-nödvändiga kompletterande undersökningar att om

därför från i del-generaliserbara. Utredningen avstårresultat är attens
från denna undersökning.betänkandet redovisa resultat

konsekvenserna skärptunderlag för slutsatsernaSom ettom av
understudie den arbetade tiden 1993arbetsvillkor ligger i stället en av

arbetslöshet i januariantal inträtt i 1994.för litetett personer som
för in-enkät gjorts inom SCB:sStudien baseras på ramenen som

hushåll Eftersom det sigkomstundersökningar för HINK. rör ettom
naturligtvis osäkra. Utredningenuppgifterlitet urval blir dessa avser

fördjupade analyserslutbetänkandet återkomma meddock iatt av
effekterna olika arbetsvillkor.av

Kalkylmodellen
hur kostnaderna för arbets-för kalkylen beräknaGrundprincipen är att

påverkasunder kalenderårlöshetsersättning och åtgärder ett om man
början Kalkylernaregelsystem från året.tillämpar alternativtett av

registrerad arbetslöshet och registreradefaktisktbaserar sig på ersätt-
det skulle innebärastuderade kalenderåret. Eftersomningsdagar för det

beräkningarna för samtliga arbetslösaproblempraktiska göraattstora
arbetslösa.räknas i stället urvalett

för individ i urvalet kostna-n0llalternativ" beräknas varjeI ett0
beräkning grundardet befintliga regelsystemet.den med Denna

arbetslöse faktiskt haftersättningsdagar densig på det antal som
till grund för denoch den lön legatunder kalenderåret på som

ersättning.arbetslöses
vilka kostnaderna skulleförändringsalternatiW beräknasI ett0

individ med alternativt regelsystem. Iblivit förha ettsamma
andra ersättningsnivåer,väljadetta regelsystem kan man

Regel-ersättningsperioder,ersättningstak, längd m.m.
varierar, beroendeersättningsnivåntillåter ocksåsystemet att
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rundgång.befunnit sig i Enden arbetslösetidhur lång
tid isammanhängandedärbruttoarbetslöshetstid beräknas

arbetsmarknadsåtgärder läggsocharbetslöshetöppen samman.
antaldelas ibruttoarbetslöshetstidensammanlagda ettDen er-

ersättningsnivåer kan väljas.vilka olikasättningsperioder, for
i det befint-gällerlägre denellerhögrekan änDessa somvara

tillersättningsnivån 80väljaVi kanliga sättaattt.ex.systemet.
första dagarna, 70de 300tidigare lönenden procentprocent av

tidigareLängden dendagarna,nästföljande 300de san.-osv.
då hurbestämmereller åtgärderersättningmanhängande tiden i

under detersättningsdagarfaktiskaarbetslösesdenmånga av
underfallerförändringsalternativetikalenderåretstuderade som

annorlundafårdärmedersättningsperioder och ersät-olika en
ning.

föränd-nollalternativet ochikostnadernajämföraGenom att0
uppskattakanindivider i urvaletför samtligaringsalternativet

kalenderåret. Genomunderkostnadsskillnadernatotala attde
totala kost-deuppskattatotalnivå kantillurvaleträkna upp

nadseffektema.
lik-varierasersättningsperiodernalängdenkalkylmodellen kanI

ersättningsperiodivarjeiperiod. Omi varjeersättningsnivån mansom
och ersättnings-regelsystemtillämparförändringsaltemativet samma

naturligtvis densamma.kostnadenblirnollalternativetnivå isom
beräkningarnautgångspunkt förtagit ärvikalenderårDet somsom

arbetslös-ocharbetslöshetenfaktiskadendetEftersom1996. är
ochkalkylemaförtill grundliggerurvalethetstrukturen genomsom

arbetslöshetsniwåarbetslöshetstruktur och1996 årshurinteännu vet
möjligtlångtvärden och såårsfrån 1995dock utgåmåsteutser

Vioch år 1996.mellan år 1995förändringareventuellauppskatta
regelsystemdettaoch detfor 1996regelsystemettill ärdäremotkänner

nollalternativet.beräknarfrånmöjligt utgårvi så långt närsom
arbets-deingår endastdelbetänkandettillgjortskalkylerdeI som

undera-kassa eller KASersättning frånuppburiturvalet harlösa i som
arbetsmarknadsåt-förföljdeffekterberäkningar1995. De görs avsom

arbetslöshetsersättningentillknutenersättningsnivågärder ärvars
arbetslösaför dekostnadernaendastdärmedutbildningsbidrag avser

slutbe-iUtredningenKAS-ersättning.eller atthaft kassa- avsersom
befunnit sig iockså deinkluderarkalkylerredovisatänkandet somsom

arbetslöshetsersättning.uppburitintearbetsmarknadsåtgärder men
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för kalkylemaStatistiskt underlag
underberäkning faktiska ersättningsdagar 1995Underlag för ärav

finns information arbets-denna databasdatabas AK-STAT. IAMS om
fr.0.m. börjanoch årlösas ersättning från a-kassorna KAS-systemet av
ersättning, dels tilldels till beslutetUppgifterna knyter1994. oman

första uppgifter gällerlöpande utbetalningen.den Den typen t.ex.av
till grund fördagpenning, den tidigare lön legatbeslutstidpunkt, som

uppgifter uppdaterasbeslutade dagpenningen, Dessaden när nyttm.m.
andra uppgifterförändrad lön.underlag inkommer, Den typent.ex. av

antalet ka-i a-kassa respektive ALU,gäller antalet ersättningsdagar
uppgifter registreras kalen-utbetalt belopp,rensdagar, Dessa perm.m.

dervecka.
tid med ersättning ellersammanhängandeBeräkningarna av

HÄN-Händelsedatabas, kalladarbetsmarknadsâtgärd från AMSutgår
händelser vid arbetsförmedlingarnasamtligadenna registrerasDEL. I

HÄNDEL kan hämta informa-arbetssökande. Frånberör de mansom
avregistrerats vidarbetssökande inregistrerats ochtion denärom

för bestäm-information ligger till grundarbetsförmedlingen. Denna
arbetssökande avregistrerasinskrivningsperioder. Om denningen av

HÄNDELinskrivningsperiod.påbörjas Ioch återkommer en nysenare
befunnitarbetssökande sig ivilka perioder deregistreras också under

arbetsmarknadsâtgärder.respektive i olika Dearbetslöshetöppen
och perioderna ii sökandekategorierarbetssökande indelas därvid
sökandekategori-registreras i formrespektive åtgärderarbetslöshet av

finns i allmänhetsökandekategoriperioderperioder. Uppgifter om
mitten årfr.0.m. 1991.av

underlagetfram det statistiskautredningsenhet har tagitAMS ut-
Henrik Gaunitz ochmed värdefulla råd.redningen och i övrigt bidragit

sammanlänkningurvalsdragning ochförAnders Harkman har ansvarat
HÄNDEL har också medverkatHenrik Gaunitzoch AK-STAT-data.av

dock utredningeni kalkylmodellen.i uppbyggandet Det är som an-
uppbyggnad och funktion.modellensforsvarar

Urvalet

HÄNDEL arbetslösa.urvalslumpmässigt på 5 000har dragitsFrån ett
vid arbetsfor-varit inskrivnasamtliga individerUrvalsramen är som

sökandekategorier. Detundantag någramedlingen medår 1995 av
vill byta tillarbetearbetssökande hargäller dels ett nytt,sommensom

8 16-0479
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verksamhet urvaletde arbetslösa idels sökande inom skyddad För
har uppgifter hämtatsfrån a-kassa eller KASuppburit ersättningsom

motsvarande urvalet65från 273AK-STAT. 3 ärprocent avpersoner
uppburit formoch har således någon1995registrerade i AK-STAT år

individer för vilka dehar tagits bort 307ersättning. Från urvaletav
oanvändbara.uppgifternastatistiska är

Uppräkning
under årbetänkande endast berör demkalkylema i dettaEftersom som

gjortshar uppräkningeller KASfrån a-kassauppburit ersättning1995
för arbetslöshetser-totala kostnadernamed deför få jämförbarhetatt

arbets-urvalet har ingått 3 032redovisas i AK-STAT. Isättning som
underEnligt AK-STATeller KAS.ersättning från kassalösa med är

urvaletstycken. Omersättning 937 876medantalet1995 personer
ersättningsdagarantaletblirmotsvarande antaltillskalas personerupp

enligt AK-STATersättningsdagarantaletTotalai urvalet 72493 tusen.
totaltsig såledesersättningsdagar skiljerAntalet94141 tusen.var

ochmellan a-kassa ALUFördelningenhalvmindre än procent.en
urvaletersättningsdagar ifå antaletskiljer sig dock För attattmer.

antaletmåste ALU-enligt AK-STATantal dagarfaktisktmotsvara
kassadagar måstemedan antaletned meddagar skrivas procentsex

funktionvarit iEftersom AK-STATskrivas med procent. en-enupp
antalettotalauppgifterhar intefebruari i årdast från mitten omav

för korri-användastid de kunnatsådanKAS-dagar kunnat fås i attatt
överskat-urvaletinkommit pekarUppgifterkalkylema. attsomgera

KAS-dagar något.antalettar
enligt såskrivsi urvaletersättningsdagarantalet attOm ovanupp

blirsåfaktiska enligt AK-STATdeersättningsdagarantalet motsvarar
gälltersättningsreglermed deberäknatde totala kostnaderna som

underutbetalda ersättningenfaktisktmiljarder.under Den1995 42
uppgår tillmiljarder. Skillnadendrygt 43enligt AK-STAT1995 är

betänkandet hargjorts iharberäkningarknappt deIprocent.tre som
skull kostna-jämförbarhetens såförenligt gjortsuppskalning attovan

under 1995.de faktiskaderna motsvarar

20 43zojfentligtlönebidragombytessökande, 42:Sökandekategoriema 41: samt
skyddat arbete.
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Beräkningsgången
Beräkningarna kan för varje individ indelas i två faser besvarar tvåsom
olika frågor:

ersättningsdagar har den arbetslöse haft under kalen-Hur många0
deråret och vilken ersättningsgrundande lön har tillämpats
Vad kostnaden för den arbetslöses arbetslöshetsersättning medär0

befintliga regelsystemet och vilken skulle kostnaden blivitdet
alternativt regelsystem med olikatillämpat ersätt-ettom man

ningsnivåer i olika perioder

tidi-Beräkning antalet ersättningsdagar ochav
löngare

uppgifter för varje individ faktiskt antalFrån hämtasAK-STAT er-om
och under kalenderåret, antal dagar i ALU,dagar i a-kassa KASsatta

förantal den tidigare lön legat till grundkarensdagar samt a-som
Både det gäller ersättningsdagar ochkassans ersättningsbeslut. när

deltidsarbetslösa redovisas for sig.ALU-dagar kan ochKAS var

arbetslöshetsersättningkostnad förBeräkning av
befintligt alternativt regelsystemoch1

beräknas förEfter ha beräknat faktiskt antal dagar under åretatt ersatta
tiden med kassaersättningvarje individ den tidigare sammanhängande

det kalenderåreller arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid ingången av
den tredje fasen jämförskalkylen beskrivning nedan.se Isom avser

dendet faktiska antalet ersättningsdagar ochsedan kostnaderna som
befintliga regel-ersättningsgrundande tidigare lönenivån i detger

regelsystemet. Beräkningarnaoch i det alternativasystemet avser
följdef-ocksåfrämst kostnaden för a-kasse- och KAS-systemen men

ersättningsnivå knuten tillfekter för arbetsmarknadsåtgärder är er-vars
sättningsnivån i a-kassan.

från a-kassa och och kan medKostnaden för ersättning KAS ALU
uppgifterna tagitsrelativt säkerhet beräknas med hjälpstor av som

arbetsmark-kostnaderna för andrafram från det gällerAK-STAT. När
antalet ersättningsdagarnadsåtgärder och vad gäller fördelningen av

HÄNDEL legat tillhar uppgifter fråndet studerade kalenderåretöver
heltäckande bildsyftet har varitgrund. Skälet till detta är attatt ge en

arbetsmarknadsåtgärder.inkluderar ocksåsom
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HÄNDEL sökandekategoriperiodregistreradunder 1995varje iFör
sökandekategori det sigvilkenberorkostnad rörberäknas somen

arbetsmarknadsåtgärder,ocharbetslöshet ersätt-För öppen varsom.
antalet ersättningsda-kostnadenberäknaskassaanknuten,ning är som

arbetslösesdagpenning.arbetslöses Dendenmedmultipliceratgar
ersättningsnivåfrån denutgångspunktberäknad meddagpenning är

intearbetsmarknadsåtgärdergällerdet ärgäller år 1996. När somsom
beräknatshar kostnadenberedskapsarbete,till a-kassan,knutna t.ex.

