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Remissvar

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring Ds 2022:28

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och
vill härmed lämna följande synpunkter.

Under covid-1 9-pandemin har vissa lättnader införts i arbetslöshetsförsäkringen. 1
promemorian föreslås att dessa lättnader ska gälla tills vidare.

De förändringarna som nu föreslås att gälla tills vidare infördes under covid-19-pan-
demin med hänvisning till de mycket speciella förhållanden som gällde då. Dessa
förhållanden är inte för handen längre varför förändringarna bör utmönstras. För det
fall villkoren bör ändras måste detta självständigt utredas och motiveras utan kopp
ing till covid-19-pandemin.

Lättnaden i arbetsvillkoret ska gälla tills vidare

1 promemorian föreslås en minskning av antalet arbetande timmar för att uppfylla ar
betsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

Det är viktigt att rätt till arbetslöshetsersättning förutsätter att den försäkrade har va
rit förankrad på arbetsmarknaden. Förslaget på lättnader i arbetsvillkoret tillgodoser
inte kravet på förankring på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget.
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Lättnaden i karensvillkoret ska gälla tills vidare

1 promemorian föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas

från sex till två dagar.

Det är viktigt att det i arbetslöshetsförsäkringen finns tydliga incitament för den för

säkrade att undvika arbetslöshet. Karensvillkoret är en självrisk som har ett sådant

syfte. Karensvillkoret måste ha en längd som uppfyller detta syfte.

Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget.

Mölligheten till undantag från “femårsregeln” för företagare ska gälla tills vidare

Enligt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen ska en företagare som upphör att bedriva

näringsverksamhet anses vara arbetslös så snart det inte vidtas åtgärder i verksam

heten. Om näringsverksamheten återupptas av företagaren får en ny bedömning av

företagarens arbetslöshet vid uppehåll i näringsverksamheten göras tidigast fem år

från det att näringsverksamheten återupptogs (femårsregeln).

Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från “femårsregeln”.

Det är viktigt att ersättning från arbetslöshetsförsäkringen inte används på ett sätt

som snedvrider konkurrensen mellan företag. Femårsregeln har tidigare utretts och

är väl avvägd.

Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget.
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