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Remiss: Kompletterande åtgärder till EU:s
förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA) (Ds 2021:4)
Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian Kompletterande
åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA),
Ds 2021:4.
Yttrandet begränsas till de delar som berör a-kassornas verksamhet.
Sveriges a-kassor har inget att erinra mot de föreslagna bestämmelserna i sak men vill lämna
följande synpunkter.
A-kassornas begränsade behörighet avseende delar av ELA-förordningen
Sveriges a-kassor kan konstatera att a-kassorna berörs av flera artiklar i ELA-förordningen.
De nu föreslagna kompletterande bestämmelserna gäller endast för förvaltningsmyndigheter
under regering. A-kassorna omfattas således inte av dessa bestämmelser.
ELA-förordningen måste dock läsas tillsammans med de kompletterande bestämmelserna
och promemorian för att a-kassorna ska få kännedom om vilka behörigheter man har
avseende olika artiklar i den underliggande förordningen. Det vore därför önskvärt om det
uttryckligen framgick att Regeringskansliet (Socialdepartementet) ska samverka med både
förvaltningsmyndigheter och a-kassor när man agerar enligt 3 och 6§§ i frågor gällande
sociala trygghetsförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004.
Uppgifter som nationell kontaktperson kan komma att begära ut
I artikel 32.3 anges att nationella kontaktpersoner har rätt att begära och ta emot all relevant
information enligt ELA-förordningen. Sveriges a-kassor noterar att det i dagsläget är oklart
vilken slags information de nationella kontaktpersonerna i praktiken kan komma att begära
ut.
En nationell rutin för arbetslöshetssektorn
Avseende medlingsförfarandet i artikel 13 anser Sveriges a-kassor att det bör utformas en
nationell rutin för att klargöra om kontakt ska tas med Socialdepartementet direkt eller om
en första beredning ska ske med IAF i deras egenskap som förbindelseorgan.
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