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Remiss: Kompletterande åtgärder till EU:s
förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA) (Ds 2021:4)
Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian Kompletterande
åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA),
Ds 2021:4.
Yttrandet begränsas till de delar som berör a-kassornas verksamhet.
Sveriges a-kassor har inget att erinra mot de föreslagna bestämmelserna i sak men vill lämna
följande synpunkter.
A-kassornas begränsade behörighet avseende delar av ELA-förordningen
Sveriges a-kassor kan konstatera att a-kassorna berörs av flera artiklar i ELA-förordningen.
De nu föreslagna kompletterande bestämmelserna gäller endast för förvaltningsmyndigheter
under regering. A-kassorna omfattas således inte av dessa bestämmelser.
ELA-förordningen måste dock läsas tillsammans med de kompletterande bestämmelserna
och promemorian för att a-kassorna ska få kännedom om vilka behörigheter man har
avseende olika artiklar i den underliggande förordningen. Det vore därför önskvärt om det
uttryckligen framgick att Regeringskansliet (Socialdepartementet) ska samverka med både
förvaltningsmyndigheter och a-kassor när man agerar enligt 3 och 6§§ i frågor gällande
sociala trygghetsförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004.
Uppgifter som nationell kontaktperson kan komma att begära ut
I artikel 32.3 anges att nationella kontaktpersoner har rätt att begära och ta emot all relevant
information enligt ELA-förordningen. Sveriges a-kassor noterar att det i dagsläget är oklart
vilken slags information de nationella kontaktpersonerna i praktiken kan komma att begära
ut.
En nationell rutin för arbetslöshetssektorn
Avseende medlingsförfarandet i artikel 13 anser Sveriges a-kassor att det bör utformas en
nationell rutin för att klargöra om kontakt ska tas med Socialdepartementet direkt eller om
en första beredning ska ske med IAF i deras egenskap som förbindelseorgan.
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111 22 Stockholm
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Föreståndarmeddelande 08/21

Unionens a-kassa har givits möjlighet att yttra sig om DS 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s
förordning om inrättande om europeiska arbetsmyndigheten.

Unionens a-kassa vill lämna följande synpunkter
I artikel 1.2 anges ELA:s huvudsyfte, uppdrag och centrala arbetsområde och det är att de ska bistå
medlemsstaterna och kommissionen i deras effektiva tillämpning och efterlevnad av unionsrätten i
fråga om arbetskraftens rörlighet i hela unionen och samordningen av de sociala trygghetssystemen
inom unionen. Arbetslöshetskassorna berörs i vissa delar.
Unionens a-kassa har inget att invända mot införandet av ELA den 1 augusti 2021. Vi upplever dock
att det finns oklarheter gällande nedanstående delar i förslaget och att det kan behövas
förtydliganden.
Utlämnande av uppgifter och ärenden
Enligt art 32.3 i förslaget till ny förordning så anges att de nationella kontaktpersonerna ska ha rätt
att begära och ta emot all relevant information från sina medlemsstater i enlighet med denna
förordning, samtidigt som de fullt ut ska respektera nationell rätt och praxis i sina medlemsstater,
särskilt när det gäller dataskydd och reglerna om konfidentiell behandling.
Av Förordning 883/04 art 76.4–5 anges i 4. att de institutioner och personer som omfattas av denna
förordning skall vara skyldiga att informera varandra och samarbeta för att säkerställa en korrekt
tillämpning av denna förordning. Institutionerna skall enligt principen om god förvaltning svara på
alla förfrågningar inom rimlig tid och skall i detta sammanhang till berörda personer lämna all
information som är nödvändig för att de skall kunna hävda de rättigheter de ges genom denna
förordning. De berörda personerna skall vara skyldiga att så snart som möjligt informera den
behöriga medlemsstatens institutioner och institutionerna i bosättningsmedlemsstaten om alla
förändringar i sin personliga situation eller familjesituation som kan påverka deras rätt till förmåner
enligt denna förordning.
5. Om den informationsskyldighet som avses i punkt 4 tredje stycket inte respekteras, får
proportionerliga åtgärder vidtas i enlighet med nationell lagstiftning. Dessa åtgärder skall dock vara
likvärdiga med de åtgärder som tillämpas i liknande situationer enligt den inhemska rättsordningen
och skall inte göra det praktiskt omöjligt eller alltför svårt att utöva de rättigheter som de berörda
personerna ges genom denna förordning.
Arbetslöshetskassorna tillämpar Fo 883/04 art 76.4 och informationsutbyte mellan medlemsstater
sker via EESSI. Informationsutbytet sker mellan två medlemsstaters behöriga institutioner. Denna

