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HÖGSTA 
FÖRVAL1NINGSDOMSTOLENS 
DOM 

Mål nr 
8285-13 

fA F / rn,pekllonen ro, 
art1111lll1llru10...,k,fngen

meddelad i Stockhohn den 26 maj 2015 
lnk 2015 -os- 2 7 

KLAGANDE 
Dnr 

Ombud: 
Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 
105 32 Stockholm 

MOTPART 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
Box210 
641 22 Katrineholm 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Stockholms dom den 30 oktober 2013 i mål nr 2996-13, 
se bilaga 

SAKEN 
Arbetslöshetsilirsälaing 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

Högsta :forvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer det 

slut förvaltningsrättens dom den 25 april 2013 innehåller. 

Dok.Id 153372 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box2293 Birger Jarls torg 13 08-561 676 00 08-561 678 20 mändag - fredag 
103 17 Stockholm E-post: 08:00-16:30 

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 

mailto:hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
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BAKGRUND 

ansökte hos Unionens arbetslöshetskassa om arbets

löshetsersättning fr.o.m. den 1 december 2010. Kassan avslog hans ansökan i 

beslut den 13 januari 2011. Enligt kassan kunde hans verksamhet i jord- och 

skogsbruk inte klassas som bisyssla i arbetslöshetsforsäkringens mening. I stället 

var han foretagare. Beslutet ändrades inte vid omprövning den 31 januari201 l. 

överklagade arbetslöshetskassans beslut till Förvaltnings

rätten i Stockholm som i dom den 17 april 2012 fann att verksamheten var en 

bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsälaing, ALF. 

Förvaltningsrätten upphävde kassans beslut och visade målet åter till kassan för 

prövning av övriga forutsättningar för arbetslöshetsersättning. 

Kassan beslutade därefter den 25 april 2012 dels att arbete i 

jord- och skogsbruket inte påverkade hans rätt till arbetslöshetsersättningfr.o.m. 

den 1 december 2010 under .förutsättning att arbetet inte var av mer än viss 

begränsad omfattning, dels att bevilja honom arbetslöshetsersättning fr.o.m. 

sistnämnda dag. Kassakort för fyra veckor hade getts in i december 2010. 

Efter uppmaning från kassan gav den 25 juni 2012 in 

kassakort för tiden den 27 december 2010 - den 1 maj 2011. Kassan beslutade att 

avvisa dessa ansökningar om ersättning med ~otiveången att de kommit in för 

sent och det inte :.framkommit synnerliga skäl att ändå bevilja ersättning. Beslutet 

ändrades inte vid omprövning den 25 juli 2012. 

överklagade omprövningsbeslutet till Förvaltningsrätten i-~ 
Stockholm som fann att det förelåg synnerliga skäl att betala ut ersättning med 
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hänsyn till att han av domstol blivit tillerkänd arbetslöshetsersättning för forfluten 

tid. I dom den 25 april 2013 upphävde därför förvaltningsrätten kassans beslut och 

överlämnade ärendet till kassan för fortsatt handläggning. 

I det nu överklagade avgörandet biföll Kammarrätten i Stockholm. kassans 

överklagande av förvaltningsrättens dom och fastställde kassans beslut av 

den 25 juli 2012. 

YRKANDEN M.M. 

yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen upphäver 

kammarrättens dom och forklarar honom berättigad till arbetslöshetsersättning i 

enlighet med ingivna kassakort. Han anför bl.a. följande. Kammarrätten har fäst 

särskild vilct vid att hans initiala ansökan avslogs utan angivande av slutdatum. 

Han har haft fog för-att uppfatta arbetslöshetskassans beslut om att han inte hade 

rätt till ersättning som ett beslut som gällde tills vidare, antingen till dess han 

avvecklat sitt företag eller till dess att förvaltningsdomstol kommit fram till en 

annan bedömning. För en enskild sökande utgör den initiala ansökningen den 

naturliga ansökan för hela perioden och kassakorten något som kompletterar 

denna ansökan. Regelverket har varit otydligt och det kan inte förutsättas att 

sökanden på egen hand ska kunna tolka bestämmelserna. Av infomiationen på 

kassans hemsida har inte tydligt framgått att en prövning i sak förutsätter att 

kassakort kommit in till kassan i rätt tid. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestrider bifall till överklagandet 

ln_spektionen anför bl.a. att den allmänna information som fanns på kassans 

hemsida f"ar anses ha varit tillräcklig och att den omständigheten att 

inte infonnerats om att han skulle fortsätta att skicka in kassakort i 

avvaktan på domstolens prövning inte utgör synnerliga skäl. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Rättslig reglering m.m. 

