2014:3

Arbetslöshetskassornas hantering av ”vilande
företag” och ”företag utan verksamhet”
Kartläggning initierad av IAF

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Dnr: 2013/328 4.1

Samtliga arbetslöshetskassor

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan
verksamhet
Kartläggning initierad av IAF
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt arbetslöshetskassornas hantering av ärenden som rör vilande företag och företag utan verksamhet.
Arbetslöshetskassorna har fått möjlighet att faktagranska rapporten.
Beslut i detta ärende har fattats av Gunilla Wandemo, tf. generaldirektör.
Beställare har varit Magdalena Sinander, gd-staben.
Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Sofia Biglert och Fredrik
Karlman, granskningsenheten. I arbetet har även verksjuristerna Ingrid Boström
och Carina Karlsson, rättsenheten och utredaren Eva Nordström, analysenheten,
deltagit. I den slutliga beredningen av ärendet har Lorraine Davidsson och
Catarina Fredriksson, tf. enhetschefer granskningsenheten, Ulf Staffansson, tf.
enhetschef rättsenheten och Jessica Idbrant, enhetschef analysenheten deltagit.

Katrineholm den 30 januari 2014

Gunilla Wandemo
tf. generaldirektör

Magdalena Sinander
gd-staben

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm
www.iaf.se

2

Arbetslöshetskassornas hantering av ”vilande företag” och ”företag utan verksamhet”, IAF

Innehållsförteckning
Sammanfattning ................................................................................................................. 4
1

Inledning .................................................................................................................. 6
1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................. 6
1.2 Avgränsning ...................................................................................................... 7
1.3 Metod och genomförande .................................................................................. 7

2

Rättslig bakgrund och definitioner ........................................................................... 9

3

Statistik över företagarärenden och vilande företag .............................................. 13

4

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan
verksamhet ............................................................................................................ 16
4.1 Hur många arbetslöshetskassor har tillämpat reglerna om vilande företag
under 2012? ........................................................................................................... 16
4.2 Vad kallar arbetslöshetskassorna den här typen av ärenden? ....................... 17
4.3 Skiljer arbetslöshetskassorna på vilande företag och på företag utan
verksamhet i handläggningen? .............................................................................. 20
4.4 Hur handlägger arbetslöshetskassorna ärenden där den sökanden har ett
vilande företag eller ett företag utan verksamhet? ................................................ 21
4.5 Besluts- och informationsbrev ......................................................................... 23

5

Slutdiskussion ........................................................................................................ 25

6

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................. 28

Bilaga 1: IAF:s enkätundersökning .................................................................................. 29
Bilaga 2: Förteckning över lagrum ................................................................................... 34
Bilaga 2: Sammanställning av arbetslöshetskassornas enkätsvar .................................. 36

Arbetslöshetskassornas hantering av ”vilande företag” och ”företag utan verksamhet”, IAF

3

Sammanfattning
I denna rapport har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kartlagt hur
arbetslöshetskassorna hanterar ärenden som rör vilande företag och företag utan
verksamhet. Kartläggningen har i huvudsak genomförts genom att samtliga
arbetslöshetskassor har fått besvara en enkät.
När en ansökan om arbetslöshetsersättning kommer in till en arbetslöshetskassa
från en sökande som har ett företag, prövar arbetslöshetskassan om den
sökande är att betrakta som anställd eller som företagare i försäkringens mening.
Bedömningen görs utifrån vilken relation den sökande har till företaget och innehavet i sig behöver inte betyda att den sökande är att betrakta som företagare.
Om arbetslöshetskassan gör en felaktig bedömning finns det en risk för att
ärendet inte handläggs korrekt, vilket kan leda till att man fattar ett felaktigt beslut
om rätten till ersättning. Konsekvensen av att ett företag utan verksamhet
behandlas som ett vilande företag, är att den sökande riskerar att nekas ersättning om han eller hon ansöker om ersättning på nytt inom fem år. Om förhållandet är det motsatta riskerar arbetslöshetskassan att felaktigt betala ut ersättning
till den sökande.
I samband med IAF:s tidigare granskningar av förstagångsprövade ärenden har
det kommit fram att arbetslöshetskassor har behandlat innehav av vilande företag
och innehav av företag utan verksamhet på samma sätt i handläggningen. IAF
har till exempel i flera fall sett att arbetslöshetskassor har beslutat om vilande
företag även om den sökanden aldrig har bedrivit någon verksamhet i företaget.
Att vara företagare i försäkringens mening
En sökande som har ett företag när han eller hon anmäler sig arbetslös och som i
samband med ansökan om arbetslöshetsersättning uppfyller samtliga kriterier i
definitionen av en företagare i 34 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
(ALF), är att anse som företagare i försäkringens mening. Om den sökande
dessutom uppfyller villkoren för att anses som en arbetslös företagare i 35 § ALF
är han eller hon att betrakta som arbetslös. I sådana situationer där näringsverksamheten anses ha upphört tillfälligt kan företaget betraktas som ett så kallat
vilande företag. Om den sökande däremot inte uppfyller samtliga kriterier i 34 §
ALF är han eller hon inte att anse som företagare i försäkringens mening och han
eller hon kan i en sådan situation ha ett så kallat företag utan verksamhet.
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Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet
Enkätsvaren visar att alla utom 5 arbetslöshetskassor har handlagt ärenden som
gäller vilande företag och företag utan verksamhet i varierande omfattning under
2012.
Det var 20 arbetslöshetskassor som svarade ja på frågan om de gör någon
åtskillnad i handläggningen mellan vilande företag och företag utan verksamhet,
medan 9 svarade att de inte gör det. Detta tyder på att det kan finnas en viss
osäkerhet i bedömningen av vem som är att anse som företagare enligt 34 § ALF
och om arbetslöshet föreligger enligt 35 § ALF.
Det är framförallt arbetslöshetskassor som i huvudsak handlägger ärenden som
rör anställda som har svarat att de inte gör någon åtskillnad i handläggningen av
vilande företag och företag utan verksamhet. Här återfinns även 3 av de 5
arbetslöshetskassor som inte har handlagt några företag utan verksamhet under
2012, varav 2 inte heller har handlagt vilande företag. Även de arbetslöshetskassor som har svarat att de kallar båda ärendetyperna för vilande företag handlägger främst ärenden som rör anställda. Det samma gäller för de arbetslöshetskassor som har svarat att de behandlar ett ärende som ett vilande företag om det
någon gång har förekommit verksamhet i företaget.
Slutdiskussion
De uppgifter som arbetslöshetskassorna har lämnat i enkäten tyder på att
reglerna om vem som är att anse som anställd respektive företagare inte alltid
hålls isär på en del arbetslöshetskassor. Sammanblandning verkar i första hand
bestå i att ärenden som rör företag utan verksamhet riskerar att bli behandlade
som vilande företag. Annorlunda uttryckt så tycks sammanblandningen främst
bestå i att de sökande bedöms vara företagare i försäkringens mening, trots att
de inte uppfyller kriterierna i 34 § ALF.
Kartläggningen bekräftar de iakttagelser som IAF har gjort i samband med
tidigare genomförda ärendegranskningar, nämligen att det förekommer att
arbetslöshetskassor handlägger ärenden felaktigt i situationer där den sökande
har ett företag när han eller hon blir arbetslös. Resultatet av denna kartläggning
kommer att ligga till grund för kommande tillsynsinsatser rörande vilande företag
på IAF.
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1 Inledning
I denna rapport har IAF kartlagt arbetslöshetskassornas hantering av vilande
företag och företag utan verksamhet. Kartläggningen omfattar samtliga arbetslöshetskassor.
Kartläggningen är initierad av IAF och framgår av myndighetens plan för tillsyn
och uppföljning 2013.
När en ansökan om arbetslöshetsersättning kommer in till en arbetslöshetskassa
och den sökande har ett företag, måste arbetslöshetskassan pröva om den
sökande är att betrakta som anställd eller som företagare i försäkringens mening.
Bedömningen görs utifrån vilken relation den sökande har till företaget, och innehavet i sig behöver inte betyda att den sökande är att betrakta som företagare. I
samband med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tidigare granskningar av förstagångsprövade ärenden1 har det kommit fram att det har förekommit att arbetslöshetskassor har behandlat innehav av vilande företag2 och
innehav av företag utan verksamhet3 på samma sätt i handläggningen av ersättningsärenden. IAF har till exempel i flera fall sett att en arbetslöshetskassa har
beslutat om vilande företag även om den sökande aldrig har bedrivit någon verksamhet i företaget. Om ärendetyperna blandas samman kan det leda till felaktig
handläggning och felaktiga beslut om ersättning. Konsekvensen av att ett företag
utan verksamhet behandlas som ett vilande företag, är att den sökande riskerar
att nekas ersättning om han eller hon ansöker om ersättning på nytt inom fem år.
Om förhållandet är det motsatta riskerar arbetslöshetskassan att felaktigt betala
ut ersättning till den sökande.