genomsnitt-med den totalamultipliceratersättningsdagarantaletsom
statistik frånenligtåtgärd under 1995dag för dennakostnadenliga per

ersättningsperioderallanollalternativet harberäkningenAMS. I av
förändringsaltemativetersättningsnivå. Ikalenderåretunder samma
den tidigaremed längden påersättningenvarierar däremot samman-

sökandekatego-den förstaförErsättningenersättningstiden.hängande
befunnitindividenhur längedåkalenderåret berorunderriperioden

inträder. Varjeåretperioden underförstadensig i rundgång när ny
sammanhäng-denökar sedanunder åretperiodsammanhängande
fördärmed ersätt-ersättningstiden. Om gränsande enpasserar enman

kan ocksåinträda.ersättningsnivå Detförändradningsperiod kan en
underersättningsperioden brytssammanhängandedenförekomma att

från noll.börjarberäkningenochåret att om
HÄNDELochuppgifterna i AK-STATfallet skadet idealaI

arbetslöshetsersättningregistreradmedperiodersåöverensstämma att
HÄNDEL.arbetslöshet imedperioderi öppenAK-STAT motsvaras av

sådandock inte säkertdetregistreringenbrister igrund attPå är enav
beräkningarna harförUtgångspunktenalltid finns.överensstämmelse

iframför uppgifternaprioriterasi AK-STATuppgifternavarit att
HÄNDEL ihar införtsmotstridiga. Rutineruppgifternai de fall ärsom

a-kassa ochersättningsdagar iantaletförkalkylen attgaranteraatt
övrigadet gällerredovisas i AK-STAT. NärdemALU motsvarar som

registreradefrån deberäkningarnaarbetsmarknadsåtgärder utgår
HÄNDEL.sökandekategoriperioderna i

deltidochKASBeräkning av

respektive KAS-kassa-tidsbestämmakanhjälp AK-STATMed av
tidsskäl inte kunnatdockinformation harperioder under året. Denna av

alltid liggerKAS-perioderställetkalkylmodellen.användas i I antas att
Vid beräkningenfrån a-kassa. ersätt-ersättningperioder medföre av

nollalternativet,beräkningenviddeltidssökande, harför ut-ningen av
ersättningsperiodinnebärreglerfrån 1996 årsgåtts att en nysomnya
kan kvalitetenuppgift från AMSEnligtdagar.efter 300inte utgår
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antalet ersättningsdagar föruppgifterna deltidsarbetslösaom vara
osäkra.något

nollaltemativ och förändringsalter-Beräkningav
na lV

sökandekatego-individ beräknas således kostnaden för varjevarjeFör
förenligt nollalternativet kostnaden kas-riperiod under 1995 I ärovan.

den tidigare daglönen. förändringsalternativetsadagar I75 procent av
den tidigare daglönen. olikatillämpas olika ersättningsnivåer De

ochfrån sökandekategoriperioderalternativen utgår sammasamma
ersättningsnivån skiljer mellan altemati-antal ersättningsdagar. Endast

ven.

ersättningstidenden sammanlagdaBeräkning av

den arbetslöseuppskatta hur lång tidSyftet med beräkningarna är att
kvalificerat sig förrundgång någon gång hahar befunnit sig i utan att

förvärvsarbete. Beräkningarna skerersättningsperiod enbart mednyen
HÄNDEL. Utgångspunktenurvalet med hjälpför varje individ i ärav

tid iregistreringen individenssökandekategorzperioderna, d.v.s. av
individ adderaåtgärder. för varjearbetslöshet och Genomöppen att
sammanhäng-sökandekategoriperioder tidsmässigtrelevanta ärsom

sammanhängande ersättningsperioder.ande skapas
ersättningsdagar, antingen iErsättningsperiodema i antaletmäts

HÄNDEL registreras de arbetslö-arbetslöshet eller i åtgärder. Iöppen
kalkylerna har översättningi olika sökandekategorier.kalendertid Isas

antalet ersättningsdagar i a-kassadet i urvalet totalagjorts attgenom
antal dagar ii relation till totalaoch harKAS enligt AK-STAT satts

HÄNDEL. kvotDärigenom skapasarbetslöshet enligtöppen en som
kalenderdag iersättningsdagardet genomsnittliga antaletbeskriver per

för omformaför samtliga individerurvalet. kvot harDenna använts att
sammanlagdaberäkning denkalendertid till ersättningstid vid er-av

uppgårdeltidsarbetslösa har tillämpats kvotsättningstiden. För somen
för heltidsarbetslösa.till hälften kvotenav

sökandekategorier i beräkningen betraktasicke relevantaSom om-
ocksåskyddad verksamhet. harbytessökande och sökande inom Det

sökandeka-vissa antaganden vad gäller någravarit nödvändigt göraatt
mellantillfälligt arbete och vad gäller avbrotttegorier, kategorint.ex.

undergäller möjlighetensökandekategoriperioderna detnär attsamt
ersättningsperiod,kvalificera sig förersättningsperiodpågående en ny

känslig förvisar sig relativtdeltidsarbetslösa. Kalkylenbl.a. för vara
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bör enligt utred-gjorda antagandenaantaganden Devilka görs.som
sammanhängandeuppskattning denrimligbedömningningens avge en

fort-möjligtdocklängd. börersättningsperiodens Det att genomvara
osäkerheten.reducerastudiersatta

HÄNDEL registreringenkvalitetenproblem iallmänt ärEtt att
sökandekate-startdatum ivanligtrelativtibland brister. Det attär en

uppstår.antal dagarnegativtsåefter Slutdatumgoriperiod ligger ettatt
värden löstsmed negativaproblemethar samt-kalkylema attI genom

analysen.uteslutitsvärden harnegativaharliga individer ursom

sammanlagdadenunderskattningMöjlig er-av
sättningstiden

finnsinformationdenlängd begränsasRundgångsperiodemas somav
HÄNDEL. sökandeka-uppgifterfinns ingaallmänhettillgänglig i I om

finnsmitten år 1991. Dettidigareregistreradetegoriperioder än av
underskattas förersättningstidensammanlagdadenfördärmed risk att

börjarUnderskattningenrundgången.ivarit längstdem har upp-som
ersättningsdagar.period på 800-900sammanhängandeträda efter en

rundgångenunderskattningbidrar tillsannoliktfaktorEn avsomannan
innebär1990-talet.kraftigt i början Dettaarbetslösheten ökatär att av
från årrundgången ökar årlängdengenomsnittligasannolikt denatt

varit möjligtinteharsmåningom uppnås. Detjämviktsläge såtills ett
betyder fördenoch vaddennaanalyseradelbetänkandettillatt process

analys i slut-fördjupadmedåterkommaUtredningenkalkylema. avser
betänkandet.

denberäkningenkonstaterasSammanfattningsvis kan att sam-av
antaganden.antal Be-kräverersättningmedmanhängande tiden ett

osäkerheticke ringaförenad med attvisar sigräkningen genomenvara
måsteantaganden ärför de göra sammantaget stor.känsligheten man

problemdefördjupad analysmedmöjligtborde dockDet att avvara
där-ochosäkerhetemareduceraunderlagetstatistiskafinns i detsom

kalkylema.förbättramed
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Bilaga 4

CarlssonStig

bortreDen parentesen

Carlsson genomfört påstudie Stigredovisasdenna bilagaI en som
Författa-Arbetsmarknadsdepartementet vintern 1995 96.uppdrag av -
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Bakgrund1

Riksdagsbehandlingen

kompletteringspropositionen 1994/952150 fastslås det viktigtI äratt
Detupprätthålla arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik. inne-att

återföra arbetslösa regul-bär politiken ska inriktas de iattatt ytterst
till arbetsmarknadens förfo-jära arbeten. arbetslöses ståDen attansvar

gande förtydligas.
1995/96:25, den k tillväxtpropositionen,regeringens propositionI s

arbetslöshetsförsäkringen förvandlas frånframhålls vidare omatt en
långsiktig försörjning hotas grundbultenomställningsförsäkring till en

finns därförarbetsmarknadspolitiken arbetslinjen.i den aktiva Det-
arbetslöshetsförsäkringens rollenligt propositionen skäl tydliggöraatt

omställningsförsäkring.som en
finnas bortre parentes.Slutsatsen blev det måsteatt en

det inte ska möjligt iMed en bortre parentes attattavses vara
arbetslöshetsunderstöd medprincip hur länge helst uppbära varvatsom

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. avvaktan på hurolika Ityper enav
skulle kunna utformas föreslogsådan bortre slutligenparentes rege-

förstärkaförändringar syftande tillringen i propositionen vissa att
arbetslinjen:

ersättningsperiod ska arbetsvillkorettill förstafåFör rättatt0 en
reguljärt arbete.uppfyllas i princip via

avstängnings-giltig anledning utökasVid uppsägning utan0 egen
tiden från till dagar.20 45

eller arbetsmark-anvisat lämpligt arbetearbetslös inteOm tar0
ökningi 60 dagar, dnadspolitisk åtgärd avstängs s enpersonen v

med dagar.40
lämpligtVill uppenbarligen och återkommande inte ta0 en person

denna förvärvsarbetat dagar iarbete tills 80avstängs personen
arbete.reguljärt

med fuska med arbetslöshetsersätt-Personer attertappas0 som
elleruppbära dubbla ersättningerningen exempelvis attgenom

under minst ersättnings-frånerkänns ersättning 130arbeta svart
dagar.

frånändringar ska gällaHöstriksdagen beslutade dessa 11995 att
januari 1996.
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sigkan kommaslutligenden bortre är ännuHur att teparentesen
uppdragemellertid i sina direktivharflertal utredningaroklart. Ett att
första handdet gäller iutredningarförslag i frågan. Dekomma med är

A-kasseutredningenkommittén A 1994:1,Arbetsmarknadspolitiska
andra utred-Arbetsrättskommissionen. OcksåA1995:l2 ävensamt

Över-kommittén,Invandrarpolitiskanämligenfrågan,ningar tangerar
Arbetstids-Kunskapslyftskommittén,arbetsmarknad,kvinnorssyn av

arbetsskade-ochföretagsstöd Sjuk-Utredningenutredningen, samtom
kommittén.

Även arbete.led i dettadenna PM är ett

Grundproblemet

hur in-dbortrealltså fråganbehandlarDenna PM parentes, v som en
till aktiv för-stimuleraslång tid skaarbetslösa undervaritdivider som

fingervisningförhoppningsvissin situation,ändring samt omge enav
riktig.rationell ochsynpunkterallasådan reformhuruvida voreur

arbetslös-skälvägandeframgickSom attett tungtanges somovan
och inte lång-omställningsförsäkringskahetsförsäkringen ettenvara

principiellhyggligt braförsörjningsaltemativ. Det ut-siktigt är en
oftadebattenförekommande allmännai dengångspunkt. Ett annat an-

trygghets-delarrenodlas. Allabehöverskälgivet är systemenatt av
diskuterasförtidspensionersjukförsäkring, ettsystemen, urnum m,

aktuelltsåblivitrenodling just harVarförrenodlingsperspektiv. nu
blir kvarindividerd demedhändaoch vad ska restposten, somv ssom

på.brariktigtdet aldrig någotrenodlas,harallanär systemen svarges
endaskäl dedessafunderaanledning ärdärförfinns överDet att om

finns andra.det ocksåelleroch de rätta om
tänkbara:andra skälfinns fleraDet ärsom

ofta explicitinte såmedsyfte utta-änEtt parentes,annat omen0
medindividenförincitamentskapalat, kan attattt varaex
deni närhetenhamnariskeraaldrigkraft arbeta på attatt av

målsättning. Sam-självfallet legitimDetbortre ärparentesen. en
vissa in-stöd tillåtermed statligthahället kan inte system som

alls.eller intearbeta litedivider att
fåsikt börpådessutombortreinförandeAtt parentesett av en0

nack-ingenförståspå budgetsaldoeffekter ärpositiva statens
propositio-citeradefall inte i dei varjedetta,del, även ovanom

reformen.till den tänktaskälofficielltinte nämns ettsomnema,
förvarnageltillfunktionendubblafår då denParentesen att vara

minskardenenkelt, samtidigtheltpiskaarbetskraften; somen
arbetslöshetsförsäkringen.förutgifterhögastatens
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sådan piska enligt ekonomisk teori få den effektenEn att0 anses
arbetslös i utsträckning för närvarande blir benägenstörre änen

blirskaffa sig arbete. Individen så intresseradatt t atto m av
löneanspråkenundvika hamna i den bortreatt parentesen att