Enligt 47 § ALF ska en ansökan om ersättning ges in till arbetslöshetskassan. 

Sökanden ska lämna de uppgifter som behövs för en bedömning av rätten till 

ersättning. Till ansökan ska även bifogas ett intyg av arbetsgivaren om sökandens 

arbetsförhållanden. 

Enligt 47 a § ALF ska en ansökan om ersättning göras inom nio månader från 

den sista dagen i den tidsperiod som ansökan avser. Görs inte ansökan inom den 

angivna tiden är rätten till ersättning för den tidsperioden förlorad, om det inte 

finns synnerliga skäl. Av förarbetena framgår att undantaget är avsett att tillämpas 

restriktivt och att ledning vid tolkning av begreppet synnerliga skäl bör kunna 

hämtas från regleringen vad gäller laga förfall (prop. 2009/10:7 s. 31). 

Enligt 30 § forordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ska en ansökan 

om ersättning bos en arbetslösbetskassa göras på den blankett som Inspektionen 

för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på något annat sätt som 

inspektionen bestämmer. Ansökan f'ar överföras elektroniskt. 

I 9 kap. 1 § i Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringens i målet aktuella 

föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 2009:1) anges att en ansökan ska 

göras skriftligen på den särskilt fastställda blanketten "Kassakort", via telefon 

genom dialog mellan den sökande och arbetslöshetskassan (telekassak.ort), eller 

genom elektronisk överföring ( elektroniskt kassakort). 
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Högsta forvaltningsdomstolens bedömning 

Målet gäller om det förelegat synnerliga skäl för arbetslöshetskassan att pröva en 

ansökan om arbetslöshetsersättning när sökanden för sent, och forst sedan han av 

domstol ansetts som arbetslös i arbetslöshetsförsäkringens mening, ansökt om 

ersättning. 

Den som vid arbetslöshet vill uppbära ersättning ska ansöka om detta hos 

arbetslöshetskassan. Kassan har då forst att ta ställning till om sökanden är att 

anse som arbetslös. Om sä är fallet betalas ersättning ut på grundval av de s.k. 

kassakort som ges in till kassan så länge arbetslösheten varar och sökanden gör 

anspråk på ersättning. Högsta :förvaltningsdomstolen har i HFD 2013 ref. 63 slagit 

fast att det är ett kassakort som utgör en ansökan om arbetslöshetsersättning i den 

mening som avses i bestämmelsen i 47 a § ALF om en niomånadersfrist. 

I eft tilt ri1.1at avslagsbeslut den 13 januari 2011 konstaterade 

arbetslöshetskassan att han var företagare och därmed inte arbetslös. Beslutet 

gällde omedelbart Gfr 57 § ALF). Sedan beslutet omprövats utnyttjade 

sin möjlighet att få saken prövad i domstol. Under den tid han 

avvaktade en domstolsprövning gav han inte in några kassakort till kassan. När 

kassakorten lämnades. kort efter det att vunnit framgång i 

förva11ningsrätten. hade niomånadersfristen i 47 a § ALF gått ut. 

Av arbetslöshetskassans beslut i januari 2011 :framgår att kassan bedömde att 

inte kunde anses som arbetslös så länge han fortsatte med 

verksamheten på gården. Kassan avslog hans ansökan :fr.o.m. den I december 

2010, dvs. i praktiken tills vidare, Det har inte av lag, andra föreskrifter eller vid 

tiden tillgänglig praxis :framgått att fortlöpande anspråk på ersättning måste 

fiamställas hos kassan inom niomånadersfristen också under den tid ett avslags

beslut av det aktuella slaget prövas i domstof. Inte heller har kassans beslut eller 

den allmänna information kassan hänvisat till innehållit någon upplysning om 

detta (j:fr HFD 2013 ref. 63). 
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Med hänsyn till vad nu sagts har.det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening 

funnits sådana synnerliga skäl som avses i 47 a § ALF. Arbetslöshetskassan 

skulle därför ha pr,öv.at anspråk på ersättning trots att 

ersättningsanspråken grundades på kassakort som getts in efter den föreslcrivna 

niomånadersfristen. Kammarrättens dom ska således upphävas och målet, 

i enlighet med forvaltningsrättens avgörande, överlämnas till kassan för fortsatt 

handläggning. 

r 

V I . V 0 

I avgörandet har deltagit justitieråden 

..._______,.....___~--- och 

Målet har föredragits av justitiesekreteraren-. 

http:pr,�v.at
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KAMMARRÄTTEN Mål nr 2996-13 
I STOCKHOLM DOM 
· Avdelning 02 2013-10-30 

Meddelad i Stockholm 

KLAGANDE 
Unionens Arbetslöshetskassa 
Box 701 
101 33 Stockholm 

MOTPART 

Ombud: 
Unionens juridiska och försäkringssektion 
105 32 Stockholm 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 april 2013 
i mål nr 18735-12. se bilaga A 

SAKEN 
Arbetslöshetsförsäkring 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kanunarrätten bifaller överklagandet och fastställer Unionens 

Arbetslöshetskassas beslut den 25 juli 2012. 