1.1

Syfte och frågeställningar

Syftet med kartläggningen har varit att ta reda på hur arbetslöshetskassorna
hanterar vilande företag och företag utan verksamhet.

1

Det rör sig om sidoinformation som kommit fram i samband med IAF:s löpande granskning för
verksamhetsår 2010-2011.
2

Begreppet förklaras i stycke 2.1.1.

3

Ibid 2.1.2.
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Kartläggningen har utgått från nedanstående frågeställningar.
1

Vilka arbetslöshetskassor handlägger ärenden där de tillämpar regelverket
för vilande företag?

2

Finns det skillnader mellan hur de olika arbetslöshetskassorna hanterar
vilande företag och vilka är i så fall skillnaderna?

3

Hur följer arbetslöshetskassorna upp vilande företag?

4

Hur hanterar arbetslöshetskassorna företag utan verksamhet?

1.2

Avgränsning

Rapporten handlar om när en sökande har ett företag när han eller hon blir
arbetslös, och det inte bedrivs någon verksamhet i företaget. Det innebär att IAF
inte har kartlagt till exempel så kallade formella företag, deltidsföretag eller
företag som bisyssla.

1.3

Metod och genomförande

För att genomföra kartläggningen har IAF skickat en enkät till samtliga arbetslöshetskassor (bilaga 1). Det har inte varit möjligt att göra en ärendegranskning
eftersom företag utan verksamhet inte registreras i arbetslöshetskassornas
ärendehanteringssystem (ÄGA). Två frågor är specificerade i tiden och gäller om
arbetslöshetskassorna har handlagt något ärende som rör vilande företag eller
företag utan verksamhet under 2012. Frågorna i övrigt handlar inte om hur
arbetslöshetskassorna har hanterat ärendetyperna under någon viss tidsperiod.
I samband med att arbetslöshetskassorna besvarade enkäten har de getts
möjlighet att skicka in besluts- och informationsbrev samt andra handlingar som
rör handläggningen av dessa ärendetyper. Beroende på svaren har IAF ställt
kompletterande frågor till ett antal arbetslöshetskassor för att få förtydliganden.
Samtliga arbetslöshetskassor har besvarat enkäten. Alla utom 2 arbetslöshetskassor har skickat in besluts- eller informationsbrev. Dessa 2 uppgav att ärendetypen är ovanlig hos dem.
Rapporten bygger på arbetslöshetskassornas enkätsvar och inskickade handlingar, främst beslutsbrev.
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1.3.1 Undersökningens kvalitet
I fråga 1 och 2 i enkäten bad IAF arbetslöshetskassorna att uppge vad de kallar
vilande företag och företag utan verksamhet (bilaga 1). Att IAF själv valde att
använda dessa begrepp i själva frågan kan i viss mån ha påverkat de svar som
arbetslöshetskassorna har lämnat. Vad arbetslöshetskassorna har valt att kalla
de olika ärendetyperna har dock varit av underordnad betydelse i den här kartläggningen. Det centrala för kartläggningen har i stället varit om ärendetyperna
hålls åtskilda i handläggningen, och framför allt hur arbetslöshetskassorna
bedömer vem som är att anse som företagare i de aktuella situationerna.
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2 Rättslig bakgrund och definitioner
Begreppen vilande företag och företag utan verksamhet förekommer inte i de
regler som rör arbetslöshetsförsäkringen. IAF har dock valt att använda sig av
dem för att beskriva de två ärendetyperna. Detta kapitel redogör för vilka regler i
arbetslöshetsförsäkringen som är tillämpliga på de respektive ärendetyperna.

Figur 1 Gången för att pröva om en sökande som har ett företag är att betrakta
som företagare eller inte, och om han eller hon ska anses vara arbetslös.
Den sökanden har ett företag och arbetslöshetskassan prövar därför om
hans eller hennes relation till företaget uppfyller villkoren för att han eller
hon ska anses som företagare enligt 34 §, och som en arbetslös sådan
enligt 35 § ALF.

JA

Ja

NEJ

Den sökanden har ett företag
där verksamheten har upphört
(tillfälligt) i samband med
arbetslöshetens inträde.
Den sökande uppfyller
samtliga villkor i 34-35 §§ ALF
och ska därför anses vara
arbetslös företagare i
försäkringens mening.
Företaget är att betrakta som
ett vilande företag.
Rätten till
arbetslöshetsersättning
baseras helt eller delvis på
arbete utfört i det vilande
företaget.

