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Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat
förtroendeuppdrag och uttag av pension (SOU 2016:47)
Bakgrund

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 22 december 2016
(A2016/02514/A) ombetts att yttra sig över promemorian Nya regler i
arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av
pension (Ds 2016:47).
I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
De föreslagna ändringarna innebär bl.a. följande. Tid med
förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning
ska jämställas med tid med förvärvsarbete. Förtroendeuppdrag som
enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska inte anses utgöra
lämpligt arbete vid tillämpning av bestämmelserna om varning och
avstängning från rätt till ersättning. En sökande som utan godtagbart
skäl genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att ett sådant
förtroendeuppdrag inte kommit till stånd ska inte heller stängas av
från rätt till ersättning. I promemorian föreslås även att om en
sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på
grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen.
Det föreslås vidare att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa
förlängs till och med dagen före den dag när ett medlemskap i en
arbetslöshetskassa upphör utan uppsägning. Ändringarna föreslås
träda i kraft den 2 april 2018.
Förslagens förhållande till ILO-konventioner m.m.

I promemorian anges att förslagen inte bedöms ha några konsekvenser
som påverkar Sveriges åtaganden gentemot ILO. Promemorian
innehåller dock inte någon närmare redogörelse för bakgrunden till
detta ställningstagande.
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Kommittén vill erinra om att av särskild betydelse för förslagen i
promemorian är ILO:s konvention (nr 168) om främjande av
sysselsättning och skydd vid arbetslöshet som antogs 1988 och
ratificerades av Sverige 1990 (prop. 1989/90:64). Enligt konvention nr
168 ska varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att samordna sitt
system för skydd vid arbetslöshet och sin sysselsättningspolitik.
Skyddet vid arbetslöshet, i synnerhet metoderna för att utge förmåner
vid arbetslöshet, bör vara utformat så att det bidrar till att främja full,
produktiv och fritt vald sysselsättning och inte tar bort incitamenten
för att arbeta och erbjuda arbete. Konventionen innehåller bl.a.
bestämmelser om personkrets, ersättningsnivåer och
ersättningsperiodens längd samt anger skäl och villkor för indragning
eller minskning av ersättningen, t.ex. om annan inkomstförmån
erhålls. Kommittén kan inte se att förslagen i promemorian skulle
strida mot någon av bestämmelserna i konvention nr 168.
Svenska ILO-kommitténs slutsats

Svenska ILO-kommittén gör bedömningen att förslagen i
promemorian inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon
ILO-konvention som ratificerats av Sverige.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande Stefan
Hult och ledamöterna Catharina Nordlander, Barbro Köhler Krantz,
Niklas Beckman, Amelie Berg, Ellen Nygren och ersättarna Sophie
Thörne och Ullika Dalén. Närvarande har varit ersättaren Thomas
Janson, experten Atosa Anvarizadeh, samt från sekretariatet Linnéa
Blommé och Malin Broman Lindfors. Ärendet har handlagts av
undertecknad sekreterare.
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