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Remiss: Promemorian Kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om en 
gemensam digital ingång 
Sveriges a-kassor har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång. 

Sveriges a-kassor har inget att invända mot de föreslagna bestämmelserna i sak. De är 

ändamålsenliga och ger ett tydligt uppdrag som möjliggör planering och implementering 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 (SDG-förordningen) hos 

de berörda aktörerna. Vi vill dock lämna några synpunkter. 

Avsnitt 4.2 Behöriga myndigheter och nationella samordnare 

Sveriges a-kassor kan konstatera att det är rimligt att a-kassorna pekas ut som sådana 

organ som likställs med behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen eftersom 

a-kassorna har ett lagstadgat ansvar för handhavande av arbetslöshetsförsäkringen.  

Det är angeläget med samarbetsformer som möjliggör att a-kassorna och andra organ 

som likställs med behöriga myndigheter även fortsättningsvis kan involveras i det 

fortsatta SDG-arbetet. Denna samverkan sker lämpligen för a-kassornas del via Sveriges 

a-kassor som är a-kassornas intresseorganisation.  

Med beaktande av den svenska förvaltningsstrukturen med olika aktörer som är 

ansvariga för delar av ”livshändelsen arbete” kan det finnas anledning att överväga om 

det finns behov av en särskild nationell samordnare.  

I framtiden skulle det kunna bli aktuellt att utreda behovet av en gemensam portal med 

information om att arbeta i Sverige. En förutsättning för en sådan lösning är att 

kostnaden för förvaltningen av en sådan portal bärs av staten så att både behöriga 

myndigheter och även andra organ har ekonomiska möjligheter att delta. 
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Avsnitt 7 Konsekvenser 

Eftersom det i nuläget finns en del oklarheter främst gällande artikel 14 i 

SDG-förordningen och bilaga II är det svårt att helt överblicka förslagets konsekvenser 

för a-kassornas del och vilka krav i SDG-förordningen som ska uppfyllas. 

Utmaningarna Sveriges a-kassor ser med anledning av att det i nuläget krävs 

personnummer för åtkomst till a-kassornas e-tjänster är i stort de samma som 

myndigheterna har.  

Med vänlig hälsning 

Sveriges a-kassor 

 

Harald Petersson 

Ordförande 