hantering kommer fortsatt att gälla även efter att ELA träder i kraft 1 augusti 2021. Enligt den nya
förordningen kan de nationella kontaktpersonerna begära relevant information från sina
medlemsstater. Unionens a-kassa upplever oklarheter kring hur sekretess, dataskydd och
konfidentiell behandling ska säkerställas vid en sådan begäran. Om avsikten är att en sådan begäran
endast ska avse avidentifierad information så uppstår inte problematiken. Det framgår dock inte klart
av departementsskrivelsen om de nationella kontaktpersonerna även kan komma att begära
information innehållande personuppgifter som kan härledas till enskild person. Unionens a-kassa
skulle välkomna ett förtydligande avseende denna fråga.
Informationsstöd från ELA
ELA ska enligt artikel 7.2 i ELA-förordningen på begäran av en medlemsstat, tillhandahålla
information till stöd för den medlemsstaten i fråga om effektiv tillämpning av de aktuella
unionsrättsakterna. Det är i första hand de i förordningen nämnda myndigheterna och
arbetslöshetskassorna som berörs av artikel 7.2. Bestämmelsen är dock enligt sin ordalydelse inte
begränsad till samarbetsskyldigheter. Fler myndigheter än de som fullgör uppdrag som behörig
myndighet eller liknande kan således komma att beröras av informationsstödet. Även de
myndigheter som fullgör uppgifter som organ enligt artikel 4.1 i direktiv 2014/54/EU berörs. Därmed
torde alla förvaltningsmyndigheter i Sverige samt arbetslöshetskassorna formellt sett beröras av
möjligheten att begära informationsstöd av ELA. Det framgår emellertid inte av
departementsskrivelsen på vilket sätt arbetslöshetskassorna kan begära informationsstöd och
huruvida en sådan begäran kan framställas av den enskilda a-kassan eller om det ska ske via en
annan aktör såsom Sveriges a-kassor eller IAF i egenskap av förbindelseorgan.
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Kommunals a-kassas yttrande över:
Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om
inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)
Ds 2021:4
Sveriges a-kassor har getts möjlighet att lämna synpunkter på Ds 2021:4.
Rätten att begära stöd och samverka med ELA

I artiklarna 5-13 i ELA- förordningen finns bestämmelser som handlar om
medlemsstaternas rätt att begära stöd av ELA i olika situationer. Många av dessa artiklar
ger ett direkt rättsligt stöd för arbetslöshetskassorna att samverka med ELA. Enligt artikel 5
exempelvis kan a-kassorna, i egenskap av behörig institution enligt förordning (EG) nr
883/2004 samverka med ELA gällande tillgång till och spridning av information. För
förordningens artiklar 7.1 om samarbete och utbyte av information, 8 och 9 om samordnade
och gemensamma inspektioner, och 13 om medling, föreslås dock att enbart vissa svenska
myndigheter ska kunna begära stöd från ELA. Vilka dessa myndigheter är anges i de
kompletterande bestämmelserna. Arbetslöshetskassorna ska enligt förslaget inte omfattas av
dessa tilläggsbestämmelser. Däremot så kommer a-kassorna, precis som idag, kunna lämna
över frågor om samordning och informationsutbyte till Socialdepartementet, som i sin tur
kan begära stöd av ELA, eller den administrativa kommissionen.

Konsekvenser för Kommunals a-kassa

För a-kassornas del torde de föreslagna tilläggsbestämmelserna inte medföra någon
förändring av det som gäller idag. Detta eftersom a-kassorna även fortsättningsvis kommer
att kunna lämna över sina frågor gällande samordning och informationsutbyte till
Socialdepartementet, som sedan tar dessa vidare till ELA eller den administrativa
kommissionen.

Detta yttrande har beslutats av Kommunals a-kassas kassaföreståndare. I ärendets
beredande har juristen Åsa Forslund deltagit.
Stockholm den 23 februari 2021

Helena Wågberg
Kassaföreståndare
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Synpunkter på remiss Ds 2021:4
Vi på IF Metalls a-kassa välkomnar inrättandet av den Europeiska arbetsmyndigheten (ELA).
Inför att ELA startar sin verksamhet anser vi dock att det bör preciseras när
kontakterna med ELA kan gå via a-kassorna direkt och om och i så fall när den ska
gå via IAF som förbindelseorgan.
I fråga om medling enligt artikel 13 i ELA-förordningen har a-kassorna behörighet
att begära och samtycka till att medverka i ett medlingsförfarande i ett enskilt
ärende. Vår åsikt är att det är rättssäkert att det är a-kassorna som gör det eftersom
det är a-kassorna som är insatta i de enskilda ärendena.
Men hur blir det när a-kassorna anser att ett annat land systematiskt fyller i
uppgifter på intyg felaktigt? Ska a-kassorna kontakta IAF och begära att de tar upp
frågan med ELA? Eller har a-kassorna möjlighet att själva kontakta ELA?
Finns det något fall där kontakten med ELA måste gå via IAF?
Vi ser gärna ett förtydligande.
Med vänlig hälsning
IF Metalls arbetslöshetskassa
Christine von Porat
EU/EES-specialist
08-786 81 70, 08-786 80 00 (växel)
christine.v.porat@ifmetall.se
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Stefan Eliasson
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Till AU
Lärarnas a-kassas remissyttrande Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s
förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)
Lärarnas a-kassa har inget att erinra och tillstyrker förslaget.
Lärarnas a-kassa
Erika Waldemarsson
Biträdande kassaföreståndare
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