Med andra 0rd ökar intresset arbete medreduceras. att ta ett
tidigare anställningar.mindre betalt iän

för ifrån bryta socialaPriset blir också högt avstå nätverkattatt0
flytta dit arbetena finns. kommer enligtDetvägra attattgenom

förbättra arbetskraftens rörlighet och däri-teorin därför också att
vakanstiderna och risken för inflationsdri-minska attgenom

Alltvande flaskhalsar uppstår. detta begränsar sammantaget
vilket naturligtvis allmäntför ökad inflationrisken ärsett

bakgrund in-önskvärt också särskilt viktigtär mot ettavmen
inflationskravträde i EMU, är stränga.vars

Sverige. betyderfanns det arbetslösa i1989 60 000 Detöppet attca
arbetskraften saknade arbete. innebär iknappt 1,5 Det attprocent av

förprincip kunde stå benen arbetade. Några incitamentalla på attsom
tillgångfå folk behövdes uppenbarligen inte vid så god påarbetaatt en

detta toppår.arbetstillfällen undersom
eller drygtIdag de arbetslösa 330 000 8är öppet procent ar-ca av

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder; totalbetskraften. Ca 4 ärprocent en
femdubbling denarbetslöshet 12 Detpå öppnaöver ärprocent. en av

varje kanarbetslösheten på år, eller med 50 år. Nu5 nästan procent
betydandefullt arbetsföra och välutbildade hafriska,även personer

ökatskaffa arbete. Antalet långtidsarbetslösa harsvårigheter sigatt ett
individers funktion infla-kraftigt de åren.under Dessasenaste som

eftersom deras attrak-tionshämmande inslag i ekonomin begränsad,är
eller blivit det medarbetsmarknaden begränsad, hartionskraft på är

tiden.
arbetskraften plötsligt gripitsGrundproblemet alltså inteär att av

finnas behovlättja. huvudförklaringen till detinteDet är att ettanses
arbetslöshetsförsäkringen i anspråkbortre Att tasparentes. merav en

har sin uppenbart naturligatidigare, och därför givetvis kostarän mer,
för få. Grundproblemet aktivitets-förklaring. Arbetstillfällena är är att

arbetslösheten därför hög. Tillgängliganivån ekonomin för låg ochi är
färre deföljd den låga efterfrågan helt enkeltarbeten blir änsom en av

arbetssökande.
ökadetta grundproblem,Möjligheterna någotgöra attatt genom

emellertid Riks-efterfrågan därmed sysselsättningen, begränsasoch av
inflationsrestriktioner. behovet uppnåbankens och FörutomEMUs att

har dessutomkrav budgetbalans BNPEMUs på 2 statenprocent av
budgetsaldo. kallmänt förbättra sitt Persson-behov Denett att sav

sjukförsäkringen ochnivåhöjningar i arbetslöshets- ochplanen, med
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fi-arbetskraften, skakompetenshöjningpåmycket satsningarstora av
systemen.nansieras inom

ifrån den bortrebortsedärför knappastgårDet parentesenattatt om
renodlingnypåkommet behovenbart pådet inteinförs så beror ett av

komplika-följd flera andraocksåtrygghetssystemen ärutan en avav
ekonomin.och iarbetsmarknadentioner på

långtidsarbetslösaKategorisering2 av

långtidsin-varitdrag 000i 90finns i SverigeDet personer somgrova
dia-framgåri fyra år. Somarbetsförmedlingenskrivna på än avmer

oktober 95ochmellan oktober 94årökadenedan1 ettgram --
månader med 6236lângtidsinskrivna över nästan procent.antalet

nödvändigtvisbehöverLångtidsinskrivnasiffror.alarmerandeDetta är
kortvarigaha haftkanarbetslösa,kontinuerligtvaritinte ha öppet utan

sjukåtgärder, varitarbetsmarknadspolitiskavarit iarbeten,tillfälliga
arbetsförmedlingenvidinskrivnatiden varitdock helaharDem m.

arbetssökande.som

-94Förändring oktoberarbete.ArbetssökandeDiagram utan -
på inskrivningstidFördelade95.oktober -

70,0%
60,0%
50,0%
40.0%
30,0%

I Mån20,0%
D Kvinnor10,0%

0,0%

40,0%

Källa: AMS
dennaihamnatjust dessakan bero påvad detFrågan attär personer

särskilda ka-finns det någraförVad detsituation. är typ av personer,
ÄrÄr överrepresenteratnågot könhar deVilken ålderrakteristika

notoriskadetFinnshar de resigneratarbetssökare ellerenergiskade
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fuskare vissaHar någon handikapp Om detta vi väldigttyp vetav
lite.

Med anledning dessa bristande kunskaper har kartläggning gjortsav
fyra arbetsförmedlingar i landet. Syftet med kartläggningen är att

studera vilken individer det fastnat i så långnärmare ärtyp av som ar-
betslöshetsperiod. få så representativt urvalFör möjligt haratt ett som
de fyra förmedlingarna valts olikaså arbetsmarknader finnsatt typer av
representerade:

Glesbygd Lycksele
Medelstor stad i södra Sverige Oskarshamn
Medelstor stad i Sverige Piteånorra
Storstad Linköping

För ingå i urvalet kvävs individ blev nyinskrivenatt att sö-en som
kande arbete i december 1991 ca 40 000 och också inskrivenutan var

sökande arbete i december och alltså1995 ca 15 000 saknarutansom
fast förankring på den ordinarie arbetsmarknaden. kriteriumEtt annat

de ska registrerade vid någon ovanståendeär att vara av ar-
betsförmedlingar. Urvalet sammanlagt individer har därefter via400

HÄNDEL-registerAMS slumpmässigt gjorts bland de kvarstå-15 000
ende arbetssökande.

individer har sedan, uppgifterDessa med stöd kortvarigaav om ar-
beten, utbildning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och med hjälpmm

erfarna arbetsförmedlare, oftast med personlig kännedom indi-av om
viderna, klassiñcerats enligt fyra nedan redovisade starkt stereotypa
kategorier.

bör emellertid understrykas just frågaDet det äratt stereotyper.om
någon mängd alldeles renodlat skulleAtt större representerapersoner

den eller andra knappast troligt. Verklighetenär ärena gruppen mer
så. emellertid ändå nödvändigtDet på någotän är sättsammansatt att

skaffa sig överblick och uppfattning vilken arbetslösaöver typen av
det fråga Finns det någon verklighetsbakgrund till deär om.
schablonbilder återges nedan denna bakgrund denDet är motsom

kategoriseringen arbetslösa vid fyra förmedlingar ändå gjorts.grova av
Grundtanken med denna kategorisering inte allmänt behovär ett av
kunna kategorisera de arbetslösa olika individer kan haatt utan att

skilda preferenser och därför behov olika insatser.typerav av
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kategorierFyra

fyra kategorierna följande:De är

arbetssökandeFormellt

ide tillhördennaSchablonbilden är sattatt gruppensomav grupp
detta.mycket arbete justläggerundvika arbeta. Deattsystem att ner

hela rinnerdetalltid någotanvisade arbete uppstårBlir de gör attsom
avlägsen släk-bilen, bortrest,krasslighet, feltillfälligi sanden;ut

till-skäleller någotslitna gångkläderfrånfälle, görtings attannat som
arbetslös.kan fortsättaoch den arbetslösafället intetgår att varaom

anekdotisk infor-enligti detta avseendeUppfinningsrikedomen kan
betydande.mation vara

sig sittersättningsperiodeninser vaketarbetslöse närmarDen när
period viakvalificera sig förnödvändigtblirslut och det attsnartatt ny

arbetsmarknadsut-arbetsmarknadspolitisk åtgärdnågon tsom ex
pliktskyldigast ochdeltarberedskapsarbete. Hanbildning, ellerALU

Är förhindradofta borta,aktiviteteter.egentligt intresse i dessautan av
kvalificera sigdeltagandetmedegentliga syftetskäl.olika Det är att

arbete.avspända på Etttill sinersättningsperiod och återgåför synny
få förtids-äldre,särskiltindivider iför vissa ärmål i livet attgruppen,

få arbete.riskenhelt kunna elimineraoch därmedpension att
uppbär a-kassafinnasdet ocksåkandennaI personer somgrupp

omfattningenförsöka kartläggade arbetar Attsamtidigt svart. avsom
utanfördockliggerarbetslöshetsförsäkringenmissbrukdetta ramenav

denna studie.för

Anpasslingar

sitt livschablonbilden inrättathar i denarbetslösaDenna gängsegrupp
deltar ifiskar ochjagar,ganska bra.arbetslös och mår Detill att vara

högarbetslösheten såOftabostadsorten.det sociala livet på är orten
belägen-stigmatiserad sinsiganledning kännadet inte finns attatt av

arbetslös.normalthet. Det är att vara
vid fullarbetslösa.i hushållet DetIbland båda ersätt-är gervuxna

tillmöjligheterändå hyggligaöverdåd, såning för bägge, inte ettom
infor-med diversekompletterassärskilt detnågorlunda livgott om

slagolikaoch gentjänstertjänsterekonomiska aktiviteter,mella av
intresseinriktningar.sinagrönsaker viafisk ochtillgång till kött,samt
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i denna skulle i och för sig inte haPersoner något fåemot attgrupp
arbete, har för länge resignerat. vill inte hellerDeett göra sär-men sen

skilt mycket för sig till arbetsmarknadens krav; utbilda sig,att anpassa
byta yrke, pendla eller flytta, trivs bra där de bor ochrent utanav
framlever sina liv. kan i denna finnas svartjobbare.Det även grupp
Åtminstone de äldre i räknar egentligen inte längre med fåattgruppen
något stadigvarande arbete istället med fram till pensione-utan att
ringen hanka sig fram a-kassa och arbetsmarknadspolitiskapå åtgärder.

arbetslösa kan indelas i undergrupper:Denna tvågrupp
heltid, oftaa Arbetslösa på lokalt bundna äldre med lågpersoner

utbildningsnivå, vissa praktiskt helt chans-ärorter tagetsom
lösa arbetsmarknaden.på

mestadelsb Arbetslösa på deltid, säsongarbetare, arbetarsom
under viss tid året och därför markerart ex sommaren ar-

fråga enpersonsföretagarebetslösa vintertid. Ibland detär om
ojämn tillgång uppdrag. arbetslösa har oftamed på Denna grupp

sig till arbetsgivamas önskemål inte heltids-tvingats attanpassa
tillgång till arbetskraft.anställa personal bara ha temporärutan

Handikappade

inte ovanligt med arbetshandikapp arbetssö-Det ärär att personer
kande. arbetshandikappad definieras i allmänhetEn som enperson per-

fysiska eller psykiska hinder det svårt fåmed gör att ettson som ar-
arbetsmarknaden. del de arbetsökandebete på den Enöppna ärav

finns olikaförmedlingen kodade handikappade. givetvisDet gra-som
hindrar bara frånder handikapp; vissa lindriga ochär att tapersonerav

vissa kodas handikappad måstearbeten. Skatyper av en person som
den sökande och fömiedla-detta emellertid ske i samförstånd mellan

alltså sitt godkännande till kodningen.måste Förren; personen ge
dessa finns hel arsenal åtgärder och tekniska hjälpmedelpersoner en av

denför underlätta sysselsättning. de inte ändå kan få arbete påOmatt
ordinarie arbetsmarknaden de ibland få arbete viakan SAMHALL.

