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Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid 
Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa    

Granskning initierad av IAF 

Av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF:s) plan för tillsyn och 
uppföljning 2014 framgår att myndigheten ska genomföra en löpande tematisk 
ärendegranskning av beslut efter inkomna underrättelser vid de tio arbetslöshets-
kassor som handlagt flest ärenden om underrättelser i samband med att 
granskningen initieras. Resultatet av granskningen vid Kommunalarbetarnas 
arbetslöshetskassa presenteras i denna rapport, som också avslutar IAF:s 
handläggning av granskningsärendet. 

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa gavs möjlighet att yttra sig över IAF:s 
granskningsprotokoll den 16 januari 2015. Arbetslöshetskassans yttrande inkom 
till IAF den 9 februari 2015. 

Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig 
chef har varit Catarina Fredriksson, biträdande chef för granskningsenheten. 

Ärendegranskningen har utförts av Tuula Forsberg, Fredrik Karlman och Linnea 
Tåkvist, samtliga utredare vid granskningsenheten. Rapporten har utarbetats 
inom IAF av Linnea Tåkvist. I arbetet med rapporten har även utredaren Fredrik 
Karlman deltagit. Urvalet av ärenden för granskningen har gjorts av Fredrik 
Bonander, utredare vid analysenheten. I den slutliga beredningen har Niklas 
Wallentin verksjurist vid rättsenheten och Erik Grape utredare vid analysenheten, 
deltagit. 

 

Katrineholm den 28 april 2015 

 

Jan-Olof Dahlgren 
Generaldirektör 

   Linnea Tåkvist 
   Utredare  
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Resultat av granskningen 
IAF har genomfört en granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas 
tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter 
inkomna underrättelser. Totalt granskades 108 ärenden.  

IAF bedömde att det fanns anledning att göra två generella påpekanden samt att 
påpeka brister i 14 av 108 granskade ärenden i granskningsprotokollet. Sedan 
arbetslöshetskassan yttrat sig över IAF:s granskningsprotokoll bedömer IAF att 
det ena av de två generella påpekandena kvarstår samt att påpekanden ska 
kvarstå i 11 av de 14 ärendena. I övriga 97 granskade ärenden kan IAF 
konstatera att besluten fattats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som 
granskats.  
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Den genomförda granskningen 
I det granskningsprotokoll som upprättades efter granskningen gjorde IAF två 
generella påpekanden samt 14 ärendespecifika påpekanden. Sedan arbetslös-
hetskassan yttrat sig över ärendena gör IAF bedömningen att 1 av de generella 
påpekandena kvarstår1 samt att 11 ärendespecifika påpekanden kvarstår. Nedan 
redovisas det generella påpekandet följt av de ärendespecifika påpekandena. 
Arbetslöshetskassans yttranden redovisas i anslutning till varje enskilt ärende.  

IAF:s generella påpekande 

 Under ärendegranskningen framkom det att Kommunalarbetarnas arbets-
löshetskassa utrett och fattat beslut i underrättelser som inkommit med 
anledning av att den ersättningssökande inte har varit aktivt arbets-
sökande enligt 43 § första stycket 5 i lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring (ALF). I ett antal av dessa fall har arbetslöshetskassan fattat 
beslut om att inte vidta någon åtgärd med motiveringen att den 
ersättningssökande haft ”godtagbara skäl” att inte vara aktivt arbets-
sökande eller att det har funnits ”giltig anledning” till att personen inte sökt 
några eller endast ett fåtal arbeten. 
 
IAF kan konstera att den aktuella bestämmelsen i 43 § första stycket 5 
ALF, inte innehåller någon möjlighet för en ersättningssökande som inte 
är aktivt arbetssökande att åberopa ”godtagbara skäl” eller ”giltig 
anledning”. Enligt IAF:s mening framgår detta redan av 43 § första stycket 
5 ordalydelse i ALF, det finns följaktligen inget tolkningsutrymme som 
skulle kunna leda till de beslut om att inte vidta några åtgärder trots att 
vederbörande inte varit aktivt arbetssökande. 