Dok.Id 292665 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 2302 Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00 08-14 98 89 måndag- fredag 
103 17 Stockholm E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 08:00-16:00 

www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
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YRKANDEN M.M. 

Unionens Arbetslöshctskassa (arbetslöshetskassan) yrkar att kammarrätten 

ska fastställa arbetslöshetskassans beslut att avvi~ 

ansökan om arbetslöshetsersättning för perioden den 27 december 201 O

den 1 maj 2011. Till stöd för sin talan anför arbetslösbetskassan i huvudsak 

följande. Det finns inte synnerliga skäl i fall för att han 

ska anses ha rätt till ersättning. Det är inte orimligt att begära att en sökande 

som har nekats rätt till ersättning fortsätter att skicka in kassakorten för den . 

tid han eller hon gör ansprak på ersättning under domstolsprocessens gång. 

Även en sökande som först i en högre instans har bedömts kvalificera sig till" 

ersättning måste uppfylla de allmänna villkoren for rätt till ersättning under 

den tid som domstolsprocessen har pågått och för vilken han eller hon gör 

anspråk på ersättning. En process i domstol kan ta lång tid och att på ett 

korrekt sätt fylla i kassa.korten för förfluten tid torde bli svårare ju längre tid 

som har gått. Informationen på arbetslöshetskassans hemsida f"ar anses vara1 

tillräck~g. 

bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. 

följande. Det måste anses vara orimligt att kräva av den försäkrade att vid •1 

de i målet aktuella förhållandena fortsätta att skicka in kassakort till arbets-.' 

löshetskassan när denna har skiljt sig från ärendet och det foreligger osäker

het i frågan om hur lång tid domstolsprocessen kommer att ta. Enligt för

arbetena ska ledning för vad som ska utgöra synnerliga skäl hämtas från det: 

som gäller vid laga förfall. Det är således inte endast absoluta hinder som 

godtas. 

Det är den första ansökan om ersättning som utgör en ansökan. Först när 

arbetslöshetskassan har meddelat att en rätt till ersättning föreligger framstår 

det som naturligt och ändamålsenligt att skicka in kassakort. Den som 

överklagar ett negativt omprövningsbeslut till förvaltningsrätten visar 

genom överklagandet att han eller hon anser sig ha rätt till nekad ersättning. 
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En tvist avseende rätten till ersättning kan pågå från ett par månader upp till 

flera år. Att då endast ha en allmän information på hemsidan om att en 

ansökan ska skickas in inom nio månader från sista dagen i perioden som ..•. 
ansökan avser som stöd för att den enskilde ska förstå att samtliga kassakort 

måste skickas in kontinuerligt under hela den tid som tvisten om ersättning 

pågår för att en bifallsdom ska kunna verkställas är inte rimligt, propor

tionerligt eller förutsägbart. Det är en gnmdläggande rättsälcerhetsfråga att 

arbetslöshetskassan på detta sätt inte ska kunna undgå att verkställa en dom 

som är till den enskildes fördel. Vid dessa förhållanden måste i vart fall 

ventilen om synnerliga skäl vara tillämplig. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 2 oktober 2013 i mål nr 

594-13 meddelat dom avseende den av förvaltningsrätten återgivna 

kammarrättsdomen (kammarrättens målnummer 6815-12). Även i det målet 

hade den försäkrade av domstol bedömts ha rätt till ersättning och först efter 

att processen avslµtats lämnat in kassakort. Frågan i målet var om den 

försäkrade i rätt tid hade ansökt om arbetslöshetsersättning för tiden den 

31 maj-28 augusti 2010 och - om så inte var fallet - om det förelåg synner

liga skäl att ändå anse att rätten till ersättning inte gått förlorad. 

HFD uttalade i domen att det är ett kassakort, i någon av de former som 

beskrivs i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter, som 

utgör en ansökan om arbetslöshetsersättning i den mening som avses i 

bestämmelsen i 47 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) 

om niomånadersfristen. HFD konstaterade också att den försäkrade hade 

lämnat in sin ansökan först efter det att niomånadersfristen gått ut, varför 
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det krävdes synnerliga skäl för att hon hite skulle ha forlorat sin rätt till' 

ersättning. 

