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Huddinge kommuns yttrande över remissen Ett nytt regelverk
för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37
Huddinge kommun har fått Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU
2020:37 på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet. Huddinge lämnar följande
yttrande över remissen:
Huddinge kommun anser att det är bra att arbetslöshetsförsäkringen setts över för
att bättre anpassas till behoven som finns på dagens och framtidens
arbetsmarknad.
Kommunen gör likt utredningen bedömningen att inkomstvillkoret som föreslås
ersätta arbetsvillkoret, bör leda till att fler kvalificerar sig för
arbetslöshetsersättning. Flera av de som är i behov av ekonomiskt bistånd idag har
inte rätt till arbetslöshetsersättning, eller enbart grundersättning. Det kan dels bero
på att de inte är anslutna till en a-kassa eller att de inte uppfyller arbetsvillkoret. I
viss mån kan detta antas medföra att färre kommer vara i behov av ekonomiskt
bistånd från kommunen, då de istället kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.
Förslaget om nedtrappning av ersättningen bör i sin tur ge bättre incitament än
nuvarande reglering att få ner långtidsarbetslösheten och skapa incitament för
arbetslösa att återinträda in på arbetsmarknaden.
Å andra sidan kan förslagen om förändringar i ersättningens storlek och
ersättningsperiodens längd, med föreslagen nedtrappning som förslås bli något
större, leda till att behovet av ekonomiskt bistånd ökar för vissa personer, både de
som redan har kompletterande ekonomiskt bistånd som får ett ökat behov men
också att fler behöver söka ekonomiskt bistånd i takt med att ersättningen trappas
ner. Flera av de som är i behov av ekonomiskt bistånd har en svag förankring på
arbetsmarknaden och kan därmed behöva längre tid att hitta nya jobb vid
arbetslöshet. Att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få
arbetslöshetsersättning en kortare tid kan därmed påverka målgruppen med behov
av ekonomiskt bistånd.
Kommunen anser vidare att de föreslagna förändringarna i
arbetslöshetsförsäkringen bidrar till ett effektivare system på flera sätt, att till
exempel ändra beräkningsreglerna från dag och veckoberäkning gör det enklare
för sökande men det medför också en harmonisering och förenkling vid
beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd.
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Utredningens förslag innebär att personer med barn under 18 år inte längre
kommer att få en förlängd ersättningsperiod. Det verkar inte framgå i utredningen
vilka konsekvenser det får för barn eller att en barnkonsekvensanalys har gjorts.
Kommunen gör bedömningen att det får en generell negativ effekt utifrån
barnperspektivet. Det finns en risk att fler barn kommer att leva i familjer som
uppbär ekonomiskt bistånd. Att leva i ekonomisk utsatthet får inte bara materiella
konsekvenser för barnen utan kan även leda till utanförskap och att barnen i vuxen
ålder löper ökad risk för att till exempel inte etablera sig på arbetsmarknaden.
Generellt, vilket även påpekas i utredningen, skapar andra pågående reform- och
utredningsarbeten inom arbetsmarknadspolitikens område osäkerhet om
förslagens konsekvenser, effekter och utfall. Det gör det i viss mån svårt att
bedöma förslagen isolerat från andra pågående eller planerade reformer, som kan
vara avgörande för hur väl utredningens förslag kommer att fungera i praktiken.
Däribland kan nämnas osäkerheten som råder kring Arbetsförmedlingen, som
föreslås anvisa de som förbrukat en ersättningsperiod med 100, 200 eller 300
ersättningsdagar till jobb och utvecklingsgarantin, vilket förväntas öka
programkostnader och kostnader för aktivitetsstöd. Därtill finns förslag om
förändringar i lagen om anställningsvillkor som skulle kunna påverka utfallet av
utredningens förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring.

För Huddinge kommun
Daniel Dronjak,
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 26 oktober 2020