försituationen på arbetsmarknaden den närvarande,När är ärsom
förskjuts, vad kan tycka saken, med sannolikhetstörstaoavsett man om

handikapp i arbetslivet.för vad kan Perso-gränsen ettsom anses som
haft chans få arbete chanslösatidigare skulle ha äratt ettner som en

arbetskraften utanför den ordinarie arbets-står12när procentca av
intemarknaden. finns därför sannolikt gråzonDet en av personer som

har så tydliga arbetshandikapp, inte handikappkodade, ändå stårär men
arbetssökande arbetsförmedlingen.som
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obekräftade fysiska besvärmed diffusa,kanDet sompersonervara
återkommanderesulterar iallergiellerel-ryggont, somannan m m,

med låg socialkan ocksåsjukskrivningsperioder. Det vara personer
sociala ochmed andraalkoholproblem ellerkompetens, typer av per-

demkombination med låg utbildningiproblemsonliga görsom
arbetskraft.oattraktiva som

i två undergrupper:kan delas inOckså denna grupp
arbets-handikappkodadearbetssökande ocha Personer ärsom

förmedlingen.
handikappkodade,arbetssökande inteb Personer är menmensom

betecknasarbetsförmedlingen ändåhandläggarna på somavsom
medvill inte skyltaavseende.i något Dehandikappade en

handikappade.diffustellerhandikappkod är

oturstöriöljdaDe

slumpmindreellerhartillhörande dennaPersoner enavmergrupp
för sigarbetslösa i ochde blevhadearbetslösa. Dehamnat bland de när
lottadebättresinaoch kompetensförutsättningarlika goda som
enkeltråkade heltarbete.och fick Dehade bättrekamrater etttursom

dåligt kontaktnät,medkombinationkanske itillfällighet, t ettexav en
aktivt arbets-fortfarandearbete.blev Dedembli ärutansomen av

helt för-intearbetslöshetstiden,långadensökande och har, ännutrots
besökerstadigvarande arbete. Defåkunnalorat hoppet ettatt re-om

arbetslös,för markerainte baraarbetsfönnedlingen,gelbundet utanatt
arbetsmarknadenmöjlighetervilkaorientera sigockså för att er-om

den tidigarekanten ochgivetvis isjälvförtroendetbjuder. är naggat
uttunnad.fall bli någotbörjar i vissakompetensen

hari undergrupper,indelas tvåotursförföljda kanGruppen som
arbetserbjudande:kunnaförutsättningarnågot skilda ta ettatt

kompetensfortfarande relevantharundergruppi dennaa Personer
arbetserbjudanden.flestaomedelbart devidarekanoch tautan

inombostadsorten ocharbetsmarknadenProblemet är att
död.fullständigtpendlingsavstånd är

villigapraktikenockså iundergruppi dennab attPersoner är ome-
skulle ocksåhelst.arbetserbjudande Dedelbart vilketta som

tänkasskulle kunnavakanserdel debesättakunna somaven
Problemet härpendlingsavstånd.och inom äruppstå på attorten

finns kom-arbetstillfällen ocksåallmän brist påförutomdet en
individerna ihosutbildningsbrister görochpetens- gruppen som

Vissa harblir lediga.arbetenvissa desökade inte kanatt somav
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kompetens och utbildning helt obsolet. Dettaär ären som
begränsande faktor förgivetvis starkt dessa möjlig-en personers

heter få arbete.att

Kartläggningens resultat3

det finns skillnader i beteende mellan olikakunnaFör avgöraatt om
resultatet kartläggningen förstarbetsmarknader redovisastyper avav

fördelat arbetsförmedling, alltså olikarepresenterar typer avper som
och därefter slutligen i totala siffror. variablerarbetsmarknader, Fyra

försäkringsstatus beskrivnakartläggs, nämligen ålder, kön, samt ovan
totalresulta-kategoritillhörighet. i huvudsak intresseradDen ärsom av

till redo-inte eventuella regionala skillnader kan gå direktochtet av
visningen kartläggningens totalresultat.av

delresultatKartläggningens

Piteå

ochPiteå kommun har 000 innevånare 6 500 ca 1640 procent avca
anmälda arbetsökande arbetsförmed-befolkningen dessa är somav

arbetslöshetenbyggnadsarbetarna i kommunenlingen. Bland är som
det totala urvalet på 400högst, eller 15040 procent. personer avca

arbetsökande arbetsförmedlingen i Piteåvaldes bland de påut som
fördelade sigarbetssökandevarit inskrivna i 4 år. Dessaänmer

följandeåldersmässigt på sätt:

Piteååldersfördelning iTabell Urvalets

40-49år 50-59år år20-24år 25-29år 30-39år 60 64-
646 32 1020 36

och år endastObservera kategorierna 24, 25 29 60 6420att - --
omfattar Skälet tillomfattar fem jämförelse med övriga 10 år.år i som

ungdomsarbetslös-önskemål isoleradenna kategoriindelning är ett att
jämförelser ålderskategori-beaktas vid mellanheten. måste dockDetta

ema.
siffrorna väl andelen arbetslösaanmärkningsvärda iDet är att av

och iåldersgruppen endasturvalet i 50 59 7är procent gruppenca-
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urvaletsprocentandelHögstendast 46460 procent. av-
30med39 år30uppvisar över procent.långtidsinskrivna gruppen -

följande:urvalet på kön ärFördelningen av

påPiteå könfördelatUrvalet i2.Tabell

KvinnorMän
45105

dub-överrepresenterade. De änärklarturvaletAv är männen mer
fördelade sigPiteåUrvalet ikvinnorna.långtidsinskrivnabelt så som

följandeförsäkringssituation sätt:påmed avseende

Piteåiurvaletför3.FörsäkringssituationenTabell

FyllerUtförsäkradeKASA-Kassa
villkor

3321141

21A-kassan.i Piteåurvalet76tillhördeframgår procentSom av
KAS. 3uppbarendastoch 1utförsäkrade personerpersonprocent var

KAS.ellera-kassaförvillkorenfyllde
fördel-blirde 4kategoriseras sterotypaurvaletNär grupperna

följande:ningen

på arbets-aktuellavaritKategorisering4.Tabell sompersonerav
årPiteå i fyraiförmedlingen

OtursförföljdaHandikappadeAnpasslingararbets-Formellt
sökande

8433321
undergruppundergruppundergrupp

|||b27 b37a47b19a14a5

före-den gängsearbetsökande" är tvärtemotformelltGruppen
underföllurvaletiendastliten,överraskandeställningen personen

föddklassificerades så, ärkategori.denna Den man,ensomperson
framtid.inompensionärsåledesoch1932 snaren

lågprioriterade.arbetsförmedlamaenligtarbetsökandegamla ärSå
mellan 20börPiteåiarbetefåmöjligtSka det ettatt varamanvara

fyradet deharålderdenna senasteefterochgammal. Föreoch år40

9 16-0479
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åren varit omöjligt få jobb i Piteå, framhöll personalen för-påatt ett
medlingen. arbetsförmedlareEn menade hon trodde sig ha for-att en
mellt arbetssökande bland sina kunder.400 övrigtI ansågs attca per-

endast formellt arbetssökande knappast existerar iär sinne-soner som
världen. de finns,Om och inte anvisat arbete, blir deaccepterar av-
stängda från arbetslöshetsersättning.

Till "Anpasslingar" hörde 32 urvalet i Piteå,gruppen personer av
alltså drygt 21 Av de 32 säsongsarbetande27 och dessaprocent. var av

Övriga27 företagare.2 5 lågutbildade och föddaärvar egna personer
tidigt 30-tal, i praktiken chanslösa i den nuvarade arbetsmarknads-
situationen. Det karakteristiska med säsongsarbetarna de underär att

följd år, oftast resultat arbetsgivaren endast vill haett atten av som av
tillgång till arbetsinsats under viss tid, endast arbetat delpersonens av
året och markerat arbetslös under återstående tid. har efterDe många
års arbetsgivarmissbruk sannolikt inrättat sitt liv efter detta. Snarast

kuriositet kan det i anpasslingar fannsnämnas attsom en gruppen en
varit inskriven vid förmedlingen i 25 år. käntDetöver ärperson som

det fanns flera med sådana inskrivningstider deatt ävenpersoner om
inte ingick i urvalet. Alla dockstår i princip till arbetsmarknadens för-
fogande och villiga arbetserbjudande.är att ta ett

Som klassificeradesHandikappade 33 drygt 22personer pro-
Övrigacent också14 handikappkodade. 19 be-varav var personer

dömdes diffust handikappade, d ha sådana personligavara v s egen-
skaper det ansågs betydande hinder för få arbete. Iatt ett att ettvara

fallnågra hinder. då frågaDeett ett ut-var personens namn var om
ländskt eller förknippades med dåligtett ortennamn namn som
rykte. Alla bedömdes dock eller mindre angelägna fåatt ettmer om
arbete.

ojämnförligtDen 84 eller 56största procentgruppen personer av
urvalet i Piteå tillhörde 0tursföriöljda", dgruppen v s personer som

oförskyllt hamnat i arbetslöshet.oturav
Flertalet dessa undergrupp a, 47 har och till underpersonerav av

4-årsperioden haft flera tillfälliga, kortvariga arbeten. har vidareDe
relevant kompetens och utbildning för kunna söka de eventuellaatt
vakanser kan uppkomma. antal dessaEtt dock i 50-års-ärsom av
åldern eller sig den. harDessa i nuvarande arbetsmarknads-närmar
situation små chanser få arbete.att

undergrupp37 b har dessutom utbildnings- och kom-personer en
petensbild det svårt söka vissa arbeten. Till dettagör att typersom av
kommer åldersfaktom, några i 50-års-åldern. Arbetslösa byggnads-är
arbetare har genomgående bedömts ha fel utbildning och kompetens
eftersom 40 byggnadsarbetarna arbetslösa påärprocent orten.ca av
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arbetssökande ochdock flitigaotursförfoljdaiAlla ärgruppen
ställ-stärka derassikt börvilket påarbetsmarknadsutbildningdeltar i

ning.

Lycksele

eller 12dessaindivider. 1 700bor 14 000kommunLyckseleI caavca
i kommu-arbetsförmedlingenanmälda påbefolkningen ärprocent av

små in-med mångaarbetsmarknaddifferentieradLycksele har ennen.
med blverksamhetoffentligrelativtföretagdustrier och storsamt aen

lärarutbildning.ochlasarett
Lycksele arbets-påarbetslösabland definnsurvalet50 avpersoner

följandeåldersmässigt påsig sätt:fördelarförmedling. Dessa

Lyckseleåldersfördelning iUrvaletsTabell 5.

år50-59år40-49år 60 6430-39år25-29år20-24år -
341017133

Även påfallade få. Högstår är50Lyckselei överär personer
år, 3430 39i åldergruppen procent.arbetslösheten -

könstill-avseendeföljandepåfördelade sig sättLyckseleUrvalet i
hörighet:

påfördelat könLyckseleUrvalet iTabell

KvinnorMän
545

ellerlåg 10urvalet procentkvinnorAndelen är extremt urva-avav
arbetsför-Lyckselepålångtidsinskrivnaurvaletslet. 90 procent av

såledesmedling i år4 män.är
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Tabell 7.Försäkringssituati0nen för urvalet i Lycksele

A-kassa KAS Utförsäkrade Fyller
villkor

39 1 10 0

78 urvalet tillhörde A-kassan, 20 utförsäk-procent procentav var
rade och endast 1 uppbar Alla fylldeKAS. eller hade fyllt vill-person
koren för arbetslöshetsförsäkring.

Fördelat fyrapå de kategorierna urvaletstereotypa utser
följande sätt:

Tabell påKategorisering varit aktuella arbets-av personer som
årförmedlingen i Lycksele i 4änmer

Formellt arbets- Anpasslingar Handikappade Otursförföljda
sökande

3 12 12 23
undergrupp undergrupp undergrupp

I I |b19b9a3 a6 b6 a4

Lycksele kategoriserasI 3 varande50 Formelltpersoner av som
arbetssökande, d 6 urvalet. Dessa 30, 35ärprocentv s av personer
och 49 år gamla och alla män.

dettaI avseende skiljer sig Lycksele markant från Piteå där endast 1
mindre150 kategoriserades detta1 procent på Förkla-än sätt.av

ringen till detta kan ligga i attityden till fenomenet mindre tole-äratt
i Lycksele i Piteå, där arbetslösheten högre.änrant är

Till hördeAnpasslingar 12 eller 24 procent,gruppen personer,
urvalet i Lyckselse. flesta dessaDe 9 eller 18 procentav av var

säsongsarbetare, d de sysselsatta med skogs- ellerv s var somrarna
Vägarbete och markerade arbetslösa på vintrama. Detta säsongsarbete
kan ibland ha pågått år eller10 Några företagaremer. var egna som
periodvis inte fick några uppdrag.

Gruppen Handikappade lika anpasslingama 12storvar som
eller 24 fördeladeprocent. De sig jämt handikapp-personer ca

kodade och diffust6 handikappade 6.
hälftenKnappt urvalet 23 personer tillhördeav gruppen

Otursfirföljda. Endast 4 dessa bedömdes ha utbildning ochrättav
Övrigakompetens för kunna söka eventuella vakanser. bedöm-19att
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utbildning och kompetensfellåg ellereller halågutbildadedes vara
byggnadsar-tillutbildningskogsarbete ellerochfolkskola7-årigt ex

betare.

