
 
 

 

 

Yttrande 

 

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 
2022:10) 

Bakgrund 

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 7 juni 2022 
(A2022/00855) ombetts att yttra sig över departementspromemorian 
Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10). 
 
I promemorian föreslås en ändring i 21 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring om karensvillkor. Lagförslaget föreslås ersätta 
en tidigare beslutad ändring i lagen. 

Utredningens förslag i korthet 

 
I promemorian föreslås att 21 § lagen om arbetslöshetsförsäkring 
ändras så att innan dagpenning får lämnas ska den sökande ha varit 
arbetslös under en viss tid, dock längst sex dagar, för att uppfylla 
karensvillkoret. Det föreslås därutöver ett nytt andra stycke vari anges 
att regeringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela 
föreskrifter om karenstidens längd.  
 
Ändringen innebär att regeringen genom föreskrifter kan meddela hur 
lång karenstiden ska vara – dock högst sex dagar – i stället för att antalet 
karensdagar regleras i lag. 
 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 januari 2023. 
 

Förslagens förhållande till ILO-konventioner 

Förslagets förhållande till Sveriges internationella åtaganden behandlas 
dels i skälen för förslaget (avsnitt 2, s. 8 och 9) dels i 
konsekvensbeskrivningen (avsnitt 3, s. 12).   
 
Sveriges åtaganden i förhållande till Internationella 
arbetsorganisationen behandlas endast i konsekvensbeskrivningen. Där 
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omnämns konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och 
skydd vid arbetslöshet. Det anges att det i konventionen föreskrivs att 
en karensperiod vid hel arbetslöshet inte får överskrida sju dagar. 
Bedömningen i promemorian är att förslaget inte bedöms vara 
oförenligt med ILO:s konvention. 
 
I artikel 18 punkten 1 i konvention (nr 168) anges att om lagstiftningen 
i en medlemsstat anger att utbetalning av förmåner vid hel arbetslöshet 
ska börja först efter utgången av en karensperiod ska en sådan period 
inte överskrida sju dagar. 

Svenska ILO-kommitténs slutsats 

ILO-kommittén välkomnar att ILO-konvention (nr 168) omnämns i 
promemorian. Kommittén önskar framhålla att konventionens 
reglering på samma sätt som protokollet till den europeiska balken om 
social trygghet innehåller ett tak för tillåtlig längd på karens. 
 
ILO-kommitténs bedömning är att förslaget inte kan anses strida mot 
Sveriges åtaganden enligt ILO-konvention (nr 168). 
 
------------- 
 
Yttrandet har beslutats av kommitténs ledamöter per capsulam och 
ärendet har handlagts av undertecknad sekreterare. 
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