Nej

Det har aldrig påbörjats
någon verksamhet i företaget
eller så har verksamheten i
företaget sedan länge
upphört.
Den sökande uppfyller inte
villkoren i 34 § ALF och är
därför inte att betrakta som
företagare i försäkringens
mening.
Företaget är att betrakta som
ett företag utan verksamhet.
Rätten till
arbetslöshetsersättning
baseras på annat arbete än i
företaget.

Arbetslöshetskassan måste
informera den sökande om
hans eller hennes
informationsskyldighet enligt
IAF:s föreskrifter (IAFFS
2011:4).
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Figur 1 visar två typiska situationer där den sökande har ett företag när han eller
hon blir arbetslös. I det ena fallet är den sökande att betrakta som företagare, i
det andra fallet är den sökande inte det.
I stycke 2.1.1 förklaras begreppet vilande företag och i stycke 2.1.2 begreppet
företag utan verksamhet. Tillämplig lagtext redovisas i bilaga 2.

2.1.1 Vilande företag
Det som kännetecknar ett vilande företag är att innehavaren – den sökande –
uppfyller samtliga kriterier i 34 § ALF när han eller hon blir arbetslös, det vill säga
är att anse som företagare i försäkringens mening. Verksamheten kan ha
bedrivits exempelvis som aktiebolag eller som enskild näringsverksamhet med
eller utan inregistrerad firma. Näringsverksamheten har upphört genom att det
inte längre vidtas några åtgärder i verksamheten, men företaget finns fortfarande
kvar i den sökandes ägo. Den sökande uppfyller dessutom villkoren för att
betraktas som arbetslös i försäkringens mening enligt 35 § ALF. Den sökandes
arbetslöshetsersättning baseras i dessa fall helt eller delvis på det arbete som
han eller hon utfört i företaget. Den sökande fortsätter ha kvar sitt företag under
arbetslösheten med avsikt att eventuellt återuppta verksamheten vid ett senare
tillfälle. Arbetslöshetskassan är i denna situation skyldig att informera den
sökande om hans eller hennes informationsskyldighet enligt IAF:s föreskrifter
(IAFFS 2011:4).
En företagare är enligt 34 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
en fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kapitlet
första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)4, och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.
En företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska enligt 35 § första
stycket ALF anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i
näringsverksamheten. Med åtgärder avses inte nödvändiga åtgärder som
vidtagits på grund av oförutsedda händelser. Nödvändiga åtgärder är enligt 5 a-b
§ i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, sådana åtgärder som
företagaren är skyldig att vidta enligt lag eller annan författning. Det kan också

4

Av 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att till inkomstslaget
näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.
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vara frågan om en avvecklingsåtgärd som inte varit möjlig att vidta innan
företagaren upphörde att bedriva verksamheten.
Om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller av en närstående
person till honom eller henne får en bedömning enligt 35 § första stycket ALF av
om företagaren är att betrakta som arbetslös göras tidigast fem år från det att
näringsverksamheten återupptogs. Om mindre än fem år har förflutit sedan
näringsverksamheten återupptogs måste den sökande i stället ha upphört
definitivt med verksamheten för att kunna få arbetslöshetsersättning. Det innebär
att han eller hon måste ha sålt eller avvecklat företaget.
Arbetslöshetskassan ska informera en företagare som ansöker om ersättning att
han eller hon kan ha rätt till arbetslöshetsersättning så snart det inte vidtas några
åtgärder i näringsverksamheten, eller när näringsverksamheten har upphört.
Arbetslöshetskassan ska också informera den sökande om att han eller hon är
skyldig att meddela arbetslöshetskassan om näringsverksamheten återupptas
eller om avvecklings- eller force majeure-åtgärder vidtas. Detta anges i 11
kapitlet 1 § i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS
2011:4) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1).

2.1.2 Företag utan verksamhet
Att den sökande har ett företag när han eller hon anmäler sig arbetslös behöver i
sig inte betyda att han eller hon är att betrakta som företagare i försäkringens
mening. Det är enbart i de fall den sökande uppfyller villkoren i 34 § ALF som han
eller hon anses vara företagare. För att beskriva en situation där det att ha ett
företag inte leder till att man är att betrakta som företagare, har IAF i denna
rapport använt sig av begreppet företag utan verksamhet. Detta begrepp förekommer inte i ALF och situationen som sådan är inte heller reglerad där.
Begreppet används i rapporten för att beskriva en typisk situation.
Ett företag utan verksamhet, som exempelvis kan vara ett aktiebolag eller enskild
näringsverksamhet, kännetecknas till exempel av att den sökande vid något
tillfälle vidtagit förberedelser för att starta ett företag, genom att till exempel
registrera det, men att någon verksamhet aldrig har kommit igång. Alternativt kan
det röra sig om att det inte har förekommit någon verksamhet i företaget sedan
lång tid tillbaka. Det vill säga varken innehavaren – den sökande – eller någon
annan har utfört något arbete i företaget sedan lång tid tillbaka. Den sökande
uppfyller i dessa fall inte kriterierna för att anses som företagare enligt 34 § ALF,
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även om han eller hon äger ett företag. Den sökandes arbetslöshetsersättning
baseras därför på annat arbete än arbete i företaget.
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3 Statistik över företagarärenden och vilande
företag
I det här avsnittet redovisar IAF statistik som rör företagarärenden och vilande
företag. Företag utan verksamhet har inte gått att söka fram eftersom de inte
registreras i ÄGA.
För att urskilja antalet förstagångsprövade ärenden där den sökande har varit
företagare, har IAF utgått från vad arbetslöshetskassan har registrerat för orsak
till den sökandes arbetslöshet i ÄGA. Vid registeringen av orsak skiljer arbetslöshetskassan på om den sökande har varit anställd eller företagare5.
Tabell 1: Antal förstagångsprövade ärenden uppdelat på samtliga ärenden och

ärenden där den sökande har varit företagare 2012. (Källa: ASTAT).

