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De som tjänar
mest betalar minst
Bland det första som den borgerliga alliansregeringen
gjorde var att kraftigt höja avgiften till a-kassan. Det viktigaste skälet var att dra in pengar till statskassan för att
ﬁnansiera jobbskatteavdraget. Att den förhöjda avgiften
i praktiken fungerar som ett omvänt jobbskatteavdrag
bortsåg man från.
När en arbetslös börjar jobba ﬂerdubblas avgiften till
a-kassor i branscher med hög arbetslöshet. Trots att regeringen ständigt påpekar att det är ﬁnanskrisen och den
internationella lågkonjunkturen som förorsakat den
höga arbetslösheten är det arbetarna i de hårdast drabbade branscherna som får betala priset genom extra höga
a-kasseavgifter.
När regeringen förra året lanserade benämningen arbetslöshetsavgift på det som överstiger grundavgiften anade
man knappast hur träffande det nya namnet skulle bli.
Samtidigt gjordes en klar koppling mellan avgiften och
arbetslösheten inom en kassa. En hotell- och restauranganställd betalar idag 430 kronor i månaden och IF Metallaren 384 kronor. I industrin har uppsägningarna främst
drabbat arbetarna. Därför är tjänstemännens ”arbetslöshetsavgift” avsevärt lägre än LO-medlemmarnas. För civilingenjörerna i Saco är den noll kronor. De betalar endast
grundavgiften på 90 kronor till akademikerkassan AEA,
vilket är exakt densamma som före 2007. Tjänstemännen i Unionen beﬁnner sig med sina 214 kronor nästan
mitt emellan civilingenjörerna och IF Metallarna. Trots
att medlemmarna i de tre kassorna ﬁnns i samma branscher och på samma arbetsplatser varierar avgifterna så
här kraftigt.
Sekos medlemmar betalar 296 kronor i månaden.

Vi kan inte lova att det blir bättre, bara att det
blir annorlunda.
Funderingar på en järnvägsmässa av Banverkets planeringschef Tommy Jonsson,
om den kommande konkurrensen på järnvägen.

Hallå trafikant!
50 000 kronor mer i månaden. Det bör den ha som väljer
bort familjen för karriären, enligt extremliberalen Johan
Norberg. Härmed framfört till alla er som valt att göra
karriär via arbete på nätter, kvällar och helger.
Regeringen vill ha en handlingsplan för att införa intelligenta transportsystem. Själva vill vi ha en handlingsplan för
att införa intelligenta transportministrar.

Inte ens en brevbärare var nog. Trots självmål från
en maltesisk postman klarade inte Sverige av att nå
fotbolls-VM.

Tanken bakom avgiftsskillnaderna är att medlemmarna i
fack som driver upp lönerna så mycket att arbetslösheten
ökar ska gå miste om en del av lönehöjningen. Arbetslöshetsavgiften ska således fungera som en sorts straffskatt
på lönehöjningar.
Idag fungerar de höga avgifterna till LO-kassorna knappast på detta sätt utan snarare som en straffskatt på själva
arbetslösheten. Genom krisavtalet har många IF Metallmedlemmar tvärtom fått lönen sänkt.
Om IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer hade
låtit de starkt varierande a-kasseavgifterna bestämma
lönekraven i den kommande avtalsrörelsen hade det
säkerligen inneburit dödsstöten för facken inom industrin, förutom ett omfattande missnöje bland IF Metalls
medlemmar. Inte minst i verkstadsindustrin, där tjänstemännen svarar för 60 procent av lönesumman, hade det
varit svårt att kräva väsentligt mindre än tjänstemannafacken, särskilt som orsaken till exportindustrins svaga
orderingång ﬁnns i ﬁnanskrisen och den internationella lågkonjunkturen. A-kasseavgifternas inverkan på lönebildningen kan därför förväntas bli minimal. Kvar står
det faktum att löntagargrupperna
som tjänar mest idag bidrar minst
till a-kassan, medan LO-grupperna förutom att drabbas av högst
arbetslöshet också får betala
mest.
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