Oskarshamn

dessa, 9Ca 2 700bor 30 000kommunOskarshamnsI avpersoner.
Oskars-arbetsförmedlingen.anmälda påbefolkningen, ärprocent av

LiljehomensScania,med företagindustristadtypiskhamn är somen
sparlåga,Sydkraft OKG varvet.ljus, samt,Jungner, numera

eller 8landet, 7lägsta ide procent.Byggarbetslösheten är caen av -
Oskarshamn. 1995god ijämförelsevisArbetsmarknaden texär var
arbetsmarknadspolitiska åt-I3,2arbetslöshetenden procent.öppna ca

såledesarbetslöshetentotaladenockså 3,2gärder procent, varvar
landet, eller 6,5genomsnittet iunder procent.långt ca

Oskarshamn.arbetsförmedlingen igjordes påurvalet50 personer av
ålderskategori:efterföljandefördelade sig sättDessa

åldersfördelning OskarshamniUrvaletsTabell

60-64år50-59år40-49år30-39år25-29år20-24år
14316189

iförmedlingenvidlångtidsinskrivnade 51Endast 5 procent av
60. StörstEndast äräldre. 1och är överårOskarshamn 50är person

år.5endastdessutomår omspänner2925 somgruppen -
följandeOskarshamnurvalet i sätt:sigfördeladekönPå

på könfördelatOskarshamni10. UrvaletTabell

KvinnorMän
153 5

följdaktligen 70ochkvinnorurvalet männen30 pro-procent varav
långtidsin-urvaletsblandfrekventadubbelt såsåledesMännen ärcent.

skrivna.
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Tabell 11. Urvalet försäkringssituation i Oskarshamn

A-kassa KAS Utförsäkrad Fyller
villkor

33 2 10 5

66 urvalet i Oskarshamn tillhör a-kassan, 20procent ärprocentav
utförsäkrade, fyller inte10 arbetsvillkoren och 4 harprocent procent
KAS.

påTabell 12. Kategorisering varit aktuella arbets-av personer som
årförmedlingen i Oskarshamn i fyra

Formellt Otursför-Anpass- Handi-
arbets- lingar kappade följda

sökande
2 5 9 34

undergrupp undergrupp undergrupp
|b4 | a13b21al a3 b6

eller2 4 de i urvalet kategoriseras50 påprocent,personer, av
arbetsförmedlingen i Oskarshamn Formellt arbetssökande,som
alltså ungefär lika andel i Lycksele.stor som

Gruppen betydligtAnpasslingar mindre, eller5 10är personer
i Oskarshamn Piteåi och Lycksele där i bäggeänprocent, gruppen

fallen dubbelt så Undergrupp b, säsongsarbetare,än stor.var mer
främst asfaltläggare och i något fall kämkraftsverket,påsanerare
dominerade gruppen.

Även "Handikappade något mindre, eller9gruppen var personer
18 i Lycksele och Piteå. Undergruppen diffust handi-änprocent,
kappade dock dubbelt så handikappkodade.storvar som gruppen

Gruppen "Otursförfdljda" i Oskarshamn liksom i Lycksele ochvar
Piteå den ojämförligt 34 eller 68största procent.gruppen, personer
Undergrupp b otursförföljda med låg utbildning och fel kompetens

liksom i Lycksele, betydligt undergrupp välutbildadea,större änvar,
otursförföljda med kompetens.rätt
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Linköping

eller 8,5har innevånare. Ca 11 000,Linköpings kommun 130 000ca
vid arbets-anmälda arbetsökandebefolkning,denna ärprocent somav

administrativtförsta handiförmedlingen. Kommunen är centrumett
dataföretag har ocksåuniversitetssjukhus ochuniversitet,med b men

låg påarbetslösheten 1995industrier SAAB. Den öppnastora asom
åtgärder.i Denarbetskraften och 3,56 7 procentprocent varcaav-

arbetskraften. Lin-Ialltså 10arbetslöshetentotala procent avvar ca
inslag in-skillnad ifrån de andrafinns, till 3köping orterna, ett stort av

vandrare.
Linköping förde-arbetsförmedlingen iUrvalet 150 personerav

ålder följandelade sig efter sätt:

åldersfördelning i Linköping13. UrvaletsTabell

60-64år50-59år30-39år 40-49år25-29år20-24år
l25 8563131

Även storstad iskälolikai Linköping, representerar urva-som av
äldre.år och506 procentpåfallande få 9 150,let, det ärär somcaav

39 år, 56och Lycksele 30likhet med PiteåiStörst är perso-gruppen -
eller 37 procent.ner ca

följande:Linköpingurvalet ifördelningenkönsmässiga ärDen av

påfördelat köni LinköpingTabell 14. Urvalet

KvinnorMän
40l 10

övriga drygtLinköping kvinnor,urvalet i28Knappt ärprocent av
alltså72 är män.procent

tabell nedan.framgår 15försäkringssituationUrvalets av

i LinköpingFörsäkringssituationen för urvaletTabell 15.

FyllerUtförsäkradKASA-kassa
villkor

2486112



220 SOU 1996:51

uppbär74 a-kassa, KAS. utför-4 5är ärprocent procent procent
säkrade och 16 icke-kassanslutna. Linköping har mycketprocent en

andel övriga inte fyller arbetsvillkorenstörre än orter somav personer
och därför inte kassaanslutna.är

långtidsinskrivnaTabell 16. Kategorisering varitav personer som
på arbetsförmedlingen i Linköping

Formellt Anpass- Handi- Otursför-
arbets- lingar kappade följda

sökande
40 22 871

undergrupp undergruppundergrupp
|b31 |b a36|b51a9 a6 16

består i Linköping, liksom denGruppen arbetssökandeFormellt
gjorde i Piteå har lika urval, endast 1stortsom av person.

eller någotGruppen "Anpasslingar, 40 26 ärprocent,personer
de tillhördei Linköping i någon de andra 403 Avstörre än orterna.av

drygt urvalet, undergrupp b, säsongsarbe-31 20 procentpersoner, av
tare.

ellerbestår 22 15Gruppen Handikappade, som av personer ca
de andraurvalet, mindre i Linköping på någonänärprocent avav

Lin-hand arbetsförmedlingen iförklaras i förstaDetta attorterna. av
arbets-regelmässigt föra handikappadeköping har policy överattsom

sökande till Arbetsmarknadsinstitutet AMI. Ca 1 500, 13 procent av
förmedlingen i Linköping överförda tillde arbetssökande, vid AMI.är

handikappade,också varför undergrupp b, diffustförklararDetta
starkt. Till de diffust handikappade hör sökande meddominerar så

svårplacerade.utländska utbildningsnivå, äroavsettnamn som,
eller den87Gruppen "Otursföriöljda", 58 ärprocent personer,

förhållande gårurvalet i Linköping. Det ärstörsta ett somgruppen av
ochigen alla Undergrupp a välutbildade kompetentapå 4 orterna.

Lycksele och Oskarshamn,otursförföljda isättär, somsamma
lågutbildade otursförföljda.mindre undergrupp bän

Slutsats kartläggningens delresultatav

tydligfinns mindre skillnader mellan de olikavissa EnDet orterna.
anslutna till arbetslös-skillnad alla individer inteär nästanatt som var

Likheternafanns i södra Sverige, särskilt i Linköping.hetsförsäkringen
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igenoch gårskillnadernatydligareochpåtagligare änbetydligtdockär
alla orterna:

långtidsinskrivna.år60 ärenstakaEndast överpersoner
långtidsinskivnafåväldigtdetfinnssamtligaPå personerorter

50 år.över
åroch 29år 252420ålderskategoriemafemårigadeOm --

ungdomsgruppdennablir10-års-grupptill ensummeras
på orterna.störst, utom aven

flerbetydligtlångtidsinskrivnade männensamtligaPå ärorter
. så många.gångergenomsnittikvinnorna, treän

Övriga 23eller KAS.a-kassa77uppbargenomsnitt procentl ca. icke-ellerprocentenheter,utförsäkrade, 17enderaprocent cavar
procentenheter.6kassa-anslutna, ca

väldigtarbetssökandeFormelltsamtligaPå ärorter gruppen
mindre 1två än procent.liten, på orter

20Anpasslingar på överliggerPå pro-orternatre gruppenav.
urvalet.cent av

allastarkt påSäsongsarbetaredomineradedessa 20Av procent
. få.förhållandevisanpasslingarövriga varorter, gruppen

20handikappade procentandelen runtlågPå orternatre av
ilägrenågotsiffran blevgjordepolicyspeciell attoch Enöver.

procent.Linköping 15
betyd-handikappadediffust20dessa10.Av procent gruppenvar

handikappkodade.flerligt än gruppen
ojämförligtOtursförfoljdaalla fyra11.På orterna gruppenvar

otursförföljdakompetentaPå 3 orternastörst. gruppenvarav
otursförföljda.lågutbildademindrebetydligt än gruppen

totalresultatKartläggningens
Tabellernatabeller.femsummerade idelresultatenredovisasNedan

kartlägg-draskanslutsatserkorthet. Deiendastkommenteras avsom
totalresultatet.Slutsatseravsnittpåföljandeiåterfinnsningen av

på kategorier6fördelatålderssammansättningUrvalets17.Tabell

år50-59år 646040-49år30-39år25-29årår20-24 -
ll26701359863

finnslångtidsinskrivnadenframgår störstatabell 17Av att gruppen
år.2925åldersgruppen39 år. Näst ärålderskategorin 30 störsti --

skulljämförbarhetensår. Förbara 5dockomspännerDenna grupp
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visas därför i tabell 18 nedan ålderssammansättningen i fyra IO-års-
perioder och 5-års-period istället för i IO-års-periodertreen som ovan
och 5-årsperioder.tre

åldersammansättningTabell 18. Urvalets påfördelat 5 kategorier

20-29år 30-39år 40-49år 50-59år 60-64år
161 135 70 26 11

Med denna kategoriindelning blir tendensen den de långtidsin-att
skrivna flest i åldern 20 29 år och denär därefter visar starkt fal-en-
lande tendens för minst i 60 64 år.att vara gruppen -

Tabell 19. påUrvalet fördelat kön

Män Kvinnor
295 105

Männen för 74 urvalets långtidsinskrivna ochprocentsvarar ca av
kvinnorna således för 26 procent.

Urvalets försäkringssituation framgår tabell 20 nedan.av

Tabell 20.Urvalets försäkringssituation

A-kassa KAS Utförsäkrade Fyller
villkor

298 10 68 25
75 % 2 % 17 % 6 %

75 urvalet hade arbetslöshetsersättning via a-kassan ochprocent av
endast 2 via demKAS. Av inte alls hade någon arbetslös-procent som
hetsersättning var17 procentenheter utförsäkrade och 6 procentenheter
kunde inte fylla villkoren och därför icke-kassa-anslutna,var samman-
lagt 23 södraI Sverige, Oskarshamn och Linköping,procent. fanns så

alla icke-kassa-anslutna, i Norrlandgott endast knappt 1som procent.
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långtids-variturvalKategorisering ett21.Tabell sompersonerav
arbetsförmedlingarpå fyrainskrivna

Otursför-Handi-Anpass-Formellt
följdakappadelingararbets-

sökande
22876897

%57%19%22%1,7
UndergruppUndergruppUndergrupp

a100||| b128b47a29b71a18

tillhörarbetslösalångtidsinskrivnaDen gruppenstörsta gruppen
otursför-lågutbildadebundergruppdärprocentOtursförföljda 57

fåmycktarbetssökandeFormellt ärDeprocentföljda 32 är störst.
eller 1,7 procent.

totalresultatkartläggningensSlutsatser av

procent. Juurvalet 40flest2920 ärDe yngsta avpersonerna -
idelångtidsinskrivna. Avfärreålderskategori destoäldre personer

långtidsinskrivna.endast 7äldreoch procentår50 ärurvalet ärsom
lång-endast 2,7tillhörår procent60- 64ålderskategorinI gruppen

tidsinskrivna.
kvinnor.långtidsinskrivnaurvalets ärfjärdedelEndast aven

75arbetslöshetsersättning,omfattadesEndast 77 varavprocent av. procentenheter KAS.och 2a-kassaprocentenheter
ellerprocentenheterÖvriga utförsäkrade 17endera23 procent var

procentenheter.6villkorenfyllakunde
försumbart liten.arbetssökandeFormellt ärGruppen

be-procent,22oroväckandeAnpasslingar storärGruppen men
procentenheter.17säsongsarbetarekhuvudsakistår av s

Deeller 19den procent.Handikappade stor,ävenärGruppen
. handi-deprocentenheterfler 11 änhandikappadediffust är

procentenheter.kappkodade 7
dentillhörurvalet störstaResterande 57 gruppen,procent avca

välutbil-procentenheterdessa 25Otursforföljda. Avded varV s
otursför-procentenheterresterande 32ochoch kompetentadade

kompetens.ochutbildningmed lågföljda
denurvaletilångtidsinskrivna mestolikafinnsDet mentyper av

harocha-kassaharår,29i åldern 20alltsåtypiske är man,personen -
förbättrabehöverochlångtidsinskivnadeblandhamnatoturmest av
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sin utbildning och kompetens han ska kunna återvända till arbets-om
marknaden. Anledningen till fåså kvinnor långtidsinskrivna för-att är
klaras med sannolikhet lågkonjunkturenstörsta startade 90attav som -
91 inledningsvis drabbade industrin och byggbranschen bägge ärsom
mansdominerade.

slutsatserDe kan dras denna kartläggning mikronivåsom av av
begränsat urval långtidsinskrivna behöver dock kompletterasett med

siffror på makronivå beskriver vad händer med störreettsom som ur-
val blir arbetslösa vid visst tillfälle.ettpersoner som

4 Arbetslöshetens omsättningshastighet
Syftet med den föregåendei avsnitt redovisade kartläggningen är att ge

uppfattning hur långtidsinskrivna är sammansatt;en om gruppen om
det finns någon särskild karakteristika för dessa individer, finns det
någon grund för de schablonbilder cirkulerar anekdotiskt Desom svar
kartläggningen kan dock begränsade till dessa frågeställningar.ärge

kunnaFör åstadkomma heltäckande detatt ett ärmer svar en annan
fråga bör besvaras. Hur många dem blir arbetslösa vidsom av som en
viss tidpunkt kvarstår aktuella förmedlingen,på med vilkensenare som
hastighet avaktualiseras de och vilken orsak. Med anledningav av

HÃNDEL-registerdessa frågeställningar och med hjälp AMS harav
alla blev arbetslösa i december 1991, 1992, 1993 och följts1994som
fram till december 1995. Resultatet statistikbearbetningen dessaav av
fyra kohorter framgår i det följande.

