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Kommentar från budgetstatssekreterare Hans Lindberg om
Regeringskansliets beräkningar

Med anledning av diskussionen i medier om beräkningar av de
ekonomiska konsekvenserna av Sverigedemokraternas förslag att
förändra arbetslöshetsförsäkringen vill Finansdepartementet beskriva
hur dessa beräkningar gjorts.
De aktuella beräkningarna bygger på de förslag som
Sverigedemokraterna presenterat om förändringar i a-kassan
 Takhöjning till 1200 kronor/dag 1-100 som sedan sänks till 800
kronor/dag från dag 101 samt samma procentuella nedtrappning
som nuvarande konstruktion.


Avskaffa hela avgiften till a-kassan och låt staten ta över även
finansieringsavgiften samt de administrativa avgifterna

Regeringskansliets beräkningar enligt gängse beräkningskonventioner ger:

Förslag (mnkr)
Höjning a-kassa
Slopad fin. avg.
Slopad.adm avgift för a-kassorna
Försvagning av den offentliga sektorns
finansiella sparande

2015
3 637
2 8501
1 462
7 948

2016
3 412
2 861
1 462
7 734

2017
3 276
2 872
1 462
7 610

Regeringskansliets beräkningar anger hur reformer påverkar statens
utgifter och inkomster. I beräkningen av vilka effekter en förändring av
a-kassan får på de offentliga finanserna antas kommunerna anpassa sina
skatteuttag eller konsumtionsutgifter med lika mycket som deras
ekonomiska utrymme förändras. När a-kassan höjs ökar de kommunala
skatteintäkterna eftersom a-kassan är beskattad. Därmed antas de
finansiella effekterna vara lika stora på staten som på den offentliga
sektorn i sin helhet. Kring detta kan man göra olika antaganden.
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Vid ikraftträdande 2016 ska den totala utgiften justeras ned med detta belopp.

2018
3 216
2 883
1 462
7 560
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Regeringskansliets modell för att beräkna utgifter för
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd baseras på antaganden om hur
många av de som är arbetslösa som får ersättning och hur stor den
genomsnittliga ersättningen är per deltagare. Antagandet om hur många
som får ersättning baseras på arbetslöshetsprognosen och ett antagande
om hur stor andel av dem som får arbetslöshetsersättning eller deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program och är berättigade till aktivitetsstöd.
Den genomsnittliga ersättningen baseras på utfallsdata om bl.a.
ersättningstagarnas dagsförtjänst och skrivs upp med en prognos för
löneutvecklingen.2
Vid beräkningar av förslag som rör arbetslöshetsersättningen justeras
antagandena om t.ex. takbelopp och ersättningsnivå i prognosmodellen.
Därefter jämförs de prognostiserade utgifterna inklusive de föreslagna
förändringarna med den utgiftsprognos som gäller givet nuvarande
villkor.
I de fall inkomsterna från t.ex. finansieringsavgiften berörs av förslaget,
tas hänsyn till detta i den sammanlagda kostnadsberäkningen.
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Eftersom löneutvecklingen berör nya arbetslösa skrivs dagsförtjänsten upp med
ungefär hälften av den beräknade löneökningen.

