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Ändringar i arbetsläshetsförsäkringen vid
införandet av utvecklingstid (Ds 20 19:24)
Ingen samordning av dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshets
ersättning avsnitt 5.3
—

Beviljande av ersättningsperiod
Av 22 a § ALF framgår att prövning och bevilj ande av en ersättningsperiod får göras för den
som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Sveriges a-kassor
förutsätter härvid att ramtiden ska bestämmas utifrån 15 b § ALF, d v s de tolv månader som
närmast föregått den tidpunkt när sökanden påbörjade programmet och i förekommande
fall utifrån 15 c § ALF för sökande som inte har uppfyllt ett arbetsvillkor när programmet
påbörjades, men som gör det under pågående program. Ramtiden är då de tolv månader som
närmast föregått den tidpunkt när sökanden uppfyllt arbetsvillkoret.
—

Av den föreslagna 22 c § ALF framgår att en prövning enligt 22 a § ALF ska göras för den
som anvisats det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid, dock utan att någon
ersättningsperiod beviljas. Sveriges a-kassor har inget i sak att invända mot att den som
anvisats programmet utvecklingstid inte ska beviljas en ersättningsperiod. Vi vill dock påtala
att det innebär ytterligare ett undantag i en redan komplicerad lagstiftning som också medför
att arbetslöshetskassorna behöver utveckla sina system för att kunna hantera detta undantag.
Förvärvsarbete för att uppfylla arbetsvillkoret
Arbetslöshetskassorna ska således pröva om den som anvisats programmet utvecklingstid
uppfyller ett arbetsvillkor inom en ramtid och skicka uppgifterna till Försäkringskassan men
utan att bevilja en ersättningsperiod. Enligt 15 § ALF får tid då förvärvsarbete har utförts
inte räknas mer än en gång för att uppfylla arbetsvillkoret. Departementet bedömer att
förslaget inte påverkar tillämpningen av 15 § ALF eftersom någon ersättningsperiod inte ska
beviljas för den som deltar i programmet utvecklingstid. Sveriges a-kassor befarar att detta
skulle kunna komma att tolkas på annat sätt då det i 15 § ALF i dess nuvarande utformning
endast anges att arbete inte får räknas igen för att uppfylla arbetsvillkoret. Sveriges
a-kassor noterar dock att det i bestämmelsen inte finns någon koppling till att arbetsvillkoret
—

—
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ska ha använts just till att bevilja en ersättningsperiod varför vi gärna ser ett ytterligare
tydliggörande gällande detta.
Pågående ersättningsperiod
1 avsnitt 3.2 framgår att en utgångspunkt i förslaget är att det inte ska gå att delta i
programmet utvecklingstid och få aktivitetsstöd och samtidigt arbetslöshetsersättning. Det
framgår dock inte av författningsförslagen att det inte ska vara möjligt för en sökande att
återknyta till en tidigare beviljad ersättningsperiod. Detta bör tydliggöras.
Såsom Sveriges a-kassor uppfattar förslaget om införandet av utvecklingstid ska den
sökande skrivas in i programmet utvecklingstid i en omfattning som motsvarar den
anställning som sökanden är utvecklingsledig från. För en person som arbetar upp till sitt
arbetsutbud är tillämpningen förhållandevis enkel om denne ska delta i programmet
utvecklingstid.
Sveriges a-kassor kan emellertid förutse vissa tillämpningssvårigheter för sökande som
arbetat deltid och fått arbetslöshetsersättning jämsides med sin deltidsanställning och som
söker utvecklingsledigt från sin deltidsanställning. Vi konstaterar att det i dag förekommer
ärenden där sökanden anvisas program motsvarande understigande sitt totala arbetsutbud
och som då ansöker om arbetslöshetsersättning för den arbetslösa tiden utöver programmet
vilket inte torde vara lagstiftarens mening. Sveriges a-kassor anser att författningsförslaget
inte är i linje med utgångspunkten om att man inte ska kunna få arbetslöshetsersättning
jämsides med utvecklingstid på deltid. Sveriges a-kassor ser ett behov av att detta regleras.

Ikraftträdande

—

avsnitt 6.1

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. Ändringarna medför att arbetslöshets
kassorna behöver utveckla sina IT-system. Sveriges a-kassor anser därför att ändringarna bör
träda i kraft sex månader efter beslut om förändringarna.

Sveriges a-kassor har i övrigt inget att erinra mot förslagen.

Med vänlig hälsning
Sveriges a-kassor

Harald Petersson
Ordförande
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