Arbetslöshetskassa
Akademikernas erkända
Alfa
Byggnadsarbetarnas
Elektrikernas
Farmacitjänstemännens
Fastighets
Finans- och försäkrings
GS
Hamnarbetarnas
Handelsanställdas
Hotell- och restaurang
IF Metalls
Journalisternas
Kommunalarbetarnas
Ledarnas
Livsmedelsarbetarnas

Antal
förstagångs
prövade
ärenden
2012

12 587
16 994
6 671
646
194
2 516
812
3 780
46
9 171
4 502
16 411
487
19 861
1 954
1 836

Antal
Andel
förstagångs förstagångs
prövade
prövade
ärenden där ärenden där
den sökande den sökande
har varit
har varit
företagare
företagare
2012
2012

45
518
1
1
0
1
0
2
0
57
36
8
3
79
16
2

0,36 %
3,05 %
0,01 %
0,15 %
0%
0,04 %
0%
0,05 %
0%
0,62 %
0,80 %
0,05 %
0,62 %
0,40 %
0,82 %
0,11 %

5

Det kan förekomma att den sökande har varit både anställd och företagare. I dessa fall måste
arbetslöshetskassan under orsak till arbetslöshet välja att registrera den sökande som antingen
anställd eller företagare, det går inte att välja båda. Detta innebär att det kan finnas
företagarärenden som inte har kommit med i sökningen. IAF har utgått från de uppgifter som finns
registrerade i ÄGA.
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Lärarnas
Pappersindustriarbetarnas
SEKO:s
Skogs- och Lant
Småföretagarnas
STs
Svensk Handels
Sveriges arbetares
Sveriges Entreprenörers
Säljarnas
Transportarbetarnas
Unionens
Vision
Totalt

2 897
387
3 492
46
3 952
1 231
626
354
73
408
4 977
21 233
2 676
140 820

5
2
9
0
3 509
0
471
2
32
4
0
39
1
4 843

0,17 %
0,52 %
0,26 %
0%
88,8 %
0%
75,2 %
0,56 %
43,8 %
0,98 %
0%
0,18 %
0,04 %
3,44 %

Tabell 1 visar att Småföretagarnas arbetslöshetskassa hade flest antal förstagångsprövade ärenden där den sökande har varit företagare 2012 (3 509
ärenden). Även Arbetslöshetskassan Alfa och Svensk Handels arbetslöshetskassa hade, jämfört med övriga arbetslöshetskassor, många sådana ärenden
(518 respektive 471).
Tabell 2: Antal personer som har ett vilande företag registrerat i ÄGA 2012.
(Källa: ASTAT).

Arbetslöshetskassa
Akademikernas erkända
Alfa
Byggnadsarbetarnas
Elektrikernas
Farmacitjänstemännens
Fastighets
Finans- och försäkrings
GS
Hamnarbetarnas
Handelsanställdas
Hotell- och restauranganställdas
IF Metalls
Journalisternas
Kommunalarbetarnas
Ledarnas
Livsmedelsarbetarnas
Lärarnas
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Antal personer
som har ett
vilande företag
registrerat i ÄGA
2012
499
410
40
8
1
14
26
29
0
78
30
40
47
239
75
12
65

Pappersindustriarbetarnas
SEKO:s
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens
Småföretagarnas
STs
Svensk Handels
Sveriges arbetares
Sveriges Entreprenörers
Säljarnas
Transportarbetarnas
Unionens
Visions

Totalt

9
45
0
719
37
83
3
6
31
50
483
34

3 113

Av tabell 2 framgår det att Småföretagarnas arbetslöshetskassa har högst antal
personer som hade ett vilande företag registrerat i ÄGA 2012 (719 personer).
Akademikernas erkända arbetslöshetskassa och Unionens arbetslöshetskassa
hade 499 respektive 483 personer med vilande företag registrerat. Även
Arbetslöshetskassan Alfa och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa hade
relativt sett stort antal jämfört med övriga arbetslöshetskassor, 410 respektive
239.
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4 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande
företag och företag utan verksamhet
Detta kapitel innehåller en redovisning av resultatet av kartläggningen av hur
arbetslöshetskassorna hanterar vilande företag och företag utan verksamhet. Till
grund för redogörelsen ligger de svar som arbetslöshetskassorna har lämnat i
IAF:s enkät, kompletteringar av dessa svar samt de besluts- och informationsbrev som 27 arbetslöshetskassor har skickat in till IAF. En sammanställning av
arbetslöshetskassornas enkätsvar finns i bilaga 3.

4.1

Hur många arbetslöshetskassor har tillämpat reglerna
om vilande företag under 2012?

Ärenden där den sökande har ett företag förekommer i varierande omfattning hos
majoriteten av arbetslöshetskassorna. I enkäten frågade IAF arbetslöshetskassorna om de har handlagt något ärende som rör vilande företag eller företag
utan verksamhet under 2012. Enkätsvaren framgår av tabell 1.
Tabell 1: Antal arbetslöshetskassor som har handlagt något ärende som rör vilande
företag eller företag utan verksamhet under 2012.
Antal
arbetslöshetskassor
som har handlagt
något ärende under
2012

Antal
arbetslöshetskassor
som inte har
handlagt något
ärende under 2012

Totalt antal
arbetslöshetskassor

Vilande
företag

27

2

29

Företag utan
verksamhet

24

5

29

Tabellen visar att nästan samtliga arbetslöshetskassor har handlagt ärenden som
rör vilande företag och företag utan verksamhet under 2012.
Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa har dock svarat att de varken har handlagt ärenden som rör vilande företag
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eller som rör företag utan verksamhet6. Handelsanställdas, Fastighets, och
Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassor svarar att de inte har
handlagt några ärenden som rör företag utan verksamhet.

4.2

Vad kallar arbetslöshetskassorna den här typen av
ärenden?

För att få en uppfattning om vilka begrepp som arbetslöshetskassorna använder
för att beskriva dessa ärenden ställde IAF en fråga i enkäten om vad de kallar
dessa ärenden. Vad arbetslöshetskassorna väljer att kalla de olika ärendetyperna är av mindre vikt, det viktiga är att ärendetyperna hålls isär och att
arbetslöshetskassornas gör en korrekt bedömning av om den sökande är att
anse som företagare eller inte.
I enkäten frågade IAF arbetslöshetskassorna vad de kallar ett företag som:


har varit den sökandes hel- eller deltidssysselsättning innan arbetslösheten



inte har någon verksamhet under arbetslöshetstiden men som den
sökande fortfarande har kvar med avsikt att eventuellt återuppta verksamheten i vid ett senare tillfälle



det finns en informationsskyldighet för enligt IAF:s föreskrifter (2011:4).