40 132 blev inskrivna arbetssökande i december 1991.personer som
De 400 ingick i kartläggningens urval tillhör denpersoner som ovan
del denna population också inskrivna i december 1995,av som var
d de har varit inskrivna i fyra år. tabell framgårAv 22 hur mångav s

skrevs respektive år. diagramI nedan visas2personer som som
procentuell förändring hur många dessa inskrivna obrutetav som
fanns kvar aktuella arbetsförmedlingen.påsom

Med obrutet dessa aldrig under de 2attavses personer
respektive åren blivit avaktualiserade.1 kan visserligenDe i några fall
ha haft tillfälliga arbeten dessa har inte varit så långvarigmen av
karaktär det funnits anledning till avaktualisering, de har inte helleratt
varit sjuka, utbildat sig eller blivit anställda i skyddat arbete hos någon
offentlig arbetsgivare OSA eller fått anställning via lönebidrag. Där-

har de varit inskrivna under så lång tidsperiod fyra åremot som som
med nödvändighet fått del någon arbetsmarknadspolitisk åtgärdav som

AMU, ALU eller beredskapsarbete. gäller förstås inteDetta de in-t ex
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dversättningsperioden gått ut,innanavaktualiserats sskrivna som
80 procent.nästan

decoch19931992, decdec1991,i decNyinskrivna2.Diagram
tillframpå förmedlingenaktuellakvarstår obrutet1994 somsom

1995dec

L:§TTÅ
20

10

0:
dec-QSdec-94dec-93dec-92dec-91

AMSKälla:
efter1991inskrivnadeåterstår2diagramframgårSom avovanav

drygadeförmedlingenaktuellaobrutet av22år procent,ett ca
endastaktuellaobrutetåterstårårfyraEfternyinskrivna.000 som40
dessaDet000. är40drygade4001knappt3,5 avpersoner,procent,
drundgångare,kallasvanligenvad svär4001 somsompersonerca

påaktuellavarittidenhelaperiodenstuderadedenundersom
iellerarbetslösavarit öppethuvudsakligenförmedlingen,

depopulationen ärstuderadedenåtgärd. Avarbetsmarknadspolitisk
blevdemföridentiskt somnästanfå. Mönstret ärväldigtalltså

inskrivningenefteråretförstad1994,och19931992inskrivna sv, ellertvåefteroch ettinskrivna tre,de80 procentförsvinner nästan av
under 5återstår procent.år

obrutetvaritdock inteharårrespektiveinskrivnadeflestaDe av
avaktualiseradevaritellerarbetentillfälliga avhafthararbetslösa utan

blidarbetslösa,återvända svförorsak att somnågon senareannan
3diagramtillfällen. Avvid flerahakan upprepatsåterinskrivna. Detta

respek-inskrivnaursprungligtdemångahur procentframgårnedan av
arbetslösa.brutetkvarstårfrån årårtive år somsom
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Med brutet arbetslösa här de blev inskrivna i decemberattavses
1991, 1992, 1993 och 1994 och vid minst tillfälle har avak-ettsenare
tualiserats för återigenännu bli aktualiserade.att senare

Diagram Kvarstående antal inskrivna dem blevav som
inskrivna i dec 1991, dec 1992 dec 1993 och dec 1994

dec-91 dec-92 dec-QS dec-94 dec-JS

Källa: AMS
När det gäller de drygt 40 000 blev inskrivna ipersoner som

december 1991 kvarstod inskrivna efter år 57 Efterettsom procent.ca
fyra år kvarstår 15 eller751 39 Efter fyra år såledesprocent. 60är över

de ursprungliga inte längre inskrivna.procent av
Något färre, 55 dem blev inskrivnaprocent, i decemberca av som

1992 kvarstod efter år. Efter år dec 1992ett dec 1995 kvarstodtre -
37 procent.

Av de inskrivna i december 1994 och 1993 kvarstod efter årett
färre det gjordeännu för inskrivnaän 1991 och 1992, knappt 50 pro-

cent.
Det 7 procentenhetersär skillnad i kvarstående efter år mellanca ett

inskrivna 1991 och 1994. Denna skillnad torde konjunkturellt be-vara
tingad eftersom konjunkturen bättre 1994 1991.änvar

Sammanlagt skrevs 183 901 arbetssökade påpersoner som
arbetsförmedlingen i december 1991, 1992, 1993 och 1994. Den
årsvisa fördelningen framgår tabell 22 nedan.av



227SOU 1996:51
i

årrepektivedecemberiinskrivnaAntal22.Tabell

År Antal
132401991

46 7551992
44 6001993

414521994
183 901Summa

AMSKälla:
in-dehur mångaskäl ochvilkaframgårnedantabell 23 avAv av

1991inskrivnadeavaktualiserade. Avblivitrespektive årskrivna som
4-årsperioden,underanställningfast00040drygt000fick drygt 18 av

heltbilden1994procent.46första åretunder annan.flestade envar
Detprocent. nästan24 ärfast arbetefick41452 en647Endast 12 av

anställning-tillfälligadehadeDäremotarbetena.fastadehalvering av
inskrivnadetill 8,31991inskrivnadefrån 3,5ökat procent avavarna

1994.

antalochAvaktualiseringsorsak23.Tabell

199419931992År 1991
52 4146004446 75513240inskrivnaAntal

Avaktualiseringsorsak
12647172101772618098arbeteFått

3869607306140arbetetidsbegränsatFått
3466398337163098anställningfortsattFått

6199102121Samhall
6619268544382492AMUutbildning änAnnan
43026527971 57891orsakkändAvaktualiserad av
7086091778825813orsakokändAvaktualiserad av

0697956OSA
3191231240Lönebidrag

271722613Återremitterande myndighet

AMSKälla:
gåttindividerårenmellanavvikelse är attpåtaglig somEn annan

utbildning ändutbildningssystemet,reguljäratill det annanvs
fördubblingkraftigt,ökat änhararbetsmarknadsutbildning, enmer
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mellan 1991 och 1994. Mellan 3 000 och 4 000 de inskrivna de fyraav
åren fick fortsatt anställning hos den arbetsgivare han blivt uppsagd
ifrån sannolikt med anställningsforrn, kanske med rekryte-annan
ringsstöd. fåtalEtt sammanlagt 1 180 placerades i skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare OSA, SAMHALL eller i anställning med

Övrigalönebidrag. dryga 40 905 avaktualiserats olika andra skäl, tex
föräldraledighet, pension, sjukskrivning eller någon för-av annan av
medlingen känd 25 816 eller okänd 27 872 orsak.

tabellAv 24 nedan framgår i vilken takt de nyinskrivna avaktualise-
rades. Det första året dec 91 dec 92 avaktualiserades 30 000,nästan-
eller 74 de från början drygtprocent, 40 000 nyinskrivna 1991. 1995av
återstod 2 eller175, drygt 5 aldrig avaktualiserats.procent, Av desom
46 755 nyinskrivna 1992 avaktualiserades 32 000 ellernästan 68

det första året. Efter år kvarstodprocent 4 278 eller 9tre Efterprocent.
år hade 70 de inskrivnaett 1993 avaktualiseratsprocent och 72av

de inskrivna 1994.procent av

ÅrTabell 24. när de nyinskrivna 1991, 1992, 1993 och 1994 av-
aktualiserades

Inskrivna 1991 Inskrivna 1992 Inskrivna 1993 Inskrivna 1994
Avakt. Antal Avakt. Antal Avakt. Antal Avakt. Antal
År År År År
1991 1320 - - - - - -1992 28413 1992 1046 - - - -1993 4724 1993 30906 1993 935 - -1994 2299 1994 7669 1994 31 400 1994 992
1995 1166 1995 2856 1995 6 074 1995 36 776
Kvar-95 2175 Kvar-95 4278 Kvar-95 6 191 Kvar-95 14 646

ISumma 40132 46755 44 600 52414

Källa: AMS

Slutsatser statistikbearbetningenav

Statistikbearbetningen de åren visartre att:av
I genomsnitt avaktualiserades drygt 70 de inskrivnaprocent av
det första året.
Om återinskrivna medräknas kvarstod 45 50 de in-procent av-
skrivna efter år.ett
Om återinskrivna medräknas kvarstod 39 efter fyra år.procent
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Ännu deinskrivningstid försvinner 3fyraefter års procent avca
inskrivna.ursprungligt

avaktualise-aktuella 8075inskrivna obrutetAv procentvar -
år.rade inom ett

fyraefter år 3,5aktuella återstår procent.Som obrutet
omsättningshas-arbetskraftensvisar dettaSammanfattningsvis att

ganskafår arbeteattraktivamycket hög. Deinledningsvistighet är
sjunker efterhandDärförkvar. omsätt-svårplacerade blirsnabbt. De

debetydande antalår kommerefter 4ningshastigheten ettännu avmen
arbetssökande i arbete.inskrivnatidpunktvid viss somen

statistikbearbet-ochkartläggningenbådeSlutsatser av
ningen

indikeradeindividernalångtidsinskrivnade 400Kartläggningen av
Urvaletarbetssökande har.kategorirespektivestorleksordningvilken

skrevsbland demhar gjortsindividerlångtidsinskrivnadessa somav
kvar-och ocksåindivider132december 1991 40arbetsökande isom

december 1995.arbetssökande istår som
medhäntavseendenvad i olikavisarStatistikbearbetningen som

kvarstårhur mångapopulation,ursprungligahela denna somsoma
övrigadeskäl och vilket årvilkaochefter fyra årarbetssökande av

hartidenförändringarkonstaterakunna överavaktualiserats. För att
bearbetats.och1993 19941992,december åreninskrivna iäven

utgångspunktenmedundersökningarbåda sammanvägs,dessaOm
följande slut-kanrepresentativt,urval de factokartläggningens äratt

givetvisbörhelhet. Slutsatsernapopulationendrassatser somom
försiktighet:tillbörligtolkas med

kvarstårpopulationenursprungligaden60 procent som0 av
efter fyra år.arbetssökande

tillsvidareanställning.fåtthadedessa74 procent av
rundgångare.äkta3,5procent är

arbetsovilliga.arbetssökande, dformellt1,5procent är sv
anpasslingar.9 ärprocent

handikappade.meningi någon7 ärprocent
tidvis i arbete.otursförföljda är19 ärprocent som

resterade 23arbetslöshetsersättning, procentuppbär77 procent
oförsäkrade.ellerär ut-

och1993Kohorterna 1992,kohorten 1991.gällerslutsatserDessa
detpåpekats,avseenden,i några närvisserligenskiljer1994 t somex,

Skillna-anställningar.tillfälligafrån fastaförskjutningengäller mot
likheternadragmarginella.förhållandevis I ärdockderna storaär mer

skillnaderna.påfallande än
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rimligEn slutsats skulle därmed kunna arbetskraften ochattvara
arbetsmarknaden för tillfället framgår punkternautser som av ovan.

avsedd5 användning arbetslöshets-av
orsäkringen

Syftet med arbetslöshetsförsäkringen, integrerad del denärsom en av
totala arbetsmarknadspolitiken, underlätta ekonomins tillväxtär att

snabb och effektiv omställning arbetsmarknaden så detattgenom en av
blir möjligt kombinera ökad sysselsättning med låg inflation och lågatt
arbetslöshet. syftar förstaDen i hand till stödja individer bliratt som
arbetslösa i vikande konjunkturer eller följd strukturom-som en av
vandling och fortså möjligt få dessa i arbete. Betydande eko-nyttsom
nomiska läggs på åstadkomma detta. dockDet går inteattresurser ner

blunda för användningen dessa samhällets synvin-att att av resurser, ur
kel, ibland leder till ekonomiskt irrationellt beteende hos olika aktörer i
samhället. vanligasteDet exemplet olika fuskär typer närav som en

arbetar han uppbär ersättning från a-kassan.svart, trots attperson
Nedan följer några andra kanske mindre diskuterade exempel.

