TCOs förslag till en modern arbetslöshetsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en sammanhållen trygghetsförsäkring
som syftar till att ge arbetstagare inkomstskydd i händelse av
arbetslöshet.
Arbetslöshetsförsäkringen består av två försäkringsdelar.
Grundförsäkringen är en allmän försäkring vilket innebär att alla
arbetstagare som uppfyller grundförsäkringens villkor för rätt till
ersättning är försäkrade. Den medlemsbaserade försäkringsdelen ger
inkomstrelaterad ersättning och kräver medlemskap i
arbetslöshetskassa

Villkor för rätt till ersättning

Inkomst- och arbetsvillkor

I båda försäkringsdelarna måste grundvillkoren vara uppfyllda. Det
innebär att man som arbetslös skall stå till arbetsmarknadens
förfogande och aktivt söka arbete via arbetsförmedling.
Grundvillkoren är alltså en nödvändig, men inte tillräcklig, betingelse
för att få rätt till ersättning
Grundförsäkringsdelen
Den medlemsbaserade
försäkringsdelen
Grundförsäkringen ger rätt till
För att få ersättning från den
antingen en lägre eller en högre
inkomstrelaterade
dagpenning.
arbetslöshetsförsäkringen
skall den sökande, förutom
För den lägre dagpenningen krävs
att uppfylla grundvillkoret,
att den arbetslösa antingen haft en
även uppfylla ett arbetsvillkor
arbetsinkomst i tre månader under
eller ett inkomstvillkor samt
en ramtid av sex månader före
medlemsvillkoret
arbetslösheten eller en total
arbetsinkomst på minst 8000 kronor Arbetsvillkoret innebär att
den arbetslösa för att få
under sex månader före
ersättning måste ha arbetat
arbetslösheten. Syftet är att ge den
som inträtt på arbetsmarknaden ett 70 timmar per månad i sex
månader under en ramtid av
grundskydd som gör det onödigt
12 månader före
med försörjningsstöd vid
arbetslösheten. Detta är en
arbetslöshet
återgång till det arbetsvillkor
som gällde före 1 januari
För den högre dagpenningen krävs
2007. Motsvarande ändring
att den arbetslösa haft en månatlig
arbetsinkomst på minst 9000 kronor görs i kompletteringsregeln
per månad under tre månader inom
en ramtid av sex månader före
arbetslösheten. De tre
inkomstmånaderna behöver inte
vara sammanhängande. Syftet är att
ge de arbetslösa som i viss mån
etablerat sig på arbetsmarknaden
men som inte är med i a-kassa ett
inkomstskydd

Inkomstvillkoret innebär att
den sökande skall ha uppburit
en månatlig arbetsinkomst på
minst 8000 kronor under sex
sammanhängande månader
inom en ramtid av 12
månader före arbetslösheten.

Ersättningens storlek

Avgifter

Ett studerandevillkor införs. Det
utformas som en utbildningsbonus
under 3 månader efter examen med
krav på dokumenterat jobbsökande
Den lägre dagpenningen bör uppgå
till 320 kronor, motsvarande 7040
kronor per månad. Den högre
dagpenningen bör uppgå till 400
kronor, motsvarande 8800 kronor
per månad. Ersättning på basis av
studerandevillkoret ges efter det
högre beloppet. Ersättningsnivåerna
indexeras inte utan ändras efter
regeringsbeslut

Medlemsvillkoret bör fortsatt
vara 12 månaders
medlemskap i a-kassa
För att ersättningsgraden skall
bli så hög att även den
inkomstrelaterade delen
omfattar flertalet höjs
ersättningstaket i ett första
skede från dagens 18 700 till
27 500 kronor per månad (7,5
pbb). Taknivån indexeras
därefter med förändringen av
inkomstbasbeloppet

Merparten av de arbetslösa som får ersättning från
grundförsäkringsdelen är inte medlemmar i arbetslöshetskassa,
varför det inte är aktuellt med avgift till sådan kassa. De som inte är
medlemmar bidrar ändå till arbetslöshetsförsäkringens finansiering
genom arbetsmarknadsavgiften
För de a-kassemedlemmar som ännu inte uppfyller medlemsvillkoret
(12 månader) gäller reglerna för a-kasseavgift lika som för de
arbetslösa som erhåller inkomstrelaterad ersättning.
Avgiften till arbetslöshetskassa ska vara avdragsgill mot inkomst för
denna grupp
Medlemsavgiften till försäkringen ändras så att den nuvarande
differentieringen slopas. Det är rimligt att den enskilde betalar en viss
premie för en försäkring med bra ersättningsvillkor och hög
servicenivå. A-kasseavgiften bör vara maximalt 150 kronor i
månaden. Aggregerat betyder det att egenavgifterna motsvarar cirka
20 % av försäkringens kostnader. Samtidigt betyder detta att några akassor får en höjd medlemsavgift i förhållande till idag. En viss
differentiering av avgiften ska dock fortsatt tillåtas om denna
avspeglar skillnader i kassans kostnader för administration etc.

Administration

Avgiften till arbetslöshetskassa ska vara avdragsgill mot inkomst,
vilket innebär att den faktiska avgiften kommer att bli runt 100
kronor i månaden
Försäkringen skall som nu i huvudsak administreras nära de fackliga
organisationerna och inspekteras av IAF.
Arbetslöshetsförsäkringen ska vara fristående från sjukförsäkringen.
Grundbeloppen för de som inte är medlemmar i arbetslöshetskassa
skall administreras av Alfa-kassa.
För a-kassemedlemmar sköter respektive a-kassa all administration
inklusive utbetalning av all ersättning