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
bestämmelsen 43 § första stycket 5 ALF inte innefattar någon möjlighet för 
tillämpningen av godtagbara skäl eller giltig anledning. Arbetslöshetskassan 
menar att flertalet handläggare i ett tidigt skede efter regelförändringarna, vilket 
även sammanfaller med den period IAF granskat, var ovana vid regelverket och 
därav använde denna typ av beslutsmotiveringar. Till följd av IAF:s påpekande 
uppger arbetslöshetskassan att man planerar att gå ut med information och 
utbildningsinsatser som berör frågan. Vidare uppger arbetslöshetskassan att man 
också ska beakta påpekandet avseende godtagbara skäl och giltig anledning i 
det för närvarande pågående arbetet med att förbättra och förtydliga beslutsbrev 
som är kopplade till underrättelser.  

 

 

                                                
1 I granskningsprotokollet avsåg det andra generella påpekandet arbetslöshetskassans utläggning 
av datum för sanktioner. Arbetslöshetskassornas samorganisation har dock kommit med nya 
rekommendationer angående detta, varför IAF:s påpekande i denna del får anses vara obsolet. 
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IAF:s påpekanden i enskilda ärenden 

Ärende 1 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassan har tillämpat 43 § första stycket 5 
ALF felaktigt då bestämmelsen inte innehåller någon möjlighet för 
tillämpning av godtagbara skäl.  

 Den befintliga utredningen i ärendet styrker inte att den ersättnings-
sökande varit aktiv i sitt arbetssökande under november 2013.  

I ärendet har arbetslöshetskassan fattat beslut om att inte tilldela ersättnings-
sökanden en varning efter att ersättningssökanden angett bristande datorvana 
som skäl till att vederbörande inte varit aktivt arbetssökande. Underrättelse-
orsaken i ärendet utgörs av att ersättningssökanden inte anses vara aktivt 
arbetssökande då denne redovisat ett sökt arbete i aktivitetsrapporten som avser 
november månad 2013. I ärendet saknas bland annat handlingsplan och 
matchningsunderlag som visar antalet arbeten som fanns att söka inom aktuellt 
sökområde. Arbetslöshetskassan har motiverat sitt beslut genom att benämna de 
av ersättningssökanden angivna skälen som godtagbara.  

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av godtagbara skäl samt att det i ärendet inte 
framkommit att ersättningssökanden varit aktiv i sitt arbetssökande. 

Ärende 2 

 IAF bedömer att det inte finns någon möjlighet för tillämpning av giltiga 
skäl enligt bestämmelsen i 43 § första stycket 5 ALF.  

 Den befintliga utredningen i ärendet styrker inte att den ersättnings-
sökande varit aktiv i sitt arbetssökande under december 2013.  

I ärendet har arbetslöshetskassan fattat beslut om att inte tilldela den 
ersättningssökande en varning med motiveringen att vederbörande haft giltiga 
skäl till att inte vara aktivt arbetssökande då denne söker arbete som personlig 
assistent. Underrättelseorsaken i ärendet utgörs av att ersättningssökanden inte 
anses vara aktivt arbetssökande då denne redovisat ett sökt arbete i aktivitets-
rapporten som avser december månad 2013. Arbetslöshetskassan menar att det 
är komplicerat att söka arbete som personlig assistent och mot denna bakgrund 
menar arbetslöshetskassan att ersättningssökanden haft giltiga skäl att inte aktivt 
söka lämpliga arbeten.  

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av giltiga skäl samt att det i ärendet inte 
framkommit att ersättningssökanden varit aktiv i sitt arbetssökande. 
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Ärende 3 

 IAF bedömer att det i ärendet inte framkommit att ersättningssökanden 
varit aktivt arbetssökande under november 2013 enligt 43 § första stycket 
5 ALF.   

