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Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om 
bland annat förtroendeuppdrag och uttag av 
pension (Ds 2016:47) 
 

Sammanfattning 
De flesta förslagen i promemorian ligger utanför Inspektionen för 
socialförsäkringens (ISF) ansvarsområde. ISF:s synpunkter begränsas till 
de förslag som berör pensioner och äldre människors arbete. 

ISF tillstyrker promemorians förslag om arbetslöshetsersättning vid uttag 
av pension (kapitel 5), men med vissa kommentarer. 

ISF har också vissa kommentarer om förslaget om förlängd rätt till inträde i 
arbetslöshetskassa (kapitel 7). 

I övrigt har ISF inga synpunkter på förslagen. 

5. Arbetslöshetsersättning vid uttag av pension 
ISF tillstyrker förslaget att dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen 
beräknas med samma procentsats på tidigare lön oavsett om den sökande 
tar ut pension eller inte (samordningens första steg tas bort).  

ISF tillstyrker också förslaget att avdrag på dagpenningen (samordningens 
andra steg) upphör om pensionsuttaget upphör. 

Åtgärder för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv har stor långsiktig 
betydelse för samhällsekonomin och inte minst för pensionssystemets 
hållbarhet. Sådana åtgärder är därför angelägna, även om de på kort sikt 
kan medföra vissa kostnader.  

För att underlätta för dem som vill arbeta längre upp i åldrarna bör 
möjligheterna att ta ut någon del av sin pension och samtidigt stå till 
arbetsmarknadens förfogande vara goda. Nuvarande regelverk i 
arbetslöshetsförsäkringen är svåröverskådligt och kan innebära stora 
nackdelar för personer som vill fortsätta förvärvsarbeta samtidigt som de 
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tar ut någon del av sin pension. Promemorians förslag undanröjer en del av 
dessa nackdelar. 

ISF vill emellertid framhålla att både nuvarande ordning och promemorians 
förslag kan få negativa konsekvenser för personer som vill kombinera 
deltidsarbete med pensionsuttag motsvarande deltid. Vid arbetslöshet 
baseras dessa personers arbetslöshetsersättning på en deltidsinkomst, 
vilket kan innebära att en stor del av ersättningen försvinner när den 
räknas av mot den uttagna pensionen. Personer i denna situation har då 
liten nytta av arbetslöshetsförsäkringen och kan tvingas ta ut 
heltidspension för att få en rimlig inkomst. Då minskar förmodligen också 
sannolikheten för att de senare återgår till förvärvsarbete. 

7. Förlängd rätt till inträde 
ISF har inga synpunkter på förslaget om förlängd rätt till inträde i 
arbetslöshetskassa till 65 års ålder. ISF vill emellertid framhålla att den 
nuvarande ordningen, att rätten till arbetslöshetsersättning och vissa andra 
arbetsrelaterade förmåner upphör vid 65 års ålder, gör det mindre 
attraktivt för äldre människor att fortsätta arbeta. En anpassning av 
åldersgränsen för dessa förmåner till lagen om anställningsskydd, som för 
närvarande ger rätt att kvarstå i anställning till 67 års ålder, skulle bättre 
stimulera fortsatt förvärvsarbete.  

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Hemström-
Hemmingsson. Per Gustafson har varit föredragande. I beredningen har 
också Dan Ljungberg deltagit. 
 

 

Maria Hemström-Hemmingsson 
Generaldirektör 

Per Gustafson 
Forskare 
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