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Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknadsdepartementets remiss Pensionärers och förtroendevaldas 
ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  avge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet enligt bilaga 

Ärendet 
Regeringskansliet har remitterat rubricerade betänkande till Uppsala kommun med hemställan 
om yttrande senast 1 april. 

Delbetänkandet innehåller förslag till förändrad lagstiftning. Syftet är främst att förenkla 
regelverket och göra systemet mer flexibelt. Detta motiveras av det önskvärda i att  fler äldre 
deltar längre i arbetslivet.   

Förtroendevaldas rätt till ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen har grundats på ett stort antal 
olika regelverk och omfattande praxis från olika instanser. Systemet har inneburit att 
förtroendeuppdrag tolkats som förvärvsarbete i vissa sammanhang, och inte i andra vilket lett 
till en tillämpning som bl.a. har inneburit att förtroendevalda förlorat sin rätt till ersättning de 
skulle ha fått om de inte varit aktiva utan att kompensation för detta kunnat erbjudas ur andra 
system. Delbetänkandet innehåller en rad förslag på förändringar som tillsammantaget ska 
säkerställa att förtroendevald som är ledig för fullgörande av uppdrag som enligt lag berättigar 
till ledighet från anställning ska hållas skadeslös vid arbetslöshet. En enhetlig reglering 
innebär att det alltid är den anställning man är ledig ifrån som omfattas av skyddet, inte 
förtroendeuppdraget i sig. Detta synsätt medför en rad förenklingar och en ensad 
bedömningsmetodik som innebär att syftet med skyddet uppnås. 

Utredningen finns att hämta poå regeringens hemsida 
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ERS-gruppen har tagit del av utredningen och tillstyrkt att kommunen för sin del inte har 
några invändningar mot förslaget. 
 
Föredragning 
Kommunen har inget att erinra mot förslagret i någon del. Kommunen har sedan tidigare 
efterlyst vissa förändringar avseende förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning, särskilt 
vad gäller deltidsarbetslösa personer som väljs till förtroendeuppdrag, en problematik som 
förändringarna förväntas omfatta.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då förhållandevis få förtroendevalda kommer att beröras kan de ekonomiska konsekvenserna 
för kommunen betraktas som marginella 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson    Lars-Sture Persson 
Stadsdirektör     Personaldirektör 
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