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan fattat beslut om att inte tilldela ersättningssökanden en varning. 
Ersättningssökandens aktivitetsrapport som avser november månad 2013 
innehöll inga sökta arbeten eller andra aktiviteter. Ersättningssökanden motiverar 
detta med att det inte funnits några jobb att söka för den aktuella perioden. Vid 
den matchning som gjordes i samband med att handlingsplanen upprättades 
framkom 84 arbeten inom aktuella yrkeskategorier. I samband med 
kommuniceringen uppger ersättningssökanden att ett arbete har sökts men att 
detta felaktigt registrerats på aktivitetsrapporten för oktober. Ersättningssökanden 
berättar också om sin dyslexi och att det tagit fem månader att färdigställa sin 
CV. 

Av arbetslöshetskassans yttrade framgår att den instämmer i IAF:s påpekande 
att det i ärendet inte framkommit att ersättningssökanden varit aktiv i sitt 
arbetssökande. 

Ärende 4 

Ärendet utgår efter arbetslöshetskassans yttrande. 

Ärende 5 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassan har tillämpat 43 § första stycket 5 
ALF felaktigt då bestämmelsen inte innehåller någon möjlighet för 
tillämpning av godtagbara skäl.  

 Den befintliga utredningen i ärendet styrker inte att den ersättnings-
sökande varit aktiv i sitt arbetssökande under december 2013. 

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan beslutat att inte stänga av den ersättningssökande från rätten till 
ersättning i en dag. Detta med motiveringen att ersättningssökanden i samband 
med kommuniceringen uppgett att fler arbeten sökts vilket arbetslöshetskassan 
bedömer som godtagbara skäl. Till grund för underrättelsen ligger att ersättnings-
sökanden redovisat två sökta arbeten i sin aktivitetsrapport som avser december 
2013. I ärendet framgår att ersättningssökanden arbetar vid sex tillfällen per 
månad samt att vederbörande också studerar. Ersättningssökanden hör i 
samband med kommuniceringen av sig till arbetslöshetskassan och uppger att 
fler arbeten har sökts och att dessa ska finns listade under punkten övrigt i 
aktivitetsrapporten. När arbetslöshetskassan kontrollerar detta framkommer dock 
inga nya uppgifter. Enligt matchning i januari 2014 fanns 377 tjänster i landet 
som matchade ersättningssökandens sökprofil och 24 av dessa låg inom 
pendlingsavstånd.  
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Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av godtagbara skäl samt att det i ärendet inte 
framkommit att ersättningssökanden varit aktiv i sitt arbetssökande. 

Ärende 6 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassan har tillämpat 43 § första stycket 5 
ALF felaktigt då bestämmelsen inte innehåller någon möjlighet för 
tillämpning av godtagbara skäl.  

 Den befintliga utredningen i ärendet styrker inte att den ersättnings-
sökande varit aktiv i sitt arbetssökande under december 2013. 

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan fattat beslut om att inte tilldela den ersättningssökande en varning med 
motiveringen att vederbörande haft godtagbara skäl. Till grund för underrättelsen 
ligger att ersättningssökanden lämnat in en aktivitetsrapport som avser december 
2013 och som inte innehöll någon sökt tjänst. Ersättningssökanden kontaktar 
arbetslöshetskassan i samband med kommuniceringen och meddelar att denne 
hade tre timanställningar under december 2013 och därför inte haft tid att söka 
arbete. Därutöver har ersättningssökanden tagit ut föräldraledighet några dagar. 
Det framgår av kassakorten att ersättningssökanden deklarerat arbetslös under 
10 dagar i december 2013. Det framkommer av handlingsplanen i ärendet att 
ersättningssökandens geografiska sökområde är hela Sverige och matchningen 
som gjorts har gett 19 540 tjänster att söka.  

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av godtagbara skäl samt att det i ärendet inte 
framkommit att ersättningssökanden varit aktiv i sitt arbetssökande. 

Ärende 7 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassan har tillämpat 43 § första stycket 5 
ALF felaktigt då bestämmelsen inte innehåller någon möjlighet för 
tillämpning av godtagbara skäl. 

 IAF bedömer att utredningen avseende om sökanden misskött sitt arbets-
sökande inte är tillräcklig.  

