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Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37
- svar på remiss
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens reviderade
tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.
Sammanfattning
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig över utredningen Ett nytt
regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen lämnar förslag till en ny effektivare
arbetslöshetsförsäkring för fler som är grundad på inkomstvillkor istället för arbetsvillkor.
Utredningen föreslår att den tidigare lagen inklusive förordningen om arbetslöshetsförsäkring
ersätts med en ny lag respektive förordning. Flera av dagens bestämmelser överförs till det nya
regelverket.
I korthet föreslås följande förändringar:
 Arbetsvillkoret i nuvarande bestämmelser ersätts med en försäkring grundad på inkomster.
 Ersättningsperioden föreslås vara uppdelad utifrån den sökandes förankring på
arbetsmarknad.
 Ersättningen ska trappas ner beroende på arbetslöshetens längd.
 Beräkningsreglerna ändras från dag och veckoberäkning till månadsbaserad.
 Förändringar i uppgiftsskyldigheten.
 Handläggningsregler
Förvaltningen bedömer att förslaget bör få positiva konsekvenser för förvaltningens målgrupper
särskilt vad gäller de som är nya på arbetsmarknaden. Det finns dock en risk för ett ökat behov av
ekonomiskt bistånd med anledning av att ersättningens längd baseras på förankringen på
arbetsmarknaden och att det föreslås en större nedtrappning av ersättningen utifrån tiden i
arbetslöshet då många i målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Anders Ferbe (S) och tf. gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör Martin de Ron.
Anders Ferbe (S) meddelar att Socialdemokraterna inte kan delta i beslutet med anledning av det
sista stycket i förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Tf. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Martin de Ron meddelar att förvaltningen inte anser att
det sista stycket i tjänsteutlåtandet är avgörande för förvaltningens uppfattning om remissen och
reviderar därmed sitt tjänsteutlåtande så att det sista stycket stryks.
Adjungering
Mötet adjungeras i fem minuter och koalitionen diskuterar ärendet.
Överläggningen återupptas
Överläggningen återupptas och ordförande Christina Eklund (M) konstaterar att det finns ett
förslag till beslut och nämnden beslutar i enighet med förvaltningens reviderade förslag.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut A:7.10, Maria Sundblad

