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Yttrande över delbetänkandet ”I gränslandet” Social
trygghet vid gränsarbete i Norden
Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över
rubricerade betänkande och har följande synpunkter.
Lärarnas Riksförbund välkomnar initiativet att inom den parlamentariska
socialförsäkringsutredningen utreda den sociala trygghet som finns vid
gränsarbete i Norden. Även om de personer detta gäller är förhållandevis få,
så har gränsarbetet till Norge och Danmark ökat kraftigt under de senaste 10
åren. Mot bakgrund av detta anser Lärarnas Riksförbund det viktigt att en
bättre samlad information för gränsarbetare och ökad kunskap bland
handläggare på myndigheter och institutioner skulle kunna förebygga och
motverka att gränshinder alls uppstår.
Lärarnas Riksförbund instämmer i utredningens förslag om ett utvidgat
försäkringsskydd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Den person, som
arbetar i annan medlemsstat men bor i Sverige och genomför arbetslivsrehabilitering i Sverige, riskerar med nu gällande bestämmelser att själv
få ta ansvar för skada som personen förorsakar i samband med sin
rehabilitering. Ett utökat försäkringsskydd i enlighet med utredningens
förslag är angeläget dels för att ge den enskilde individen ett bättre skydd
dels för att stimulera fler företag att vilja ta emot personer i behov av
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Lärarnas Riksförbund biträder utredningens förslag om att införa en ny
bestämmelse i Lagen om arbetslöshetskassor, där det skall framgå att för
den som ska bedömas enligt förordning 883/2004, ska rätten att bli medlem
i en arbetslöshetskassa upphöra senast vid månadsskiftet före den månad när
han eller hon fyller 65 år. Dessa personer går då inte på grund av ålder miste
om sin inkomstrelaterade ersättning.
Utredningen behandlar också frågan om att kortare avbrott i medlemskap i
arbetslöshetskassa förhindrar att ersättning betalas ut enligt
inkomstbortfallsförsäkringen.
Lärarnas Riksförbund biträder förslaget om att en ny bestämmelse införs i
lag om arbetslöshetskassor där det skall framgå att för de vars rätt till
arbetslöshetsförmåner bedöms med stöd av förordning 883/2004 ska

inträdet i en arbetslöshetskassa anses ha skett tidigast första dagen i
månaden innan den kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes.
Förslaget är bra då möjligheten att undvika avbrott i den sammanhängande
tolvmånadersperioden kan undvikas.
Lärarnas Riksförbund anser avslutningsvis att det är angeläget att tydliggöra
hur ersättning sker för deltidsarbetslösa som bor i ett land och arbetar i ett
annat. Eftersom denna fråga inte behandlats i detta delbetänkande, bör
frågan utredas inom ramen för den övriga socialförsäkringsutredningen.

Med vänlig hälsning
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Metta Fjelkner
Ordförande

Nils Rönnerman
Ombudsman

2 (2)