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan fattat beslut om att inte stänga av den ersättningssökande från rätten till 
ersättning i fem dagar. Beslutet motiveras med att ersättningssökanden haft 
godtagbara skäl då denne sökt de arbeten som fanns, att arbetslöshetskassan 
varit i kontakt med aktuell arbetsförmedlare samt att det av kassakorten framgått 
att ersättningssökanden arbetat relativt mycket. Till grund för underrättelsen 
ligger att ersättningssökanden i två aktivitetsrapporter redovisat ett sökt arbete 
per månad. Arbetslöshetskassan kontaktar Arbetsförmedlingen och får 
information om att det fanns arbeten för ersättningssökanden att söka vid de 
aktuella tillfällena men att ersättningssökanden behöver mycket stöd i arbets-
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sökandet. Arbetsförmedlaren uppger att ersättningssökanden arbetar deltid 
utanför staden och att ersättningssökanden på grund av sina extra behov har 
blivit inskriven i jobbgarantin för ungdomar (UGA).  

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innehåller 
någon möjlighet för tillämpning av godtagbara skäl. Däremot menar arbetslös-
hetskassan att utredningen är tillräcklig avseende om den ersättningssökande 
misskött sitt arbetssökande. Arbetslöshetskassan menar att man bedömt att den 
ersättningssökanden gjort vad denne förmått. Arbetslöshetskassan hänvisar till 
att bedömningen grundats på att ersättningssökanden arbetat mycket, har restid 
samt har behov av stort stöd ifrån Arbetsförmedlingen i sitt arbetssökande. 
Vidare framhåller arbetslöshetskassan att ersättningssökanden på grund av sina 
extra behov blivit inskriven i UGA.  

IAF:s slutgiltiga bedömning i ärendet efter att arbetslöshetskassan yttrat sig är att 
påpekandet kvarstår. Detta då inga av uppgifterna i tillräcklig grad styrker 
förekomsten av de extra behov som i ärendet ligger till grund för bedömningen att 
den ersättningssökande är aktiv i sitt arbetssökande trots låg sökaktivitet.  

Ärende 8 

 IAF bedömer att det inte finns någon möjlighet för tillämpning av 
godtagbara skäl enligt bestämmelsen i 43 § första stycket 5 ALF.  

 IAF bedömer mot bakgrund av de uppgifter som ersättningssökanden 
lämnat i ärendet att arbetslöshetskassans utredning inte är fullständig.  

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan fattat beslut om att ersättningssökanden ska tilldelas en varning med 
motiveringen att ersättningssökanden ej haft godtagbara skäl. Till grund för 
underrättelsen ligger att ersättningssökanden redovisat ett sökt arbete i tre 
aktivitetsrapporter i rad. Matchningsunderlaget ger 1 173 lediga arbeten i hela 
landet inom ersättningssökandens profil. I samband med kommuniceringen listar 
ersättningssökanden alla arbeten som vederbörande sökt från september 2013 
till februari 2014. Ersättningssökanden berättar att det inte fanns så många 
arbeten att söka under november och december. Vidare framkommer att 
ersättningssökanden ej haft kännedom om att alla de tjänster som sökts och 
andra aktiviteter som vidtagits ska dokumenteras. Ersättningssökanden uppger 
att en lista på namn och telefonnummer till de chefer denne varit i kontakt med 
kan lämnas vid behov. Utöver ovanstående framgår i ärendet att arbetslöshets-
kassan har fattat beslut innan ersättningssökanden fått möjlighet att yttra sig över 
de kompletterande uppgifterna som inkommit från Arbetsförmedlingen. 

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av godtagbara skäl samt att ärendet inte utretts 
tillräckligt. Arbetslöshetskassan har uppgett att den med anledning av IAF:s 
påpekande ska utreda ärendet vidare.   
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Ärende 9 

 IAF:s påpekande i ärendet består av att bestämmelsen i 43 § första 
stycket 5 ALF inte innehåller någon möjlighet för tillämpning av 
godtagbara skäl. 

