
Dagordningens punkt 25
Fastighets a-kassa

Fastighets a-kassa – motion 113, 114, 115, 116, 117 och 118

Motion 113
Avdelning  Avesta
Motionär Pia Bäck

A-kassan
Handläggningstiden är för lång och dokument försvinner.
Omodernt system då handläggare skickar brev när det är fel på papperen i stället 
för ett telefonsamtal.
Telefonkontakt är svårt då man blir urkopplad ur kösystemet.
Taket på ersättningen är för låg.
Ersättningen procentuellt är för låg, bör höjas till 90 % av månadslönen.
Handläggning vid byte av förbund är krånglig.

Vi föreslår kongressen besluta 
att ge förbundsstyrelse i uppdrag att förbättra allt som har med a-kassan att göra,  

 i samråd med andra förbund för att få det tillbaka i egen regi.

Motion 114
Avdelning  Järfälla
Motionär Kozeta Paluka

A-kassornas handläggningstider
Våra medlemmar har inga stora ekonomiska marginaler och har oftast inte bespa-
ringar som de kan leva på under en längre tid. A-kassan tar väldigt lång tid på sig 
innan de kommer till beslut och utbetalning, även i de fall man redan från början 
har sänt alla handlingar som krävs. När Belesia Lokalvård AB sade upp personal, 
över 100 medlemmar, och sedan gick i konkurs har många av medlemmarna fått 
hjälp att sända alla handlingar de haft tillgång till till a-kassan redan den första ar-
betslösa veckan, med förklarande brev om varför man sänder lönespecifikationer i 
stället för arbetsgivarintyg men många har fått vänta 3 – 4 månader på sina pengar. 
Detta har resulterat i påminnelseavgifter och anmärkningar hos Kronofogden för 
flera av våra medlemmar, och flera har fått leva i oro över att bli vräkta från sitt 
boende. Det är oacceptabelt att medlemmarna försätts i denna situation.

Vi föreslår kongressen besluta
att  förbundets representanter tar upp frågan om handläggningstider i a-kassans  

 styrelse och arbetar för ett beslut om att a-kassan ska ta högst 4 veckor på sig  
 att fatta beslut efter det att alla handlingar kommit in i ett enskilt ärende.
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Motion 115
Avdelning Hällefors
Motionär Rut Gelin

A-kassan och telefonkö
Vi vill att den som svarar på a-kassan skall ha någon form av turordningsnummer 
på vilken plats man står i telefonkön, med en ungefärlig väntetid. Så att inte tele-
fonen bara slår av.

Vi föreslår kongressen besluta
att   förbundets representanter verkar för att a-kassan inför en mer brukar- 

 vänlig telefonkö. 

Motion 116
Avdelning Norrköping och Linköping 
Motionär Tibor Bibok

A-kassans tillgänglighet
Vi tycker att möjligheten till kontakt med a-kassan försvårar för de arbetslösa när 
det gäller tillgängligheten. Det kan inte vara rimligt att i dagens IT-samhälle tving-
as sitta i en telefonkö under flera timmar och ingen talar om vilken kötid man har. 
Detta som samtalskostnaden drabbar den arbetslöse.

Ett lysande exempel på hantering av kötider har bland annat vårdcentralerna idag. 
När det är kö så knappar man in sitt nummer och får ett röstsvar på när vårdcentra-
len kommer att ringa upp.

Vi föreslår kongressen besluta
att   förbundets representanter verkar för att arbetslöshetskassans telefonkö ändras  

 till samma teknik som bl.a. vårdcentralerna använder.

Motion 117
Avdelning Falun
Motionär Renée Lok

Lättare övergång till a-kassan
Det är tyvärr ofta det blir problem när man skriver över medlemmar från ett för-
bund till Fastighets. Inte så mycket med förbundsbiten men med a-kassan.

Med dagens moderna teknik tycker man att det borde vara enklare.