Vad gäller frågan om synnerliga skäl hade den försälaade i maj 2010 gett in 

en anmälan om arbetslöshet, arbetsgivarintyg och kassakort för perioden 

den 3-30 maj. Handlingarna innefattade inte någon ersättningsansökan fiir 

tiden efter den 30 maj i den mening som avses i bestämmelsen om nio

månadersfristen. I arbetslöshetskassans beslut, vilket blivit föremål för den ·, 

första domstolsprocessen, hade kassan emellertid uttryckligen avslagit 

hennes ansökan fr.o.m. den 1 maj 2010 t.o.m. den 28 augusti 2010. HFD 

gjorde bedömningen att så som arbetslöshetskassan utformat sitt beslut 

kunde den försäkrade knappast ha uppfattat det på annat sätt än att kassan-· 

ansett att hon hade ansökt om ersättning för tiden t.o.m. den 28 au~. Det 

framgick inte heller av utredningen i målet att arbetslöshetskassan upplyst 

henne om att hon hade att skicka in kassa.kort för tiden efter den 30 maj 

20l O ror att inte riskera att gå miste om rätten till ersättning. Mot denna 

bakgrund fick den försäkrade anses ha haft anledning att utgå från att hon •: 

kunde invänta utgången av processen i förvaltningsrätten om hennes rätt till 

ersättning. Kort efter förvaltningsrättens avgörande i november 2011 

lämnade hon också in de aktuella kassa.korten. HFD bedömde att omstän

digheterna i det målet utgjorde sådana synnerliga skäl som avses i 47 a § 

ALF. 

Vad gäll,er har även han lämnat in sina kassakort, dvs. 

sin ansökan, för perioden den 27 december 2010-den 1 maj 2011 efter det 

att niomånadersfristen löpt ut. Frågan är därmed om det föreligger synner-·. 

liga skäl att ändå anse att hans rätt till ersättning för den perioden inte har 

gått förlorad. 

Av den ovan återgivna domen framgår att HFD fäste vikt vid hur kassan i · 

det målet hade utformat sitt ursprungliga beslut. Kassan hade där avslagit : :l 

den forsäkrades ansökan för en viss tidsperiod som specificerats i beslutet. 
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HFD bedömde då att den försäkrade knappast kunde ha uppfattat det på 

annat sätt än att kassan ansett att hon ansökt om ersättning för hela den i 

beslutet angivna tidsperioden. I fall avslog arbets-

löshetskassan emellertid ursprungligen hans ansökan från och med den 

I decem~er2010 utan angivande av slutdatum. kan 

därmed inte, utifrån hur arbetslöshetskassan utformat det beslutet, anses ha 

haft fog för att tro att arbetslöshetskassan ansett att han ansökt om ersättning 

för en. längre period än vad han då lämnat in kassakort för. Det har inte 

heller framkommit några omständigheter i övrigt som talar för att han 

kunnat tro att niomånadersfristen inte varit tillämplig i hans fall. Arbetslös

hetskassan har visserligen, så vitt :framkommit i målet, inte uttryckligen 

upplyst om att han måste lämna in kassakort under den 

tid som den ursprungliga processen pågick i förvaltningsrätten. Enbart den 

omständigheten kan emellertid enligt kammanättens mening inte utgöra 

synnerliga skäl. Arbetslöshetskassan har därtill generell information om 

niomånadersfristen på sin hemsida. Mot denna bakgrund, och med 

beaktande av att undantaget om synnerliga skäl i 47 a § ALF ska tillämpas 

restriktivt (se prop. 2009/10:7 s. 31), anser kammarrätten att det inte :fore-

ligger sådana synnerliga skäl som krävs för att rätt till 

ersättning inte ska ha gått förlorad. Överklagandet ska därför bifallas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

kammarrättsråd ~arrättsråtl tfassessor 
ordförande referent 

iiiiiiiiii 
föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTIEN DOM . Målm 
!STOCKHOLM 2013-04-25 18735-12 
Skatteavdelningen Meddelad i .., 
Enhet2 Stockhob:p. 

