• LÅGA AVGIFTER
• ENKLA REGLER
• 80 PROCENT FÅR 80 PROCENT

• akademikernas • alfa-kassan • bensinhandlarnas • byggnadsarbetarnas • elektrikernas • farmacitjänstemännens • fastighetsanställdas • finans- och
försäkringsbranschens • GS • hamnarbetarnas • handelsanställdas • hotell- och restauranganställdas • IF Metalls • journalisternas • kommunalarbetarnas
• SKTFs • ledarnas • livsmedelsarbetarnas • lärarnas • musikernas • pappersindustriarbetarnas • SEKO:s • skogs- och lantbrukstjänstemännens • småföre
tagarnas • STs • svensk handels och arbetsgivarnas • sveriges arbetares • sveriges fiskares • säljarnas • teaterverksammas • transportarbetarnas • unionens

En halv miljon människor har lämnat a-kassan de senaste
åren, många för att de inte har råd att vara med. Det menar
SO är fel och vill se en medlemsavgift som innebär att alla
som vill vara med i a-kassan också ska ha råd att vara det.
Medlemsavgifterna varierar mellan 90 och 450 kronor per
månad. De som betalar de högsta medlemsavgifterna tillhör a-kassor där medlemmarna befinner sig på en osäker
arbetsmarknad med hög arbetslöshet. Det är inte rimligt.
Med enklare regler i arbetslöshetsförsäkringen blir handläggningstiderna i a-kassorna kortare och medlemmarna
får sin ersättning snabbare.
SO anser att minst 80 procent av alla löntagare ska kunna
få 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa.

Arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen är genom lag lika för alla a-kassor.
Gäller anställda såväl som företagare. Deltidsanställda och heltidsanställda.
Vissa villkor måste vara uppfyllda för att man ska ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Grundförsäkringen
Gäller för den som
– inte är medlem i någon a-kassa
– som är 20 år eller äldre
– är medlem i en a-kassa, men inte
uppfyller medlemsvillkoret (inte varit
med tillräckligt länge).

Den frivilliga
inkomstrelaterade försäkringen

Max 320 kronor per dag,
fem dagar per vecka.

80 procent av tidigare inkomst, fem
dagar per vecka.
Max 680 kronor per dag.

Gäller för den som är medlem i en
a-kassa sedan 12 månader.

Arbetslöshetsersättningen
Baseras på tidigare arbetad tid. Betalas ut högst 300 dagar.
450 dagar för de som har barn under 18 år när ersättningsdag 300 infaller.

Så finansieras arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen finansieras via avgifter från a-kassorna och arbetsgivaravgifter. Den
medlemsavgift medlemmarna betalar till a-kassan täcker a-kassornas administrationskostnader
och de avgifter a-kassorna betalar till staten. Mer än 3,3 miljoner medlemmar står via sina
medlemsavgifter för närmare hälften av den totala kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen.
Varje månad betalar a-kassorna en arbetslöshetsavgift till staten. Arbetslöshetsavgiften varierar
med graden av arbetslöshet i varje a-kassa. Ju högre arbetslöshet bland a-kassans medlemmar
desto större inbetalning till staten.
Idag varierar medlemsavgifterna i de olika a-kassorna mellan 90 och 450 kronor per månad. För
att få täckning för avgifterna som ska betalas in till staten måste a-kassorna i takt med att arbetslösheten ökar höja medlemsavgifterna.
Med enklare regler när det gäller avgifterna skulle a-kassornas medlemshantering bli enklare och
billigare.

Låt a-kassorna sköta a-kassan
Arbetslöshetsförsäkringen administreras idag av fristående a-kassor. Mycket talar för att denna
modell ska vara kvar. A-kassorna bedriver en effektiv verksamhet nära sina medlemmar och har
goda kunskaper om sina respektive områden. Andelen felaktiga utbetalningar är också lägre än
i andra välfärdssystem.

SO:s roll
SO är en opolitisk service- och intresseorganisation för landets 32 a-kassor. SO:s uppdrag är att
företräda a-kassorna, informera och utbilda om arbetslöshetsförsäkringen.
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På vår webbplats www.samorg.org hittar du information om a-kassorna och om arbetslöshetsförsäkringen. Härifrån kan du också länka dig vidare till a-kassornas webbplatser.