Vi föreslår kongressen besluta
att   förbundsstyrelsen ser  över problemet med varför det krånglar så ofta med  

 övergången till a-kassan,  
att  förbundsledningen talar med de olika a-kassorna och gemensamt kom- 

 mer på hur det ska bli lättare att göra en övergång mellan kassorna utan att det  
 blir problem för medlemmarna.
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Motion 118
Avdelning Malmö Centrum
Motionär Sergio Laguna

A-kassa
Är det på det här viset a-kassan ska vara?
Våra medlemmar blir utan arbete och får mindre pengar och ekonomin rasar sam-
man och när de tar kontakt med a-kassan så får de inget bra bemötande och långa 
väntetider i telefonköer!
Och handläggningstiden är alldeles för lång!

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet verkar för snabbare och bättre service.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 113, 114, 
115, 116, 117 och 118
FASTIGHETS A-KASSA
Fastighets a-kassa beslutade 2011 att samla all handläggning till ett kontor. Då 
startade en process som innebar att a-kassan fr o m 1 september 2013 har all 
verksamhet på ett kontor.

Under denna omställningsperiod med nya lokaler och nyrekrytering av hand-
läggare har det varit svårt att bemanna med rätt antal handläggare och med 
detta har handläggningstiderna varit långa. 

För att åtgärda problemen har a-kassan anställt extra personal som på helger ar-
betat med handläggningsärenden, a-kassan har också anlitat ett call center för 
att avlasta handläggarna från telefonsamtal. Åtgärder har vidtagits men trots 
detta inte löst problemet med långa handläggningstider och svårigheter att nå 
a-kassan på ett tillfredsställande sätt. Nu har a-kassan den dimensionerade per-
sonalstyrka som är beräknad klara av de antal ärenden man har att handlägga 
på ett tillfredsställande sätt. 

Motion 113 menar att handläggningstiden är för lång och att få telefonkontakt 
är svårt, som ses ovan så arbetas det hela tiden med att förbättra servicen och 
att korta handläggningstiderna. 

När det gäller krångel med att byta förbund som både tas upp i motion 113 
och 117 finns nu ett nytt system kallat övergångsdatabas vid övergång mellan 
LO-förbunden. Det fungerar så att avlämnande förbund elektroniskt skickar 
övergången till mottagande förbund, där ligger den sedan på bevakning för att 
medlemmen inte ska falla mellan stolarna vid övergången. Om inte mottag-
ande förbund aktivt agerar och tar in medlemmen bollas personen då tillbaka 
till överlämnade förbund, man ska med detta inte riskera att stå utanför med-
lemskap vid övergång till annat förbund.

Motion 114 vill att förbundets representanter i a-kassans styrelse arbetar för att 
ett beslut om a-kassa ska ta högst fyra veckor efter att alla handlingar kommit 
in. Genomströmningstiderna för ersättningsärenden hos a-kassorna varierar 
beroende på hur ärendena ser ut. För en a-kassa med medlemmar som arbetar 
deltid, har flera arbetsgivare och svårt att få ut korrekta arbetsgivarintyg innebär 
det längre handläggningstider, det kräver betydligt mera arbetsinsats och ofta 
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kompletterande handlingar innan beslut om ersättning kan fattas. Vid a-kassor 
med medlemmar som i huvudsak arbetar heltid och hos en arbetsgivare blir 
handläggningstiden kortare. A-kassans styrelse följer upp genomströmningsti-
den vid varje styrelsemöte och handläggarna gör sitt yttersta för att minimera 
handläggningstiderna. Förbundsstyrelsens delar motionärens uppfattning, efter 
sommaren visar statistiken att tiden är knappt fyra veckor från att ett ärende är 
komplett till dess att medlemmen får sin första utbetalning och det går förmod-
ligen att korta den ytterligare.

Motionerna 115 och 116 tar upp problemen med de telefonköer som finns till 
a-kassan, ett nytt telefonisystem ska införas under 2014 både för förbundet, 
a-kassan och övriga förbund inom 6F. Det blir ett modernare system och enk-
lare för telefonisterna att koppla och följa upp samtalen.

I motion 118 vill motionären att förbundet verkar för snabbare och bättre ser-
vice i a-kassan. Fastighetsanställdas a-kassa är juridiskt helt fristående från 
förbundet men förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och anser att 
man alltid ska arbeta för en bättre service till medlemmarna.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen 
besluta 
att   bifalla motion 118,
att   anse motion 113, 114, 115, 116 och 117 besvarade.