IAF valde att kalla ett sådant företag för vilande företag7 i enkäten. Arbetslöshetskassornas svar på vad de kallar ett sådant företag fördelade sig enligt följande:


Vilande företag (20 arbetslöshetskassor)



Vilande företag eller företag med tillfälligt uppehåll (2 arbetslöshetskassor)

6

Kartläggningens syfte har varit att ge en bild av om och hur samtliga arbetslöshetskassor hanterar
den här typen av ärenden. Även de arbetslöshetskassor som inte har handlagt några sådana
ärenden under 2012 har därför intresse här. Kartläggningen gör inte anspråk på att visa hur
arbetslöshetskassorna faktiskt har gjort, detta skulle ha krävt en ärendegranskning, utan snarare
hur de hanterar den här typen av ärenden i de fall sådana blir aktuella. IAF har endast frågat efter
hanteringen under 2012. Det kan därför inte uteslutas att sådana ärenden förekommit före 2012
eller skulle kunna förekomma efter 2012.
7

Se avsnitt 2.1.1
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Vilande företag eller uppehåll i verksamhet (1 arbetslöshetskassa)



Vilande företag eller företag där det inte vidtas åtgärder (1 arbetslöshetskassa)



Tillfälligt uppehåll i företag (1 arbetslöshetskassa)



Näringsverksamhet som upphört (1 arbetslöshetskassa)



Företag med uppehåll i verksamheten (1 arbetslöshetskassa)



Uppehåll i egen verksamhet (1 arbetslöshetskassa)



Tillfälligt uppehåll eller vilande verksamhet (1 arbetslöshetskassa)

Uppräkningen visar att det stora flertalet av arbetslöshetskassorna kallar den här
typen av företag för vilande företag. Resten av begreppen anknyter till att det har
skett ett uppehåll i verksamheten eller att verksamheten har upphört.
IAF frågade också vad arbetslöshetskassorna kallar ett företag som:


den sökande har när han eller hon blir arbetslös, men som inte har varit
aktivt under en tid eller som det aldrig har bedrivits någon verksamhet i,
och som den sökande fortsätter att ha kvar under arbetslösheten.

I enkäten valde IAF att kalla ett sådant företag för företag utan verksamhet8.
Arbetslöshetskassorna svarade att de kallar ett sådant företag för:

8



Företag utan verksamhet (11 arbetslöshetskassor).



Passivt företag (4 arbetslöshetskassor).



Vilande företag (3 arbetslöshetskassor).



Företag ej hinder (2 arbetslöshetskassor).



Formellt företag (2 arbetslöshetskassor).



Företag ej verksam (2 arbetslöshetskassor).



Företag utan verksamhet eller 0-företag (1 arbetslöshetskassa).

Se avsnitt 2.1.2
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Företag utan verksamhet eller formellt delägarskap (1 arbetslöshetskassa).



Företag utan verksamhet eller passivt företag (1 arbetslöshetskassa).



Företag av formella skäl (1 arbetslöshetskassa).



Företag av formella skäl eller passivt företag (1 arbetslöshetskassa).

IAF kan konstatera att arbetslöshetskassornas begrepp för företag utan verksamhet inte är lika homogena som för vilande företag. Det var 3 arbetslöshetskassor9 som svarade att de kallar bägge ärendetyperna för vilande företag.
Ytterligare 3 arbetslöshetskassor10 svarade att de kallar den här typen av
ärenden för företag utan verksamhet, formellt företag eller företag av formella
skäl, men om den sökande har varit personligen verksam i företaget, om det har
varit någon aktivitet i företaget eller om företaget har varit aktivt under senare år
så kallar de i stället företaget för vilande företag. Genom att välja ett annat
begrepp drar dessa tre senast nämnda arbetslöshetskassor en gräns för när ett
företag utan verksamhet snarare är att betrakta som ett vilande företag.

9

Sveriges entreprenörers, Transportarbetarnas och Fastighets arbetslöshetskassor.

10

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation, STs arbetslöshetskassa och Säljarnas
arbetslöshetskassa.
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4.3

Skiljer arbetslöshetskassorna på vilande företag och
på företag utan verksamhet i handläggningen?

För en sökande som har bedömts vara företagare med ett vilande företag gäller
att om han eller hon återupptar näringsverksamheten och sedan på nytt ansöker
om arbetslöshetsersättning, får en bedömning av om han eller hon är arbetslös
enligt 35 § ALF göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten återupptogs. Detsamma gäller om en närstående återupptar verksamheten. Detta innebär att en sökande med ett vilande företag, som tidigare har beviljats ersättning,
nekas arbetslöshetsersättning om han eller hon åter ansöker om ersättning innan
fem år har förflutit, och om företaget inte har upphört definitivt enligt 35 a § ALF.
Denna situation uppstår i princip inte för en sökande som tidigare har beviljats
ersättning och haft ett företag utan verksamhet, eftersom han eller hon inte har
varit att anse som företagare i försäkringens mening.
Arbetslöshetskassan ska informera en ersättningssökande som har ett vilande
företag om skyldigheten att meddela arbetslöshetskassan om han eller hon återupptar näringsverksamheten eller vidtar avvecklings- eller force majeure-åtgärder
(IAFFS 2011:4). Någon sådan skyldighet finns inte när det gäller företag utan
verksamhet. Den sökande är emellertid alltid skyldig att anmäla till arbetslöshetskassan om förhållanden skulle ändras, enligt 47 § första stycket ALF.
I enkäten frågade IAF arbetslöshetskassorna om de gör någon åtskillnad i handläggningen mellan vilande företag och företag utan verksamhet. Det var 20
arbetslöshetskassor som svarade ja på frågan medan 9 arbetslöshetskassor
svarade att de inte gör det11.
Bland de 9 arbetslöshetskassor som uppgav att de inte gör någon åtskillnad i
handläggningen finns Sveriges entreprenörers, Transportarbetarnas och
Fastighets arbetslöshetskassor. Dessa tre arbetslöshetskassor uppger samtidigt
att de kallar både vilande företag och företag utan verksamhet för vilande företag.
STs arbetslöshetskassa, som har svarat att om det inte har varit någon aktivitet i
företaget så betraktar de detta som ett företag utan verksamhet, men om det har
varit någon aktivitet i företaget så kallar de företaget för vilande företag, finns
också bland dessa 9.

11

Arbetslöshetskassan Alfa, Fastighets, Finans- och försäkringsbranschens, Hamnarbetarnas,
Pappersindustriarbetarnas, Skogs- och lantbrukstjänstemännens, STs, Sveriges entreprenörers
och Transportarbetarnas arbetslöshetskassor.
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Det är 312 av de 5 arbetslöshetskassor som har uppgivit att de inte har handlagt
något ärende om företag utan verksamhet under 2012, varav 2 inte heller har
handlagt vilande företag, som också finns med bland de som har uppgivit att de
inte gör någon skillnad i handläggningen mellan vilande företag och företag utan
verksamhet.

4.4

Hur handlägger arbetslöshetskassorna ärenden där
den sökanden har ett vilande företag eller ett företag
utan verksamhet?

Vilande företag
I enkäten ställde IAF frågan om arbetslöshetskassan normalt fattar ett beslut om
att bevilja den sökande ersättning samtidigt som han eller hon har ett vilande
företag. Arbetslöshetskassornas svar var fördelade enligt följande:


28 arbetslöshetskassor fattade beslut



1 arbetslöshetskassa fattade inte beslut

Samtliga av de arbetslöshetskassor som fattade ett beslut har svarat att den
information som krävs enligt IAF:s föreskrifter (IAFFS 2011:4) finns med i
beslutet. Den andra arbetslöshetskassan har svarat att den skickar motsvarande
information i ett separat informationsbrev om vilande företag.
Företag utan verksamhet
När det gällde frågan om arbetslöshetskassan normalt fattar beslut om företag
utan verksamhet svarade arbetslöshetskassorna så här:


21 arbetslöshetskassor fattar beslut.



