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YTTRANDE 2017-03-02 Dnr A2016/02514/A 

Arbetsmarknadsdepartementet 
103 33 Stockholm 

Betänkandet Ds 2016:47 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland 
annat förtroendeuppdrag och uttag av pension 
 
PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som representerar 850 

000 privatanställda tjänstemän. Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - 

på jobbet, mellan jobb och efter jobbet. Främst inom pension och försäkring, 

arbetsmiljö, inflytande och omställning. PTK önskar yttra sig angående de 

föreslagna förändringarna, i de delar som gäller samordning med pension.  

 
PTKs yttrande 

Dagens regelverk angående samordning av arbetslöshetsersättning och 

pension är svårförståeligt för den försäkrade. Många inser inte hur ett 

pensionsuttag påverkar ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen, innan de 

får ett beslut från sin arbetslöshetskassa. I dagsläget är också beslutet om 

pensionsuttag oåterkalleligt. Så som regelverket ser ut i dag slår det orimligt 

hårt då en person som tar ut delar av sin allmänna pension, men fortsatt 

förvärvsarbetar, blir arbetslös.  

 Att den enskilde i slutet av arbetslivet har möjlighet att ta ut pension på deltid 

utan att riskera den ekonomiska tryggheten i händelse av arbetslöshet innebär 

en flexibilitet som ger fler möjlighet att arbeta längre. I dag kan den försäkrade 

drabbas av ett stort och oväntat inkomsttapp, som i praktiken också kan 

minska incitamenten att söka ett nytt arbete.  Dagens reglering avviker från 

inkomstbortfallsprincipen och riskerar också att skada förtroendet för 

försäkringen. 
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PTK anser det vara angeläget att de i betänkandet föreslagna förändringarna 

i lagen (1997:238) om arbetslöshetsersättning 26-33 §§ genomförs.  

 

I betänkandet föreslås att samordningen av arbetslöshetsersättning och 

pension ska göras genom att dagpenningen minskas med det pensionsbelopp 

som utges. Föreskrifter ska utarbetas för att räkna om pensionen till 

dagsbelopp. PTK vill härvidlag påpeka att det är viktigt att omräkningsreglerna 

utformas omsorgsfullt. Pension kan utbetalas på många sätt exempelvis, så 

som nämns i betänkandet, månadsvis eller årsvis. Pension kan också betalas 

som ett engångsbelopp till exempel vid återköp av mindre innestående belopp. 

Temporära pensionsuttag förekommer också. Det bör säkerställas att 

beräkningsreglerna inte ger oönskade effekter, så som att 

engångsutbetalningar som avser hela pensionsrätter genom samordningen 

skulle innebära att arbetslöshetsersättningen minskar i orimlig mån.    
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