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Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen
Allmänt
Riksdagen har beslutat om ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen. De ändrade bestämmelserna har trätt i kraft den 1 januari 1999 och gäller
•

förlängning av försöksverksamheten med en aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, dvs. arbetsmarknadspolitiskt projektarbete (PRJ),

•

ändrad åldersgräns för grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen, och

•

konsekvensändringar, bl.a. till följd av förenkling och harmonisering av
vissa av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Ändringarna framgår av de ändringsförfattningar — SFS 1998:1783, 1791 och
1795 — som bifogas detta cirkulär. För ändringarna redogörs nedan.

Förlängning av PRJ
Försöksverksamheten med en aktivare användning av arbetslöshetsersättningen innebär att arbetslöshetsersättningen ska kunna lämnas även till en
arbetslös som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt projektarbete (PRJ).
Om PRJ, se SK Cirkulär 1998:128.
Riksdagens beslut innebär att försöksverksamheten får förlängas till och med
den 30 september 1999. Detta framgår av 3 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) enligt SFS 1998:1783 (bifogad).
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Genom förordning enligt SFS 1998:1795 (bifogad) har regeringen föreskrivit att
förordningen (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen ska fortsätta att gälla till och med den 30 september 1999.
För förlängning av försöksverksamheten finns avsatt 150 miljoner kronor.

Ändrad åldersgräns för grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av propositionen En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. (prop. 1994/95:218, bet. 1994/95:AU15)
att kommunerna skulle ges möjlighet att genom överenskommelse med staten ta ett samlat ansvar för arbetslösa ungdomar fram till och med den 30 juni
det år de fyller 20 år. Som en följd av detta beslut blev den tidigaste tidpunkten för att få grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen den 1 juli det år en
person fyller 20 år.
Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av tilläggsbudget för budetåret 1998 (prop. 1997/98:150, bet 1997/98:FiU27) att åldersgränsen skulle
ändras för vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder från den 1 juli det år personen fyller 20 år till den dag personen fyller 20 år.
Om denna ändring, se SK Cirkulär 1998:109.
Riksdagen har nu beslutat att anpassa bestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen till denna ändring av åldersgränsen inom de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna. Det innebär att tidpunkten för när grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen kan lämnas sätts till tidigast från och med den dag personen
fyller 20 år. Detta framgår av 6 § ALF enligt SFS 1998:1783 (bifogad).

Konsekvensändringar
I samband med införandet av åtgärden arbetspraktik har gjorts en förenkling
och harmonisering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder där aktivitetsstöd
i form av utbildningsbidrag utges.
De bestämmelser som styr arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, yrkesinriktad rehabilitering och bidrag till start av näringsverksamhet är från och
med den 1 januari 1999 sammanförda till förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Detta har föranlett konsekvensändringar i
14, 17 och 19 §§ ALF enligt SFS 1998:1783 (bifogad).
Om förordningen om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, se SK Cirkulär 1999:4. Den nya åtgärden arbetspraktik finns även beskriven i
SK Cirkulär 1998:211.
I och med att åtgärden arbetslivsutveckling (ALU) upphört den 1 januari
1999 — utom för de som vid årsskiftet deltar i åtgärden — har vidtagits konsekvensändring i 22 § ALF. I fråga om personer som har anvisats ALU före
den 1 januari 1999 gäller 22 § i sin äldre lydelse. Ändringen och övergångsbestämmelsen framgår av SFS 1998:1783 (bifogad).
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Ersättning under viss utbildning
Möjligheten till ersättning vid utbildning enligt bestämmelsen i 18 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring har förlängts till och med den
31 december 1999. Ändringen framgår av SFS 1998:1791 (bifogad).
Förordningen om arbetslöshetsförsäkring finns i sin helthet bifogad SK
Cirkulär 1998:8.
Bestämmelsen avser deltidsstudier med studiestöd som påbörjats efter arbetslöshetens inträde för personer som söker minst halvtidsarbete. Som
framgår av förordningstexten ska utbildningen vara ett led i den individuella
handlingsplan som gjorts upp mellan den arbetssökande och arbetsförmedlingen. Längden på utbildningen är begränsad till 180 dagar, vilket ska
anses avse ett halvårs kalendertid. Ersättningen ska beräknas — enligt angiven omräkningstabell — så att den arbetssökande inte genom studiestödet
och arbetslöshetsersättningen kompenseras för mer än studietiden och arbetsutbudet.

Bakgrund
Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen
framgår av regeringens budgetproposition för 1999 (prop. 1998/99:1) och
arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU1.

Frågor
Frågor om arbetslöshetsförsäkringen besvaras av Lars-Gösta Andréen på
Förhandlingssektionen. Frågor om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen (PRJ) besvaras även av Vivi Libietis på Sektionen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.
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