8 arbetslöshetskassor fattar inte beslut.

Av de arbetslöshetskassor som inte fattar något beslut svarar 7 att de skickar
information till den sökande om företag utan verksamhet på annat sätt. Det var 1
arbetslöshetskassa som svarade att den inte skickar någon information eftersom
det inte finns något krav på detta enligt lagen.

12

Fastighets, Hamnarbetarnas och Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassor.
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Handläggningsrutiner


14 arbetslöshetskassor har svarat att de har skriftliga rutiner för handläggning av vilande företag.



27 arbetslöshetskassor svarar att de har rutiner för att vid en förstagångsprövning kontrollera om den sökande tidigare har beviljats ersättning
samtidigt som han eller hon har haft ett vilande företag. Det var 2 arbetslöshetskassor 13 som saknar sådana rutiner, men har båda för avsikt att
se över möjligheten att införa rutiner för detta.



12 arbetslöshetskassor har svarat att de har skriftliga rutiner för handläggning av företag utan verksamhet.

Uppföljning
Samtliga arbetslöshetskassor svarar att de vid något tillfälle följer upp den
sökandes innehav av vilande företag. Det var 13 arbetslöshetskassor som
svarade att de gör en uppföljning i samband med årsanmälan. En arbetslöshetskassa har svarat att den gör detta i samband med en förstagångsprövning där
den sökande har haft ett vilande företag inom en femårsperiod. Resterande 15
arbetslöshetskassor följer upp ärendena vid flera tillfällen.
Av de 15 arbetslöshetskassor som svarade att de följer upp vilande företag vid
flera tillfällen var det vanligast att de gör detta i samband med en förstagångsprövning, där den sökande har haft ett vilande företag inom en femårsperiod, vid
årsanmälan, vid glapp i arbetssökandet14 eller vid en indikation på att något har
förändrats. Det var mindre vanligt att de följer upp i samband med en nyprövning
och mest ovanligt var att det att använda sig av stickprov, vilket endast 1 arbetslöshetskassa svarat att den gör.
När det gäller frågan om arbetslöshetskassorna vid något tillfälle följer upp den
sökandes innehav av företag utan verksamhet visar kartläggningen att 24
arbetslöshetskassor gör detta. Det var 4 arbetslöshetskassor som svarade att de
inte gör det och 1 arbetslöshetskassa svarade att det inte är aktuellt15. Av de
13

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa och Sveriges arbetares arbetslöshetskassa.

14

Den sökande har varit avanmäld från Arbetsförmedlingen och återanmäler sig sedan och
ansöker om ersättning på nytt inom tolv sammanhängande månader.
15

Den arbetslöshetskassa som svarat att det inte är aktuellt har inte handlagt något ärende
gällande företag utan verksamhet under 2012.
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arbetslöshetskassor som vid något tillfälle följer upp innehav av företag utan
verksamhet var det 9 som gör uppföljningen i samband med årsanmälan, 15 har
uppgivit att de följer upp vid flera tillfällen. Av de som gör det vid flera tillfällen var
det vanligast att de gör det i samband med årsanmälan, vid glapp i arbetssökandet16 och vid en indikation på att något har förändrats. Det var mindre
vanligt vid nyprövning, och 1 arbetslöshetskassa använde sig av stickprov. Det
var 5 arbetslöshetskassor som svarade att de även gör en uppföljning vid förstagångsprövningar.

4.5

Besluts- och informationsbrev

I enkäten uppmanade IAF arbetslöshetskassorna att skicka in besluts- eller
informationsbrev om vilande företag och företag utan verksamhet. Det var 27 av
29 arbetslöshetskassor som skickade in sådana brev.

4.5.1 Information till den sökande om vilande företag
IAF har gått igenom de besluts- och informationsbrev om vilande företag som 27
arbetslöshetskassor har skickat in17. Kartläggningen visar att den information
som arbetslöshetskassorna lämnar till den sökande enligt 11 kap. 1 § andra
meningen i IAFF 2011:4 ofta är knapphändig. Av IAF:s föreskrifter framgår bland
annat att arbetslöshetskassan ska informera den sökande om skyldigheten att
meddela arbetslöshetskassan om han eller hon återupptar näringsverksamheten
eller vidtar avvecklings- eller force majeure-åtgärder.
De insända besluts- och informationsbreven visar att alla arbetslöshetskassor
informerar den sökande om skyldigheten att meddela arbetslöshetskassan om
näringsverksamheten återupptas. Kartläggningen visar att 8 arbetslöshetskassors besluts- eller informationsbrev innehåller information om att den sökande
ska informera arbetslöshetskassan om avvecklings- eller force majeure-åtgärder
skulle vidtas. Det är dock 19 arbetslöshetskassor som inte informerar om detta
fullt ut. Det bör uttryckligen framgå av beslutsbrevet att den sökande ska

16

Se not 13.

17

26 arbetslöshetskassor fattar beslut om vilande företag, 2 arbetslöshetskassor skickar
information om vilande företag i beslut om förstagångsprövning etc. och 1 arbetslöshetskassa
skickar ett särskilt informationsbrev om vilande företag. 2 arbetslöshetskassor har inte skickat in
några dokument till IAF.
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informera arbetslöshetskassan om avvecklings- eller force majeure-åtgärder
vidtas.
Syftet med IAF:s föreskrift är att det är arbetslöshetskassan och inte den sökande
själv som ytterst avgör om de åtgärder som den sökande vidtar i företaget är att
bedöma som sådana avvecklings- eller force majeure-åtgärder som inte påverkar
ersättningsrätten.

