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Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Det har sedan 2007 genomförts eller beslutats en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Den
förändring som flest personer märkt av är den ökade egenfinansieringen i försäkringen som lett till
att medlemsavgifterna i arbetslöshetskassorna kraftigt höjts från och med den 1 januari 2007 med
upp till 300 kr per månad. Numera varierar också medlemsavgifterna mellan olika
arbetslöshetskassor beroende främst på hur stor arbetslösheten är i den aktuella kassan. Sedan
2007 har närmare en halv miljon människor lämnat arbetslöshetskassorna. Och utflödet fortsätter. I
år har ungefär mellan 10 000 och 15 000 människor i månaden lämnat arbetslöshetskassorna.

Den som är medlem i en arbetslöshetskassa kan vid arbetslöshet få inkomstrelaterad ersättning på
upp till 680 kr per dag beroende på tidigare inkomst. Den som inte är medlem i någon
arbetslöshetskassa kan vid arbetslöshet få bara ett lågt grundbelopp på som allra högst 320 kr per
dag. Det grundbeloppet räcker förmodligen ofta inte till att försörja sig och sin familj på utan
utfyllnad med s.k. socialbidrag. Om arbetslösheten ökar, riskerar många människor att stå utan ett
ordentligt ekonomiskt skydd.

Vid den här tiden förra året fick jag regeringens uppdrag att föreslå hur arbetslöshetsförsäkringen
ska göras obligatorisk så att alla som arbetat ska vid arbetslöshet kunna få inkomstrelaterad
ersättning. Systemet med arbetslöshetskassor som administrerar arbetslöshetsförsäkringen skulle
dock bestå enligt utredningsdirektiven. I mitten av maj i år lämnade jag ett förslag till en
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som kan börja gälla från och med 2010 (SOU 2008:54). Det
innebär i korthet att alla som uppfyllt ett arbetsvillkor ska vid arbetslöshet kunna få
inkomstrelaterad ersättning enligt nuvarande regler. Ersättningen till den som inte är medlem i
någon arbetslöshetskassa ska som i dag betalas ut av Alfa-kassan, en särskild arbetslöshetskassa
som inrättats för detta ändamål. Reglerna för arbetslöshetskassorna och deras medlemmar är med
ett par förbättringar oförändrade enligt förslaget.

Liksom medlemmarna i arbetslöshetskassorna bidrar till finansieringen av försäkringen via sina
medlemsavgifter ska enligt förslaget de personer som inte är medlemmar betala en statlig avgift för
att bidra till finansieringen. Den statliga avgiften ska betalas till en nyinrättad myndighet. Den som
under ett kalenderår haft arbetsinkomster enligt definitionen för jobbskatteavdraget på mer än 2,7
prisbasbelopp (110 700 kr för 2008) blir avgiftsskyldig. Det första året man når upp till den
inkomsten är dock avgiftsfritt, men för åren därefter ska i princip avgift betalas till 65 års ålder.
Avgiftsskyldigheten upphör dock för den som före 65 års ålder mera varaktigt lämnat
arbetsmarknaden och inte under de fem närmast föregående åren nått upp till den inkomsten eller
fått arbetslöshetsersättning. Den som någon gång under ett år får arbetslöshetsersättning utan att
dessförinnan ha blivit avgiftsskyldig blir genast avgiftsskyldig och får för det året betala halv statlig
avgift. I vissa fall slipper man betala avgift för ett år. Det gäller för varaktigt sjuka personer, för
personer som pensionerat sig i förtid och för den som har så låga inkomster att han eller inte hon
haft intäkter på mer än 1,5 prisbasbelopp (61 500 kr för 2008).

Den statliga avgiften motsvarar den högsta gällande medlemsavgiften i någon arbetslöshetskassa
den 1 december året innan. För 2008 skulle den statliga avgiften ha varit 5 196 kr (motsvarande 433
kr i månaden). Liksom medlemsavgiften är lägre för arbetslösa medlemmar, görs det en nedsättning

http://www.lexnova.se/
http://www.lexnova.se/


Blendow Lexnova är en del av: Blendow Group AB | Humlegårdsgatan 14 | 114 46 Stockholm |
Telefon: 08-579 366 00 | Fax: 08-667 97 60 | E-post: info@blendow.se | © 2009 Blendow Lexnova

av den statliga avgiften med 300 kr i månaden för den som är arbetslös.

Under förutsättning att antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna återgår till vad det varit under
lång tid före 2007 bedöms cirka 500 000 personer i princip bli skyldiga att betala statlig avgift. Den
obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen bedöms dock leda till att arbetslöshetskassorna får många
fler medlemmar. Vid nuvarande förhållandevis låga arbetslöshetsnivå bedöms förslaget innebära att
statens intäkter kraftigt överstiger kostnaderna.

I den allmänna debatten har det talats om "obligatorisk a-kassa". Förslaget innebär emellertid inte
att någon som inte frivilligt ansökt om det blir medlem i en arbetslöshetskassa.
Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga föreningar, men vad de får göra och vilka de får ha som
medlemmar är noga reglerat i författning samtidigt som staten är representerad i kassornas
styrelser. Under förutsättning att arbetslöshetskassorna kan anses som föreningar enligt
Europakonventionen hade en ordning som tvingat in personer som medlemmar i kassorna kunnat stå
i strid med skyddet för (den negativa) föreningsfriheten enligt konventionen och Europadomstolens
praxis. Som förslaget är utformat kan jag dock inte se att det skulle kunna med fog hävdas strida
mot skyddet för föreningsfriheten enligt Europakonventionen. Nivån på den föreslagna statliga
avgiften ger visserligen de allra flesta utanförstående ekonomiska incitament att bli medlemmar i en
arbetslöshetskassa. Den statliga avgiften är dock inte satt till ett högre belopp än vad någon medlem
i en arbetslöshetskassa faktiskt har att betala. Och skulle den statliga avgiften ha satts lägre, hade å
andra sidan medlemmar i arbetslöshetskassor med högre medlemsavgift fått ekonomiska incitament
att lämna kassan. En sådan statlig priskonkurrens avseende det enda som arbetslöshetskassorna får
göra enligt författning (ha hand om arbetslöshetsförsäkringen) hade kunnat hävdas strida mot (den
positiva) föreningsfriheten.

Förslaget om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring har i den allmänna debatten mötts av
genomgående negativa reaktioner. Arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har sagt sig vilja
avvakta remissutfallet innan han tar ställning. Remisstiden går ut den 18 augusti 2008. Ska det
under 2009 hinna inrättas en ny myndighet för att ha hand om den statliga avgiften bör vi redan i
budgetpropositionen i september kunna få en fingervisning om hur regeringen ställer sig till
förslaget. Något behöver i vart fall göras om inte många människor ska riskera att stå utan ett
ordentligt ekonomiskt skydd, om arbetslösheten ökar.
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