 Den befintliga utredningen i ärendet styrker inte att den ersättnings-
sökande varit aktiv i sitt arbetssökande under december 2013. 

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan fattat beslut om att inte stänga av den ersättningssökande från rätten till 
ersättning i en dag med motiveringen att ersättningssökanden haft godtagbara 
skäl. Till grund för underrättelsen ligger att ersättningssökanden redovisat två 
sökta arbeten i aktivitetsrapporten avseende december 2013. Matchning vid 
tidpunkten då underrättelsen skickades gav ingen träff och i ärendet är det oklart 
om det vid samma tidpunkt fanns en handlingsplan för ersättningssökanden. 
Ytterligare en underrättelse om att ersättningssökanden ej är aktivt arbets-
sökande kommer sedan in. Ersättningssökanden har redovisat ett sökt arbete för 
januari 2014. Matchning gav vid det aktuella tillfället 223 tjänster i hela landet. 
Ersättningssökanden uppger i samband med kommuniceringen att denne brukar 
söka minst två jobb per månad samt ibland spontant ringa arbetsgivare. Arbets-
löshetskassan har fattat ett gemensamt beslut för de båda underrättelserna där 
ersättningssökanden har fortsatt rätt till ersättning.  

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktivt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av godtagbara skäl. Arbetslöshetskassan 
menar dock att beslutet har fog för sig då ersättningssökanden vid tiden för 
underrättelsen inte haft en upprättad handlingsplan och att det därigenom inte 
varit möjligt att avgöra om ersättningssökanden varit aktiv i sitt arbetssökande.  

IAF:s slutgiltiga bedömning i ärendet efter att arbetslöshetskassan yttrat sig är att 
påpekandet kvarstår. IAF bedömer att avsaknaden av en handlingsplan inte 
omöjliggör en bedömning av om den ersättningssökande är aktivt arbetssökande 
eller i sig är skäl för att ersättningssökanden ska ha fortsatt rätt till ersättning.    

Ärende 10 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassan har tillämpat 43 § första stycket 5 
ALF felaktigt då bestämmelsen inte innehåller någon möjlighet för 
tillämpning av godtagbara skäl.  

 Den befintliga utredningen i ärendet styrker inte att den ersättnings-
sökande varit aktiv i sitt arbetssökande under november 2013. 

I ärendet med underrättelseorsaken ej aktivt arbetssökande har arbetslöshets-
kassan fattat beslut om att inte tilldela den ersättningssökande en varning med 
motiveringen att ersättningssökanden haft godtagbara skäl. Till grund för 
underrättelsen ligger att ersättningssökanden endast redovisat ett sökt arbete för 
november 2013. Ersättningssökanden har i samband med kommuniceringen 
uppgett att flera arbeten sökts och att vederbörande försökt rapportera detta men 
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att rapporteringssystemet inte fungerat. Arbetslöshetskassan har begärt 
kompletterande uppgifter som aktivitetsrapport, handlingsplan och Arbetsför-
medlingens anteckningar i ärendet. Några kompletterande uppgifter från Arbets-
förmedlingen har inte inkommit. 

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
43 § första stycket 5 ALF tillämpats felaktigt då bestämmelsen inte innefattar 
någon möjlighet för tillämpningen av godtagbara skäl samt att det i ärendet inte 
framkommit att ersättningssökanden varit aktiv i sitt arbetssökande. 

Ärende 11 och 12 

Ärendena utgår efter arbetslöshetskassans yttrande.  

Ärende 13 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassan inte har utrett ärendet tillräckligt för 
att kunna ta ställning till om ersättningssökanden haft godtagbara skäl till 
att inte upprätta handlingsplan.   

I ärendet med underrättelseorsaken ej medverkat till att upprätta handlingsplan 
har arbetslöshetskassan beslutat om att inte stänga av den ersättningssökande 
från rätten till ersättning i en dag med motiveringen att den ersättningssökande 
arbetade det datum som var sista dag för upprättande av ny handlingsplan. 
Ersättningssökanden har inte svarat på kommuniceringen som arbetslöshets-
kassan skickat och har därför inte i det sammanhanget själv anfört arbete som 
anledning till att handlingsplanen inte upprättades. Arbetslöshetskassan 
kontrollerar ersättningssökandens kassakort där arbete deklarerats för den sista 
dagen i den period inom vilken en ny handlingsplan skulle ha upprättats och 
beslutar därefter om fortsatt rätt till ersättning. 

Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
man inte har utrett ärendet tillräckligt för att kunna ta ställning till om ersättnings-
sökanden haft godtagbara skäl till att inte upprätta handlingsplan.   

Ärende 14 

 IAF bedömer att arbetslöshetskassans utredning inte ger tillräckligt stöd 
för tillämpningen av aktuell bestämmelse.  

 IAF anser inte att arbetslöshetskassan har utrett frågan om den 
ersättningssökandens individuella förutsättningar på arbetsmarknaden 
tillräckligt.  

I ärendet med underrättelseorsaken uppenbarligen vållat att en anställning inte 
kommit till stånd 43 a § första stycket 2 ALF har arbetslöshetskassan beslutat om 
att inte stänga av den ersättningssökande från rätten till ersättning i fem dagar. 
Beslutet motiveras med att den ersättningssökande blivit anvisad till en 
arbetsplats för personer med funktionshinder och att det inte framgår av 
handlingsplanen att ersättningssökanden ska söka arbete på Samhall eller 
motsvarande.  
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Arbetslöshetskassan har yttrat att den instämmer i IAF:s påpekande avseende att 
utredningen inte ger tillräckligt stöd för aktuell bestämmelse. Arbetslöshetskassan 
anser dock att man utrett frågan om ersättningssökandens individuella 
förutsättningar tillräckligt genom att man tagit in vederbörandes handlingsplan 
och att de individuella förutsättningarna framgår i denna.  

IAF:s slutgiltiga bedömning i ärendet efter att arbetslöshetskassan yttrat sig är att 
påpekandet kvarstår. Med tanke på ärendets särskilda karaktär anser IAF att det 
hade kunna ställas krav på fortsatt utredning avseende den ersättningssökandes 
individuella förutsättningar på arbetsmarknaden. Den aktuella typen av uppgifter 
som ärendet berör framgår vanligtvis inte i handlingsplanen.  
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Om granskningen 
Denna granskningsrapport har upprättats efter ärendegranskning av beslut efter 
inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa som 
fastställts i IAF:s plan för tillsyn och uppföljning 2014. Syftet med granskningen 
har varit att granska arbetslöshetskassornas tillämpning av regelverket vid 
utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. En 
del av granskningen har skett genom att IAF har granskat 45 ärenden som 
arbetslöshetskassan har skickat in till IAF. Därefter har IAF granskat ytterligare 
63 ärenden på plats i arbetslöshetskassans lokaler i Stockholm. De ärenden som 
Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa skickade in efter begäran ankom till 
IAF den 7 juli 2014. Granskningsbesöket vid arbetslöshetskassan genomfördes 
den 10 till den 12 september 2014.  

Urvalet i denna ärendegranskning är förlagt i nära anslutning till regeländringarna 
som trädde i kraft den 1 september 2013. IAF är medvetna om de problem som 
arbetslöshetskassorna hade med hanteringen av underrättelser den första tiden 
efter regeländringarna och har beaktat detta vid ärendegranskningen. 

Urvalet omfattar underrättelser där arbetslöshetskassan har fattat beslut under 
perioden den 1 januari till och med den 31 maj 2014. IAF har granskat 108 
slumpvis utvalda underrättelseärenden där 58 ärenden innehöll ett beslut om 
sanktion, 46 ärenden ett beslut om fortsatt rätt till ersättning och 4 ärenden var 
avskrivna. Granskningen har omfattat tio underrättelseorsaker i 43 - 43 b §§ ALF. 
Detta innebär att samtliga underrättelseorsaker i ovanstående paragrafer utom 
43 § första stycket 2 ALF och 43 § första stycket 3 ALF har ingått i granskningen. 

 

 

 

 

 

 

 