4.5.2 Information till den sökande om företag utan verksamhet
IAF noterar att det i några fall är svårt att utläsa om de brev som arbetslöshetskassorna har skickat in är besluts- eller ett informationsbrev. Några av de
insända breven som rubriceras som beslut saknar omprövnings- eller
överklagandehänvisning. En del av de brev som arbetslöshetskassorna har
rubricerat som information innehåller formuleringar som gör att de ger intryck av
att vara beslut.
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5 Slutdiskussion
Syftet med IAF:s kartläggning har varit att ta reda på hur arbetslöshetskassorna
hanterar ärenden om så kallade vilande företag och företag utan verksamhet.
Detta för att få en bild av hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden där den
sökande har ett företag när han eller hon blir arbetslös. Om den sökande
uppfyller samtliga kriterier i 34 § ALF är han eller hon att anse som företagare i
försäkringens mening, och om också villkoren i 35 § är uppfyllda på grund av
tillfälligt uppehåll så är han eller hon arbetslös. I en sådan situation har den
sökande ett så kallat vilande företag. Om den sökande däremot inte uppfyller
villkoren i 34 § ALF med avseende på företaget, så är han eller hon inte att anse
som företagare i försäkringens mening, utan anställd. I en sådan situation kan
företaget vara att betrakta som ett så kallat företag utan verksamhet.
I samband med tidigare granskningar av förstagångsprövade ärenden har IAF
noterat att det har förekommit ärenden där en arbetslöshetskassa har behandlat
innehav av vilande företag och företag utan verksamhet på samma sätt i handläggningen. Konsekvensen av att ett företag utan verksamhet behandlas som ett
vilande företag, är att den sökande riskerar att nekas ersättning om han eller hon
ansöker om ersättning på nytt inom fem år. Om förhållandet är det motsatta
riskerar arbetslöshetskassan att felaktigt betala ut ersättning till den sökande.
En svårighet med kartläggningen har varit att ärenden där den sökande har haft
ett företag utan verksamhet inte registreras i ÄGA och därför inte går att söka
fram. För att ändå få en uppfattning om hur arbetslöshetskassorna hanterar den
här typen av ärenden har IAF i stället valt att göra en enkätundersökning.
Av samtliga arbetslöshetskassor är det 9 stycken som har svarat att de inte gör
någon åtskillnad i handläggningen av vilande företag och företag utan verksamhet. Detta tyder på att det kan finnas en viss osäkerhet vid bedömningen om vem
som är att anse som företagare enligt 34 § ALF och om arbetslöshet föreligger
enligt 35 § ALF.
Tre arbetslöshetskassor har svarat att de kallar både vilande företag och företag
utan verksamhet för vilande företag. Ytterligare tre arbetslöshetskassor har
svarat att om den sökande har varit personligen verksam i företaget, om det har
varit någon aktivitet i företaget eller om företaget har varit aktivt under senare år,
så kallar de företaget för vilande företag.
Det är framförallt arbetslöshetskassor som i huvudsak handlägger ärenden som
rör anställda som har svarat att de inte gör någon åtskillnad i handläggningen av
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vilande företag och företag utan verksamhet. Här finns även 3 av 5 av de arbetslöshetskassor som inte har handlagt något ärende alls om vilande företag eller
företag utan verksamhet under 2012. Även de arbetslöshetskassor som har
svarat att de kallar båda ärendetyperna för vilande företag handlägger främst
ärenden som rör anställda. Detsamma gäller för de arbetslöshetskassor som har
svarat att behandlar ett ärende som ett vilande företag om det någon gång har
förekommit verksamhet i företaget.
Av statistiken framgår att Småföretagarnas arbetslöshetskassa är 1 av 3 arbetslöshetskassor som har högst andel förstagångsprövade ärenden där den
sökande har varit företagare 2012. Småföretagarnas arbetslöshetskassa har
även högst antal personer som har ett vilande företag registrerat i ÄGA 2012.
Arbetslöshetskassan Alfa som endast handlägger 3 procent företagarärenden av
den totala mängden förstagångsprövningar, är den arbetslöshetskassa som
handlägger näst högst antal förstagångsprövade ärenden där den sökande varit
företagare. Det framgår också att några av de större arbetslöshetskassorna samt
Arbetslöshetskassan Alfa, som jämfört med övriga arbetslöshetskassor har ett
högt antal personer med vilande företag, är sådana arbetslöshetskassor som har
en mycket liten andel förstagångsprövade ärenden där den sökande har varit
företagare 2012. Arbetslöshetskassan Alfa är en av de arbetslöshetskassor som
har svarat att de inte gör någon åtskillnad i handläggningen av vilande företag
och företag utan verksamhet.
Framförallt arbetslöshetskassor som i huvudsak handlägger ärenden som rör
anställda, svarar att de inte gör någon åtskillnad mellan vilande företag och företag utan verksamhet i handläggningen, eller i vad de kallar dem. Sammanblandningen verkar i första hand bestå i att ärenden som rör företag utan verksamhet riskerar att bli behandlade som vilande företag. Annorlunda uttryckt så
tycks sammanblandningen främst bestå i att den sökande bedöms vara
företagare i försäkringens mening, trots att kriterierna i 34 § inte är uppfyllda.
Kartläggningen bekräftar de iakttagelser som IAF har gjort i samband med
tidigare genomförda ärendegranskningar, om att det förekommer att arbetslöshetskassor handlägger ärenden felaktigt i situationer där den sökande har ett
företag när han eller hon blir arbetslös.
Kartläggningen har visat att samtliga arbetslöshetskassor följer upp den
sökandes innehav av vilande företag och att majoriteten också följer upp företag
utan verksamhet. Flertalet arbetslöshetskassor gör dessutom en uppföljning vid
mer än ett tillfälle. Är bedömningen felaktig från början blir dock även uppföljningen fel, särskilt i de fall då den sökande söker ersättning på nytt inom fem år
och felaktigt har bedömts vara företagare vid den tidigare ansökan. Resultatet för
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denna kartläggning kommer att ligga till grund för kommande tillsynsinsatser
rörande vilande företag på IAF.
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6 Käll- och litteraturförteckning
Lagar, förordningar och föreskrifter
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2011:4) om ändring i
inspektionen föreskrifter (2009:1) om arbetslöshetsförsäkring.

28

Arbetslöshetskassornas hantering av ”vilande företag” och ”företag utan verksamhet”, IAF

Bilaga 1: IAF:s enkätundersökning
Enkätfrågor
I enkäten behandlas frågor om hur arbetslöshetskassan arbetar med och följer
upp vissa typer av ärenden där den sökande innan arbetslösheten varit verksam
som företagare, eller ägde ett företag när arbetslösheten inföll. Det går när som
helst att spara enkäten för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Gå längst ner på
sidan och klicka på knappen Spara. För att fortsätta svara öppnar du enkäten
igen via den länk som finns i e-postmeddelandet. Om arbetslöshetskassan inte
kan besvara en fritextfråga skriv vet ej i textfältet.
1. Vad kallar arbetslöshetskassan ett företag som:


varit sökandens hel- eller deltidssysselsättning innan arbetslösheten



inte har någon verksamhet under arbetslöshetstiden men som den
sökande fortfarande har kvar med avsikt att eventuellt återuppta
verksamheten vid ett senare tillfälle



det finns en informationsskyldighet för enligt 1 § Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2011:4) om arbetslöshetsförsäkring?
Fortsättningsvis benämner IAF ett sådant företag för ”vilande företag” i
denna enkät.

