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24 april 2009 
 

 

Direktiv för LOs och SAPs gemensamma a-kassegrupp  

 
En väl fungerande, tydlig, förutsägbar och solidariskt finansierad 
arbetslöshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen.  
 
En sådan arbetslöshetsförsäkring möjliggör nödvändig strukturomvandling, ger 
ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin 
när arbetslösheten stiger och motverkar press nedåt på lönerna.  
 
Under lång tid har både innehållet och formen för arbetslöshetsförsäkringen urholkats. 
Allt färre av de försäkrade får ut ett 80-procentigt skydd vid arbetslöshet. Sedan den 
borgerliga regeringen tillträdde 2006 har en lång rad orättvisa försämringar av 
arbetslöshetsförsäkringen genomförts. De sänkta ersättningsnivåerna, de höjda 
egenavgifterna och de skärpta och krångliga villkoren ökar otryggheten på 
arbetsmarknaden och försvårar omställning.  
 
Vårt mål är en väl fungerande och generös arbetslöshetsförsäkring som är enkel att 
förstå, som bidrar till rörlighet på arbetsmarknaden och som lägger grunden för en 
bred uppslutning kring öppenhet och utveckling i svensk ekonomi. Detta är också 
grunden för att försäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring från ett jobb 
till ett annat. Löntagarna ska ha tillgång till en god omställningsförsäkring vid 
arbetslöshet.  
 
Det är och bör vara frivilligt att vara med i a-kassan. A-kassan ska samtidigt vara så 
attraktiv att de allra flesta väljer att vara med i den. Arbetslöshetsförsäkringen ska 
finansieras gemensamt och solidariskt.  
 
Arbetsgruppens direktiv  
LO-kongressen beslutade 2008 ”att LO verkar för bildande av en gemensam 
arbetsgrupp med socialdemokraterna för att skyndsamt utforma en ny 
arbetslöshetsförsäkring med god inkomsttrygghet, väl avvägda villkor och solidarisk 
finansiering.”  
 
Utifrån de behov som finns och de förändringar som skett under årens lopp ska 
arbetsgruppen fungera som ett forum för analys och samråd kring ett antal 
problemställningar som påverkar försäkringens funktion och legitimitet. Gruppen ska 
söka och formulera samsyn i de frågor som diskuteras.  
 
De problemställningar som bör vara de centrala för gruppens uppdrag är de som rör 
finansiering och egenavgifter, ersättningsnivåer och tidsperioder, arbets-, inträdes-, 
och medlemsvillkor, samt kontroll, information och myndighetsutövning. Flera av 
dessa frågor berör a-kassornas roll i förhållande till staten och arbetsmarknadens 
parter.  
 
Vårt mål är arbete åt alla – full sysselsättning. Det är en central utgångspunkt för 
gruppens diskussioner. Gruppens diskussioner ska ta sin utgångspunkt i arbetslinjen.  
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Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska förtydligas.  
 
Försäkringen ska upplevas som rättvis, rättssäker och stärka den svenska modellen 
med kollektivavtal som grund för villkoren på arbetsmarknaden.  
 
De slutsatser och förslag som finns i jobbrådslagets rapport och i de beslutade 
riktlinjerna från LO-kongressen 2008 är båda utgångspunkter för gruppens arbete.  
 
Arbetsgruppens sammansättning 
En gemensam arbetsgrupp tillsätts med representanter från LO och 
socialdemokraterna. Gruppledaren för socialdemokraterna i Riksdagen är 
sammankallande och ordförande för arbetsgruppen.  
 
Arbetsgruppen ska kompletteras med tjänstemän som bistår med nödvändiga 
kunskaper. Till gruppen knyts två sekreterare, en som socialdemokraterna utser och en 
som LO utser. Dessa ska gemensamt arbeta fram underlag till gruppen och en 
slutrapport.  
 
Tidplan 
Gruppens arbete ska helt avslutas under våren 2010. Det ska avrapporteras i en 
slutrapport till VU och partistyrelsen. 
 
Inför partikongressen 2009 redovisar gruppen sin syn på vissa principiella frågor 
rörande arbetslöshetsförsäkringen till det verkställande utskottet (VU) och 
partistyrelsen. 
 


