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LOs yttrande över Ds 2010:14 ”De nyanlända och 
arbetslöshetsförsäkringen m.m.” 
 
LO har givits möjlighet att yttra sig över promemorian ”De nyanlända och 
arbetslöshetsförsäkringen m.m.”. Promemorian innehåller förslag till 
ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen. LO tar här 
ställning till de förslag som presenteras i promemorian. 
 
Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats avsevärt sedan regeringsskiftet år 
2006. LO anser därför, för övrigt, att det behövs en reformering av 
arbetslöshetsförsäkringen så att den ger god inkomsttrygghet samt får väl 
avvägda villkor och solidarisk finansiering. 
 
Arbetslöshetsersättning föreslås att inte lämnas till en sökande som har 
rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
 
LO anser att förslaget enligt promemorian är rimligt. Det bör inte vara 
möjligt att erhålla ersättning från två olika ersättningssystem samtidigt. 
Syftet med etableringsinsatserna för nyanlända är att påskynda vissa 
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.1 Emellertid bör 
det för den som har kvalificerat sig till arbetslöshetsersättning och väljer att 
delta i etableringsinsatserna utgå aktivitetsstöd som motsvarar nivån i 

                                                 
1 1§ Lag (2010:197) om etableringsinsatser för nyanlända. 
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arbetslöshetsförsäkringen.  Det bör inte föreligga något incitament av 
ekonomisk art av att inte förbättra sin position på arbetsmarknaden. 
 
 
Förslag om att när ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den 
nyanlände har haft rätt till etableringsersättning. 
 
LO anser att förslaget enligt promemorian är rimligt dock borde förslaget 
omformuleras så att den tid då man faktiskt har haft etableringsersättning är 
den tid som inte ska räknas i ramtiden. LO anser att det blir otydligt vad 
förslaget innebär när det är rätten till ersättningen som avgör hur man ska 
bestämma ramtid. 
 
 
En månad som innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att den 
kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor är inte överhoppningsbar vid 
bestämmande av ramtiden. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om närmare beräkning 
och prövning av ramtid och överhoppningsbar tid. Bestämmelserna om 
överhoppningsbar tid ges en mer redaktionell utformning. 
 
LO kan inte ta ställning till förslaget om föreskrifter om beräkning och 
prövning av ramtid och överhoppningsbar tid, då det inte framgår av 
promemorian om innehållet i dessa skrivningar.  
 
LO förutsätter emellertid att de förslagna förändringarna av redaktionell 
karaktär inte motverkar och försämrar funktionen av den överhoppningsbara 
tiden. För övrigt anser LO att den överhoppningsbara tiden bör återgå till sju 
år. 
 
 
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 januari 2011  
 
LO anser att Lag (2010:197) om etablering för vissa nyanlända invandrare 
och förslagen i promemorian i de fall de blir genomförda bör börja gälla 
samtidigt. 
 
Lagen om etableringsinsatser träder i kraft den 1 december 2010. Förslagen 
i denna promemoria föreslås träda i kraft så snart det är rimligt dock tidigast 
31 januari 2011. Konsekvensen av det är att det kommer att bli möjligt att 
uppbära både etableringsersättning och arbetslöshetsersättning under den 
mellanliggande tiden. LO anser att det är olyckligt att den föreslagna 
lagändringen inte sammanfaller samtidigt. Arbetslöshetsförsäkringen har 
genomgått ett flertal förändringar de senaste åren, dessa har varit dåligt 
förberedda och slarvigt genomförda. Det har skadat 
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arbetslöshetsförsäkringens legitimitet allvarligt. Därför är det viktigt att 
förändringarna inom arbetslöshetsförsäkringen görs på ett vederhäftigt och 
rättssäkert sätt. 
 
 
Övrigt 
 
LO anser att promemorians utformning och förslagens ikraftträdande 
riskerar att skada legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen. Utöver ovan 
anmärkta problem förekommer också felaktigheter i förslagen till lagtext 
exempelvis på sid. 8, under § 16 har punkt 1 "styrkt sjukdom" fallit bort. Av 
skrivelsen i övrigt, t.ex. på s. 19 och s. 28, framgår dock att man även 
fortsättningsvis tänkt att styrkt sjukdom ska vara överhoppningsbar. LO 
utgår därför från att departementets avsikt inte har varit att ta bort punkten.  
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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