Yttrande

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)
Bakgrund

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 24 mars 2015
(S2015/1554/SF) anmodats att yttra sig över betänkandet Mer trygghet
och bättre försäkring (SOU 2015:21).
Betänkandet är ett slutbetänkande från den parlamentariska
socialförsäkringsutredningen. Det innehåller omfattande redogörelser
av socialförsäkringens och arbetslöshetsförsäkringens utformning
idag samt ett mycket stort antal förslag och bedömningar.
Betänkandet innehåller vidare en reservation och fyra särskilda
yttranden.
Bland de förslag som lämnas kan nämnas:
- införandet av ett nytt inkomstbegrepp (e-inkomst)vilket skulle
förändra beräkningen av inkomst inom så väl
arbetslöshetsförsäkringen samt socialförsäkringen,
användandet av normalarbetstid inom
arbetslöshetsförsäkringen m.m.
- Begränsa sökområdet geografiskt samt till sitt yrke under de
första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen,
- En förändrad regel för arbetslöshetsersättning vid
deltidsarbete,
- Skyldigheter för landsting, arbetsgivare och berörda
myndigheter att samverka för att förbättra/skynda på
möjligheterna för en person att återgå i arbete efter sjukdom.

Förslagens förhållande till ILO-konventioner

I betänkandet (s 567)nämns ILO:s konvention (161) om
företagshälsovård, ratificerad av Sverige år 1986 genom prop.
1985/86:141. Därutöver kan nämnas ILO:s konvention (168) om
främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet som Sverige
ratificerat år 1990 (prop. 1989/90:64) och ILO:s konvention (130) om
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läkarvård och kontanta sjukförmåner som ratificerades av Sverige år
1970 (prop. 1970:21).
Svenska ILO-kommitténs slutsats

Som redovisats ovan är betänkandet omfattande och ILO-kommittén
har valt att begränsa remissvaret till att bedöma de författningsförslag
eller förslag som har konkretiserats i förslagsrutor.
Det finns som redovisats ovan ILO-konventioner som berör de
ämnesområden som behandlas i betänkandet. Eftersom
författningsförlagen eller de förslag som lämnas i förslagsrutor i
betänkandet dock inte behandlas i något instrument antaget av ILO
och ratificerat av Sverige, har Svenska ILO-kommittén, utifrån de
aspekter som kommittén har att beakta, inte något att erinra med
anledning av förslagen.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och
ledamöterna Nordlander, Köhler Krantz, Beckman, Donovan,
Nygren, Berg samt ersättarna Larsson och Jonsson. Närvarande har
varit sekreteraren Blommé, ersättarna Skäringen, Rubensson och
Janson samt adjungerade Samuelson Apelgren och Elfborg. Ärendet
har handlagts av undertecknad sekreterare.
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