2. Vad kallar arbetslöshetskassan ett sådant företag som den sökande innehar vid arbetslöshetens inträde men som inte har varit aktivt under en tid
eller som det aldrig har bedrivits någon verksamhet i, och som den
sökande forsätter att ha kvar under arbetslösheten?
Fortsättningsvis benämnt ”företag utan verksamhet” i denna enkät
3. Gör arbetslöshetskassan någon åtskillnad i handläggningen mellan
”vilande företag” och ”företag utan verksamhet” (enligt definitionerna i
fråga 1 och 2)?
Ja
Nej
Inte aktuellt
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4. Har arbetslöshetskassan under 2012 handlagt något ärende angående
”vilande företag” (definition enligt vad som framkommer i fråga 1)?
Ja
Nej
5. Har arbetslöshetskassan under 2012 handlagt något ärende angående
”företag utan verksamhet” (definition enligt vad som framkommer i fråga
2)?
Ja
Nej
6. Fattar arbetslöshetskassan ett separat beslut angående att den sökande
har beviljats ersättning samtidigt som denne innehar ett ”vilande företag”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
6. a) Finns det i beslutet med information enligt vad som föreskrivs i 1 §
IAFFS 2011:4? Det vill säga om att företagaren är skyldig att meddela
arbetslöshetskassan om han eller hon återupptar näringsverksamheten
eller om företagaren vidtar avvecklings- eller force majeure-åtgärder.
(följdfråga till fråga 6)
Ja
Nej
6. b) Hur informerar arbetslöshetskassan den sökande om ”vilande företag”
enligt vad som föreskrivs i 1 § IAFFS 2011:4? Det vill säga om att
företagaren är skyldig att meddela arbetslöshetskassan om han eller hon
återupptar näringsverksamheten eller om företagaren vidtar avvecklingseller force majeure-åtgärder.? (följdfråga till fråga 6)
Skriftlig information skickas till den sökande i ett särskilt informationsbrev om ”vilande företag”
Skriftlig information till sökanden om ”vilande företag” finns med i
beslutsbrev angående förstagångsprövning etc.
Ingen skriftlig information skickas till den sökande
Annat, ange vad
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7. Ingår det i arbetslöshetskassans rutiner att fatta separata beslut
angående ”företag utan verksamhet”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
7. a) Ingår det i arbetslöshetskassans rutiner att skicka information till den
sökande om ”företag utan verksamhet”? (”pop up” fråga)
Ingen skriftlig information skickas till den sökande eftersom arbetslöshetskassan bedömer att lagstöd för detta saknas
Ingen skriftlig information skickas till den sökande av andra skäl
Skriftlig information skickas till den sökande i särskilt informationsbrev
om ”företag utan verksamhet”
Skriftlig information till sökanden finns i beslutsbrev angående förstagångsprövning etc.
Annat, ange vad
8. Har arbetslöshetskassan skriftliga rutiner för handläggning av ”vilande
företag”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
9. Har arbetslöshetskassan skriftliga rutiner för handläggning av ”företag
utan verksamhet”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
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10. Om en sökande vid en förstagångsprövning innehar ett ”vilande företag”,
har arbetslöshetskassan då som rutin att kontrollera om den sökande
tidigare har beviljats ersättning samtidigt som denne innehaft ett ”vilande
företag”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
11. Följer arbetslöshetskassan vid något tillfälle upp den sökandes innehav
av ”vilande företag”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
11. a) När följer arbetslöshetskassan upp detta?
Vid en förstagångprövning där sökanden inom en femårsperiod haft ett
vilande företag
Årsanmälan
Nyprövning
Glapp (d.v.s. när den sökanden varit avanmäld från Arbetsförmedlingen och sedan återanmäler sig och ansöker om ersättning inom
tolv sammanhängande månader).
Stickprov
Indikation
Annat, ange vad
12. Följer arbetslöshetskassan vid något tillfälle upp den sökandes innehav
av ”företag utan verksamhet”?
Ja
Nej
Inte aktuellt
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12. a) När följer arbetslöshetskassan upp detta?
Årsanmälan
Nyprövning
Glapp (D.v.s. när den sökanden varit avanmäld från Arbetsförmedlingen och sedan återanmäler sig och ansöker om ersättning inom
tolv sammanhängande månader).
Stickprov
Indikation
Annat, ange vad
13. Om arbetslöshetskassan har några av följande dokument ska dessa
skickas in till IAF.
-

Beslutsbrev angående ”vilande företag”

-

Informationsbrev angående ”vilande företag”

-

Beslutsbrev angående ”företag utan verksamhet”

-

Informationsbrev angående ”företag utan verksamhet”
Ja, vår arbetslöshetskassa har dokument och kommer att skicka in
dessa.
Nej, vår arbetslöshetskassa har inga dokument av efterfrågad typ och
kommer därför inte att skicka in några dokument till IAF.

14. Övriga kommentarer:
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Bilaga 2: Förteckning över lagrum
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Definition av företagare
34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett
väsentligt inflytande över. Lag (2010:445).
34 a § En företagare som överlåter näringsverksamhet men som fortsätter att
utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten ska även efter
överlåtelsen anses vara företagare i denna lag. Detsamma ska gälla när
företagandet utgörs av medlemskap i en ekonomisk förening och medlemskapet i
föreningen upphört. Lag (2010:445).
34 b § Vid bedömning av om en sökande ska anses vara företagare enligt 34 §
ska nödvändiga åtgärder som vidtagits i verksamheten på grund av oförutsedda
händelser inte anses utgöra personligen utfört arbete. Lag (2010:445).
34 c § Vid bedömning av om en sökande ska anses vara företagare enligt 34 §
ska arbete av ideell karaktär i verksamheten inte anses utgöra personligen utfört
arbete. Lag (2010:445).

Företagares arbetslöshet
35 § En företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara
arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten.
Som åtgärder anses inte nödvändiga åtgärder som vidtagits på grund av
oförutsedda händelser.
Om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller av en närstående
person till denne, får en bedömning enligt första stycket göras tidigast fem år från
det att näringsverksamheten återupptogs. Lag (2010:445).
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35 a § En företagare som inte är att anse som arbetslös enligt 35 § ska anses
som arbetslös när näringsverksamheten vid en samlad bedömning har upphört
definitivt. Lag (2010:445).
36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som
sägs i 35 och 35 a §§ samt om de villkor för fastställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla. Lag (2010:2032).
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Bilaga 3: Sammanställning av arbetslöshetskassornas enkätsvar
När enkätsvaret är markerat med en asterisk har det kompletterats av IAF efter
kontakt med arbetslöshetskassan.
På fråga 11 a) och 12 a) uppger vissa arbetslöshetskassor flera alternativ.
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