
 

 

MOTION TILL  SOCIALDEMOKRATERNAS PARTIKONGRESS  2015  

* A-kassa för alla deltidsanställda 
& * a-kassegrundande ska vara alla arbetsinkomster 

Trots att det i EU-länderna är förbjudet att diskriminera deltids- och visstidsanställda 
i arbetslivet kvarstår stora orättvisor i t.ex. arbetslöshetsförsäkringen. Den som inte 
har en avtalad arbetstid om minst 17 timmar per vecka kan inte ansluta sig till en 

arbetslöshetskassa och tillgodoräkna sig sin arbetade tid för arbetslöshetsersättning. 

Det kan man inte ens göra om man jobbar mer än 17 timmar varje vecka beroende 
på mer-/övertid. 

I princip borde all arbetstid hos olika arbetsgivare vara a-kassegrundande. Det skulle 
öka incitamenten för att arbeta. De fackliga och samhälleliga strävandena 
till heltidsarbete och minimering av onödigt deltidsarbete motiverar inte att deltids-
anställda ställs utanför arbetslöshetskassorna. Så länge inte deltidsarbete är olagligt ska 

det inte heller stänga ute människor från arbetslöshetsersättning. 

Överhuvudtaget vore det önskvärt att det blidde rakare rör mellan arbetsinkomst 
och rätt till a-kassa vid arbetslöshet. Så bör inte ungdomar diskrimineras såsom nu. 

(Även åldersdiskriminering är förbjuden i Sverige och i alla övriga EU-länder.) 

Vissa fackligt förtroendevalda och/eller studiecirkelledare drabbas när de blir arbets-
lösa av att deras a-kasseersättning bortfaller pga. omfattande ledigheter på grund 
av sina uppdrag. De anses inte ha arbetat i tillräcklig omfattning för att kunna få 
sin rätt till a-kassa. Ävenså kan personer med politiska uppdrag som medfört 
omfattande frånvaro förlora sin a-kassa när de blir arbetslösa. 

Därför bör all ledighet pga. fackliga, politiska och andra förtroendeuppdrag 
samt cirkelledaruppdrag jämställas med arbetad tid i den anställning som a-kassan 
grundas på. Dessutom bör alla bisysslor utöver dessa vara a-kassegrundande. Möjligen 
kan detta förenklas genom att enbart den som har omfattande ledighet i huvudsyssel-
sättningen behöva ta fram dessa nödvändiga uppgifter till sin a-kassa. 

Med rakare rör ökar tryggheten för löntagarna vilket i sin tur kan stimulera arbetsviljan 

och därmed minska arbetslösheten. 

Jag föreslår 
den socialdemokratiska partikongressen besluta att partiet ska verka för 

att  hindren för deltidsanställda med otillräcklig arbetstid för inträde 
i arbetslöshetskassa och för intjänande av ersättningsrätt undanröjs 

att  ungdomar på lika villkor som vuxna ska ha rätt till arbetslöshetsersättning 

att  fackliga ledigheter och ledigheter för politiska eller andra förtroendeuppdrag 

samt cirkelledaruppdrag ska jämställas med arbetad tid för rätt till a-kassa 

att  i princip alla slags arbeten ska vara a-kassegrundande. 

Sollentuna den 17 december 2014 

Alfonso Ramírez 
(IF Metallsossen i Stockholm & Edsbergs S-förening) 

 

 

 



 

 

Styrelsens utlåtande 

Styrelsens föredagande: Mohamed Musa 

Styrelsen anser att motionen tar upp bra förslag som kan stärka den 

ekonomiska situationen för deltidsarbetstagare och arbetslösa, liksom att 

förstärka förtroendevaldas vilja och möjligheter att verka politiskt och ha 

rätt till a-kassa. Detta är viktigt eftersom det är de som i hög grad för de 

anställdas talan. Att förstärka tryggheten för de anställda (alt. vid 

arbetslöshet) är angeläget eftersom Alliansens politik under de senaste åren 

gjort den svenska arbetsmarknaden mer osäker och oansvarsfull mot de som 

kommer i kontakt med den. 

Styrelsen bedömer att motionären förmedlar bra och tydliga förslag på hur 

ett samhälle ska värna om de som drar sitt strå stacken för att bidra till ett 

mer jämställt samhälle. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: 

att motionen skickas vidare till partikongressen som arbetarekommunens egen 

 

 

 