Kostnadsförskj utningar inom den offentliga sektorn

Personer olika skäl inte kan fylla de villkor krävs för fåattsom av som
arbetslöshetsersättning måste vid arbetslöshet försörjas andra in-av

i samhället. Skälen till de inte kan fylla villkoren kanstanser att vara
många. välkänt invandrare,Det i varje fall i nuvarandeär tex att
arbetsmarknadssituation, har fåsvårt arbete de kommer tillnäratt
Sverige. med socialaPersoner problem varit frånvarande frånsom
arbetsmarknaden under lång tid exempel. Många individer iär ett annat
dessa har, i varje fall initialt, svårt få den första anställningattgrupper

krävs för fylla det arbetsvillkor ersättning från arbets-attsom som ger
löshetsförsäkringen. blirDet då kommunen via socialförsäkringensom
får försörja individen och, i förekommande fall, individens familj.
Kommunen kan ibland bastant försörjningsåtagande sträckerettse som
sig långt i framtiden vilket alternativa försörjningslösningargör att
kan frestande,sig särskilt kommunen har ansträngd ekonomi.te om

för kommunenEtt minska sina sociala kostnadersätt föraatt är att
kostnaderna på anställa individen underöver så långstaten attgenom

tid arbetsvillkoret blir uppfyllt. sedanNär blir detatt sägspersonen upp
istället för kommunen, via arbetslöshetsförsäkringen fårstaten, som

för försörjningen. Beredskapsarbete, före ändringen densvara som
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iblandarbetslöshetsersättning, harkvalificerade tilljanuari 1996första
helaförintekommunenbehövdeDådettaanvänds sätt. svaraens

kvalificeringstiden.underkostnaden
konsolide-denkostnadsförskjutningar inomvanligare,alltSådana,

Framförorationella.ekonomisktnaturligtvisoffentliga sektornrade är
individensarbetslösestärka dentillde inte på någotbidrarallt sätt att

inledningsvisvilketarbetsmarknaden,möjligheter pålångsiktiga som
arbetsmarknadspolitiken.grundsyftet medsjälvapoängterades är

allianserOheliga

följadåhararbetsstyrka. Detminska sinbehöva attföretag kanEtt
följsturordningsreglemaOmanställningstrygghet LAS.lagen om

snedvridenblirföretagetåldersfördelningeninnebärakan det att
oftastochförst ärska slutaanställdade sisteftersom personeryngre

huvudsakli-kanskepersonalminskningenefterbliranställda.sist Det
oftaönskar sigArbetsgivarenföretaget.arbetskraft kvaräldregen

utsträckningislutar änäldre störreordning, atttex somannanen
följdes.lagenskulle bli fallet om

turordningenfacket ändramedförhandlingarikan dåArbetsgivaren
formigoda villkor,slutaäldrede tattaccepteraratt exsomgegenom

pensionsvillkor.andra godaelleravgångsvederlagkraftigaav
istället komma överenspraktiserat,stundom sätt är attEtt annat,

återan-villkorska slutadennaanställdeenskildemed den att om
arbetslöshetsförsäkringeniersättningsperiodentidställning viss när

fem måna-Efterersättningsdagar.alternativt 450efter 300upphör ca
med arbets-arbetslöshettillindividenåtergåråteranställningstidders

dformell,falli vissaåteranställningsådanlöshetsersättning. ärEn v s
aldrigbehöverlön uträttauppbäråteranställs på pappret, menpersonen

arbetsplatsen.sig påinfinnaellervid företagetproduktivtnågot ens
inga kost-får företagetåteranställningsperiodenden kortafrånBortsett

önskar.arbetskraft demed denbliförnader att av
sådanaskjutaoacceptabelt övernaturligtvis sätt attDetta ettär

bordesjälvtföretagetarbetslöshetsförsäkringenkostnader på svarasom
lagstiftningen.kringgådet önskarför om

anställningsformerFlexibla

tilltillgångvill haarbetsgivarensig såförhållaocksåkanDet att en
under loppettidertidvis, vissabara ettarbetskraft,viss avtyp menav

ledningsstråk,vidskogsröjareasfaltläggare,sigkanår. Det röra om
stårsäsongsarbetareord pålitligaandramedfiskare, somsanerare m m,
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till förfogande arbetsgivaren behöver dem. kanDenne då utfästanär
sig med återkommande mellanrum korttidsanställa säsongsarbeta-att

då underförstått arbetslöshetsförsäkringenDet ska stå förär attren. er-
sättningen arbetsgivaren inte behöver ifråga. Tillväga-när personen
gångssättet tämligen oantastligt eftersom ständigt fyllerär personerna
arbetsvillkoret och i arbetsmarknadensprincip står till förfogande.

Även fasta anställningar forfarande den dominerandeärom an-
ställningsforrnen har det blivit allt vanligare med lösare, flexiblare,
anställningsformer, olikad visstidsanställningar; säsongs-typerv s av
anställning, projektanställning, provanställning, deltidsanställning,

Skälet till denna förskjutning lösare anställningfonner påär,motm m.
det gäller säsongsarbetare, givetvis företagseko-sätt närsamma som

nomiska. blir naturligtvis lägre lönekostnader för arbetsgivarenDet om
han inte behöver betala för arbetskraften han precis iän när ärannat
behov den. Följden blir emellertid de inte har fastattav personer som
anställning mellan olikatvingas altemera korttidsanställningar blirutan
arbetslösa fyllermed jämna mellanrum. Om de arbetsvillkoret har de
då till arbetslöshetsersättning.rätt

Möjligheterna för näringsliv och offentlig sektor tillämpa flex-att
iblare såledesanställningsformer förutsätter mellan anställ-att staten
ningama med jämna mellanrum via arbetslöshetsersättningen övertar
försörjningsansvaret. efter flexibilitet i anställningen sigSträvan tar
många uttryck. Exempelvis försöker vissa kommuner så långt det är
möjligt undvika fasta anställningar. kan anställas förLärare t ex en
termin eller läsår. Lönekostnadema blir lägre för kommunen,ett men
läraren blir arbetslös sommartid och i vissa fall mellanäven ter-som
minema har då till arbetslöshetsersättning.rätt

fenomen företag specialiserade hyrade påEtt är är att utannat som
arbetskraft; ekonomer, fall själva affärs-sekreterare, I många ärm m.

meduthyrningsföretagenidén via arbetslöshetsförsäkringenatt staten
ska för arbetskraftens utkomst arbetskraftsuthyrarna självanärsvara
inte har uppdrag åt sin personal.

säsongsanställning diskuterades inget feno-Den är nyttsom ovan
har förekommit sedan mycket lång tid tillbaka. flexibili-Denutanmen

expanderar inom olika sektorer på arbetsmarknaden innebärtet som nu
förenklat ungefär principer för säsongsanställning fåratt samma som

vidare förgrening. vidare denna förgrening blir desto kom-Juen mer
arbetslöshetsersättningen vid nuvarande regelsystem belastas medmer

kostnader belastadetidigare arbetsgivaren.som
dessa fall fyller inte arbetslöshetsförsäkringen funktionen iI attav

första omställningstörsäkring tenderar iställethand utan attvara en
förhållande innebär arbetsgivaren kan upprätt-permanenta ett attsom

hålla bekväm och kostnadseffektiv verksamhet arbetslös-atten genom
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sporadiskt anli-endastför denfårtidvisiställethetsförsäkringen svara
arbets-inte barapåtagligRiskenförsörjning.arbetskraftens är atttade

tilltalande.efterhand finnerbägge arrangemangetgivaren parterutan

slutsatserSammanfattande6

huvudsakarbetsmarknadspolitiken ivisarStatistikbearbetningen att
sökandedeHuvudpartentillfredsställandepå sätt.fungerar somett av

i arbete.arbetsförmedlingen kommersig på snartskriverarbeteutan
inledningsvis,falli varjealltså,omsättningshastighetArbetskraftens är

arbeteikommerde inskrivnaandelmycketmycket hög. En stor av
betydandelägreomsättningshastigheten ettEfter 4 årår.inom 1 är men

början,vid åretskvarstårdemantal, 50 procent somavca
året.under loppetavaktualiseras av

relativt kortinomi arbetekommerdemmångaAtt ensomav
tidsbegränsadhareller baraanställningsintidsperiod förlorar

beror påarbetssökandeåterkommerdärförochanställning som
blandf1exibi1itet, ddärarbetsmarknaden,strukturförändringar sv

kravställer högavanliga. Detalltanställningartillfälliga ärannat mer
minst,inteoch,arbetsmarknadspolitiken

de kortamellaninkomstbuffertfårarbetslöshetsförsäkringen agerasom
därförkanarbetslöshetsförsäkringenmedProblemenanställningama.

till dennaanpassaddåligtdenförklaras ärhuvudsakligen attav
struktur.förändrade

blanddominerardedetindikerarKartläggningen äratt yngre som
främstaår.29 Denåldern 20ifrämstlångtidsinskrivna,de personer -
arbets-nytillträdandedenaturligtvisdettatillförklaringen attär

fåHäpnadsväckande är överdennafinns imarknaden personergrupp.
lång-devaritföreställningen60. Om attenstakaendastoch50 år över
iarbetssökandeäldre ärdominerastidsinskrivna av-sompersonerav

pensionsåldemreelladenEftersomfelaktigt.dettapensionvaktan på är
eller ipensioneraderedanenderaäldredeår58Sverigei ärär ca

pensione-de intei arbetetycks ärgradhögde i såarbete. Att omvara
lagstiftningenarbetsrättsligadensannolikhetmedrade beror största

tillochuppsägningar rättarbetskraften frånäldredenskyddar gersom
återanställning.

förklaring ihar sin4markant 3 attdominerar såAtt männen av
drabbadeinledningvis1991inleddes 1990lågkonjunkturen som -

deindustrin.och Detbyggandet ärbranschermansdominerade som
långtidsinskrivna. Omdeblandfinnsdåmiste arbetetmän som nusom

denkommerarbetsmarknadenskerförändringardramatiskainga
påberoendeblförändrad,sannoliktårnågrabilden avaraom
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nedskärningarna inom kommunsektom, med andel kvinnorstörreen
bland de långtidsinskrivna.

Kartläggningen indikerar också omkring fjärde långtidsin-att var
skriven inte omfattas någon arbetslöshetsförsäkring, d a-kassaav sv
eller KAS. utförsäkradeDe eller anslutna till någon arbetslöshets-är
försäkring, beroende på de inte kan fylla villkoren. Införandetatt av
en bortre parentes skulle alltså få effekter begränsade till %-delar av
de långtidsinskrivna.

dennaI studie har tids- och resursskäl det fusk medav
arbetslöshetsförsäkringen enligt förhållandevisRRV utbrett inteärsom

intresse. regler infördesDe januariägnats närmare 1 1996som
kommer dock det betydligt svårare och avskräckandegöra ägnaattmer
sig åt denna verksamhet. Besparingama inom försäkringen beräknas
enligt liggaRRV miljarder kronor2 3 år.runt per-

förhållandeEtt bör beaktas de långtidsinskrivnaannat är attsom
kategoriserats Formellt arbetssökande väldigt få ellerärsom som ca

1,7 urvalet. siffraDet strider alla populärupp-procent är motav en som
fattningar. innebärDet naturligtvis inte siffran behöver mindreatt vara

för det. låga andelen rundgångareDen i statistikbearbetningensann
stöder dessutom urvalets resultat.

kan emellertid inteDet uteslutas det finns bias inom dettaatt en om-
råde. Frågan känslig. Dels finns det i allmänhet bland arbetsförrned-är
lingspersonalen stark lojalitet med de arbetslösa och därmeden en
motvilja och direkt medverka till klassificera någonspärr mot att att

ovillig arbeta. Det något sådant. Delsäratt göraett stort steg attsom
innebär konstaterande det finns arbetsovilliga bland de långtids-ett att
inskrivna underkännande det arbetet eftersom dessa i prin-ett av egna
cip borde arbetsprövas och därefter avstängas.

bakgrundDet detta därför inte orimligt tänka sigär mot att att attav
Formelltde arbetssökande fler kartläggningennågot vidår än ger

Ävenhanden. de skulle dubbelt vilketså många, knappast ärom vara
sannolikt, blir det ändå inte fortfarande3 mycketän procent,mer ca en
låg andel.

lågaDen andelen formellt arbetsökande bland de
långtidsinskrivna motiverar inte drastiska generella förändringar

arbetslöshetsförsäkringens regelsystem. Problemet bör iställetav
angripas selektivt.

Ett problem den relativt andelen Anpasslingarstörre är stora
bland de långtidsinskrivna, där olika säsongsarbeten domine-typer av

Denna andel dessutom med sannolikhet betydligtär största störrerar.
kartläggningen visar eftersom bara vissa kanske hälften in-än var

skrivna arbetsökande kartläggningen gjordes. Andranärsom
säsongsarbetare vid detta tillfälle i arbete. ligger i sakensDet naturvar
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del defånga vissmättillfálle bara gårviddet attettatt en av
säsongsarbetande.

omständigheternai vissa fall,säkerligenSäsongsarbetarna har av
desituationtvingats iarbetsmarknadens krav,och somen

val. Några harhar inte haft någotinledningsvis ogillar. Deåtminstone
försig till situationen. Gemensamtmedvetet söktskäl kanskeolikaav

längre betraktarhändelser de intedock i allasäsongsarbetama är att
omställningsförsäkringarbetslöshetsförsäkringen ettutan somensom

utkomst.sin långsiktigainslag i
morali-det svårtlivsödendock exempelfinnsDet gör attsom

haft för årsökande han 4berättadearbetsförmedlareEn om ensera.
ungkarl50-årigi Oskarshamn,ingick i urvaletoch somensom nusen

haft små-hadehos äldre broroch arbetatsitt liv botthela ettsomen
utanför Kalmarunder sitt liv varitaldrigskogsby. hadebruk i Hanen

Utbildningenutanför kommunen.värnpliktenendast underlän och var
eftersatt,skrivkunnighetenoch ärfolkskola. närmast7-årig Läs- var

analfabet.han
sökte arbete,sålts och hanavlidit, gårdenbrodernhade natur-Nu

hanoch med detliv i skogsbyn,i hela sitthan vistatsligtvis helst där -
i kartläggningendejordbruk.kunde Det är sompersoneren av-

långinskriven såeftersom han varitAnpasslingklassificerades som
inte svårtutbilda sig.inte vill/kan Detvill flytta ellertid och inte är att
arbete,få iföreligger dennevilka svårigheterinse trotsatt personsom

i varjeönskade,restriktioner, inget högremed sinavisserligenhan,att
inledningsvis.fall

skärpningtalar försäsongsarbetareandelenDen stora aven
för begränsai arbetsrätteneventuellti a-kassan och attreglerna

vid säsongsarbete.arbetslöshetsförsäkringenanvändningen av
tillSverige alla hariprincipiella inställningen rätt ettDen är att ar-

arbetshan-medgällerförsörja sig själva.bete Detta ävenatt personer-
till arbets-rättighet ståmänskligbetraktar detdikapp. De attsom en

intresseorganisationerhandikappadesförfogande.marknadens De
ståndpunkt.principielladennamycket hårtdriver

utsträck-minskandeoch, ilagts ned,harBetydande änomresurser
med funktions-arbetsökandehjälpafortfarande ned, påning, läggs att

ligger denarbetslösheteni arbete. Närhinder kommaoch andra att
handikappade denpåfå deallt svårareidag blir detnivå den att utgör

frisk,skaffa arbetedet inte gårarbetsmarknaden. Närreguljära att en
ichansernanaturligtvisminskarvälutbildadrelativt mot-stark, person

ellersocialt bräckligochpsykisktsvarande grad för ärsompersonen
funktionshinder.har andra

chanserreellapåtaglig och derasmycketproblembilden attOm är
bedömningrealistiskkanskedetförsvinnande liten,arbetefå ärär en

arbetsökandeinte hör hemmahuvudarbetslösadessa över tagetatt som e



236 SOU 1996:51

vid arbetsförmedlingen. bör kanske istället placeras i någon särskildDe
åtgärd, SAMHALLeller eller frikostigaAMI lönebidrag,tex ges a

det skälet de handikappade mycket resurskrävande förärattav
förmedlingama. framgick statistikbearbetningenSom tabell 23 ärav
det emellertid försvinnande liten, och stadigt minskande, andelen av

avaktualiserasde arbetssökande till dessa institutioner.som
sagda inte bara kodadegäller handi-Det ärpersoner som somnu

kappade hos arbetsförmedlingen med diffusaävenutan personer
för i kartläggningen dominerararbetshandikapp, övrigt kategorinsom

handikappade. Bland de långtidsinskrivna handikappade diffustomär
handikappade, invandrare, inkluderas relativt stort ex en grupp, ca en
femtedel. dessa uppbär dock inte arbetslöshetsersättning,Många av

tillhör utförsäkrade eller inte alls anslutna till någonärutan gruppen
arbetslöshetsförsäkring.

innebär bortre ingetFör dessa deänparentes attannatpersoner en
får stå förfogande. Eller, vissa fall,inte lägre till arbetsmarknadens i

stå,inte eftersom krav för få socialhjälp ofta denbehöver äratt attett
förhjälpbehövande anmäld arbetsförmedlingen, något övrigtär som

bli obligatoriskt.enligt signaler från Socialdepartementet är avsett att
illa med bortresådant obligtorium rimmar dockEtt parentes.en

obevekligt tillInförandet bortre kommer ledaparentes attav en
schatteringar efterhand kommerhandikappade olika attav

försvinna arbetssökande. Besparingarna för blir dockstatensom
så många omfattasinte eftersom de handikappade intestora avav

oförändrad principiell inställningarbetslöshetsförsäkringen. Vid
pårättigheter arbetsmarknaden krävstill de handikappades

resurstillskott för institutioner avseddadäremot betydande att
underlätta arbete för de handikappade.

eller vill, krisen,den nuvarande lågkonjunkturen, såNär om man
inleddes naturligtvis ofrånkomligt OOO-talsdet inte 100att perso-var

efterhand skulle bli arbetslösa. Med penning- och finans-ner en annan
politik kunnat betydligt färre. Sverige den infla-hade de Att tavara ur
tions- och devalveringsbana förelegat, bedömdes, eller fel,rättsom

full sysselsättning. brukarviktigare något Detän annat, texvara
framhållas anti-inflationspolitik ska landetjust dennatvärtom att ge

full sikt. blev i alla händelsersysselsättning, fast då först på Resultatet
just OOO-tals människor blev arbetslösa många100att varav

Ävenfortfarande branscher, byggandet ochdet. vissaär texom
slogindustrin och därför inledningsvis drabbades särskilt hårt,männen,

arbetslösheten urskillningslöst. helst med litetämligen Vem somner
kunde drabbas arbetslöshet.otur av

igen.kom dock ganska i arbeteflesta, särskilt deDe snartyngre,
tillfälliga anställningar vilketAndra gjorde det inte eller kunde bara
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upprepades denvissaarbetslösa. Föråterigendegjorde snartatt var
givitdock intehargånger. Demånga,ellerflera,proceduren rent av

arbetsmarknadenförankringfastfååterigenhoppet att enomupp
sinförbättrafå.jobb de kan Förtillfälligaallatiden attunderoch tar

iambitiöstförhållandevisocksådeltar dearbetsmarknadenpåställning
erbjuds.arbetsmarknadsutbildningden som

urvalkartläggningensOtursförföljda i representerarKategorin
katego-ojämförligtden störstamänniskor. Dedessa ärhuvudsakligen

hardessaMerparten60långtidsinskrivna, procent.de nästanrin avav
saknarlångvarig,iblandarbetslivet,erfarenhetvisserligen menav
utbild-gedigenhar deeller såutbildning,konkurrenskraftigverkligt

bådeharfärre,Andra, någotbyggsektorn.bransch,felning inom t ex
dykakanvakanserdede flestakompetensochutbildning att ta somav

dykerde inteProblemet är att upp.upp.
fatetiligga bäggebörjararbetslöshetstidenlångaDen grupperna

be-rationellaArbetsgivarensarbeten.ledigförklaradede sökernär
långtidsarbets-blandfelrekryteringför störrerisken ärdömning är att

nyinskrivna. Detellerombytessökande mestblanddenlösa ärän
har29 år. Dei åldern 20kategorinflesta ide ärskrämmade är att -

förriskzonenisigframför attarbetsliv ärlångtpotentiellt ett men
arbetsmarknaden.frånslåsdefinitivt ut

parentesenbortre"denlångtidsinskrivna ärdennaFör grupp
tillförvisasefter attkommer parentesendåligt alternativ. Deett

arbetsmarknadensstå tillupphöraoch attsocialhjälpskön
kostnader,på sinaminskasiktvisserligenStaten kanförfogande.

dyraredetblirhelhetsektornoffentligadenför ensommen
lösning.

viaiställetotursförföljda behöverhälftenEna gruppenav
hälftenandradensin kompetens,förbättraväsentligtutbildning

förmedlingsinsatser.kraftigamycketbehöver

Förslag7

arbetsmarknadspolitiskbortreindikerarstudie parentesDenna att uren
antalbetydandelösning.optimal Ettsynvinkel inte personer,är en
arbetsmarkna-fråndefinitivtkommer stötas utrelativtdärav attunga,
budgetmässigastatistiska ochdockharbortreden. Den parentensen

förfördelar staten:
arbetslös-4målet öppenunderlätta procentskommerDet att om0

000till 100kanske000-tals,eftersom 10år 2000,het perso-upp
arbetslösa.registreraskommerlängreinte att somner,
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Staten kommer få minskade kostnader i arbetslöshetsförsäk-att0
ringen kostnaderna för denäven offentliga sektornom snarare
ökar, särskilt på sikt.

bedömningen,Om allt förnuft, till sist ändå blir fördelarnamot att
med bortre nackdelarna måsteövervägerparentes kom-en parentesen
bineras med något förslagsvis följande:annat,

Inför obligatorisk arbetslöshetsavgift0 en

Belasta varje kommun i landet med viss kostnad innevånareen per
t 1000 kr, sk arbetslöshetsavgift. Detta kan administrativtex en

så del det statligagöras stödet i relation till innevånarantaletatt en av
till kommunen hålls inne och placeras i speciell fond. Det kom-ären

själv bestämmer i vilken utsträckning de ska få tillgångmunen som sen
till dessa Pengarna går nämligen tillbaka till kommunen i denpengar.
utsträckning den anställer den bortrepasserat parente-en person som

I princip innebär förslaget kommunen får tillgång till gratisattsen.
arbetskraft samtidigt minskar sina kostnader.statensom

varje individFör anställs komunen utgår fastsom av en summa, ex-
empelvis 180 000 år. Kan kommunens näringslivssekreterare fåper
näringslivet på anställaorten att fårpasserat parentesenpersoner som
företagen viss 130 000 och kommunen mellanskillna-texen summa,
den, dv 50 000 plus den privatanställdes kommunalskatt, dvs s ca
40 000. jämförelseI med betala socialbidrag bägge altemati-att ärut

mycket god affär för kommunen.ven en
Ökade kostnader kommer drabba kommuner inte till-att ärsom

räckligt ambitiösa. De mycket ambitiösa kommer i jämförelse med
alternativet socialbidrag få minskade kostnader.att

Högre arbetsgivaravgift för anställningsflexibla före-0
tag

Den nuvarande flexibiliteten på arbetsmarknaden bygger i stor ut-
sträckning på periodvis försörjningsansvaret föratt staten övertar per-

har tillfälliga anställningar. vissa fallI har detta isoner sattssom
och grundförutsättning för verksamheten.ärsystem en

Detta kommer sannolikt inget accelerera kostnaderna igörs attom
arbetslöshetsförsäkringen. bortreDen har med alla sinaparentensen
nackdelar den fördelen den sikt skulle försvåra detta.att Företagen
skulle bara kunna anlita individen korttidsanställd, tidvis medsom
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efterföretaget sigDärefter måstea-kassa, inom parentesen. om ense
ersättningsperiod.oförbrukadindivid medny

företag kort-dock belasta dealternativbättreEtt sattatt somvore
de företagarbetsgivaravgifthögrei medtidsanställningar änsystem en

sti-tordetillsvidareanställningar. Dettatillämparhuvudsakligensom
med korttidsan-till försiktighetoffentlig sektorochmulera företag

och för denkostnaderpositivt både förvilketställningar statensvore
individen.enskilde

säsongsanställningbegränsaregler förInför att0

säsongsanställda.framlever sina livi landetOOO-tals10 sompersoner
ellervinter, vårtid året,viss påregelbundetarbetarDe sommar,en

frågainriktning.verksamhets Detberoende på ärhöst, om personer
turistsek-skogsröjning,Vägunderhåll,vägbyggande,verksamma inom
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