KLAGANDE 

Ombud: 
Unionens juridiska och färsäkringssek:tion 
iOS 32 Stockliolm 

MOTPART 
Unionens Arbetslöshe~kassa 
Box701 
101 33 Ståckholm 

ÖVERKLAGATBESLlIT 
UnioJ?-~OS Arbetslöshetskassas beslut 2012-07:.25:. se bilaga 1 

SAimN · 
Avvisad ansökan om arbetslöshetsersättning 

FÖRVALTNINGSRÄT'.l'ENS AVGÖRANDE .l 

Förvaltmngsrätten upphäver det över.klågade beslutet och överlämnar 

ärendet ti.11 arbetslöshetskassan för fortsatt handläggning. 

Dok.Id 343638 

Postadress .Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Tegeluddsvägen l 08-561 680 00 08-S61 680 01 måndag- fredag 

115 76 Stockholm E-post: 09:00-15:00 
· forvaltningsrattenistockholm@dotn.""se 
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FÖRV~TNINGSRÄTTEN POM 
I STOCKHOLM 
Skatteavdelningen 

YRKANDEN M.M. 

Unionens arb.etslöshetskassa (a:rbetslöshets~san) beslutade den 25 juli 

2012· att inte ändra sitt tidigare beslut den 26 juni2012 att avv:i~ ..---

ansökan om arbetslöshetse~ättning för perioden från och med 

den 27 december 2010 till och med den 1 maj 2011. Skälen för ~slutet 

framgår a". bilaga 1. 

överklagar beslutet och yrkar att det ska upphävas 

. samt att han ska förklaras berättigad till arbetslöshetsersättning för 

p~rioden från och med den 27 december 2010 till och med den 1 maj 2011. 

Till stöd för sin talan anför han i huvudsalc följande. Det kan inte vara. 

lagstiftarens intention att 47 a § lagen (1997:238) om arbetslöshets

försäkring, ALF, ska, vara tillämplig på förevarande situation. Det sätter 

den enskildes grundläggande rätt ur spel då det _de facto led.er till at_t en 

ändring av kassans·beslut genom domstolsprövning inte får ett faktiskt 

· genomslag. Det föreligger inte någon skyldighet för den enskilde att skicka 

in kassakort till arbetslöshetskassan under den tid som en tvist prövas av 

domstol. Den ursprungliga ansökan som han kommit in med måste i 
. . 

aktuellt fall ses som ansökan för hela perioden. Utifrån vad som anges i 

bestämmelsens förarbeten görs det gällande att den måste ta sikte på :första 

gången man gör an.språk på ersättning och i vart fall inte på den situation 

som är för handen i aktuellt mål. Syftet med bestämmelsen kan inte vara att . .,,. . - . . 
·· den försälcrades rätt till verkställighet av en lagalcr~endom ska 

förtas. Den enskilde har i sådant fall inte, så som anges i forarbetena, 

"fullgoda möjligheter att i tid ge in sin ansök?n". Det sätt som . 
.' 

arbetslöshetskassan menarutgör gällande rättblir :för den enskilde en 

omöjlig och icke förutsebar situation där han eller hon inte kan tillvfin!.tå 
. . 

sina rä~gheter i enlighet med den dom som domstolen har avkunnat. Vid 

Sida2 
18735-12 · 

... 

http:tillvfin!.t�
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tvisf där arbetslöshetskassan avslår den försäkrades ansökån om. . . 
arbetslöshetsersättning finns det in.te några incitament fö:F den forsäkrade 

att fortsätta.skicka iJ! kassakort till arbetslöshetskassmr. 

' . 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har bemyndigats att 

meddela for~krifter om påvilken blankett eller annars på vilket sätt 

ansökan om ersättning ska ske. Detta har IAF också gjort genom 30 § 

:förordningen (1997:835).om arbetslöshetsförsäkring. När en enskild·inte 

kommer in med ansökan på den blankett eller annars på de~ sätt son;i !AF 

har meddelat bar arbetslöshetskassan således rätt att be den enskilde att 

komplettera sin ansökan på viss blankett och med de uppgift~ som . . . 
arbetslöshetskassan behöver för att kunna ta ställning till rätten till 

ersättning. IAF kan däremot inte ha rätt att begränsa lagsti:flningen på så 

sätt att 47 a § ALF skulle innebära att en :fullständig och korrekt ifylld 

ansökan måste ha inkommit inom nio månader frän den sista dagen i den 
•. I 

tidsperiod som ansökan avser för att inte förlora rätten till ersättning. Att 

den enskilde kommer in med en ansökan på annat sätt ~ genom kassakort 

inom nio månader är således tillräckligt fö·r att tidsfristen i 47 a §ALF ska 

yara bruten. I förevarande fall har arbetslöshetskassan. fattat beslut i . 

januari 2011 om att avslå ånsökän om ersättning fcir i 

målet ~ell period. Ar~etslöshetskassan har således. själv ansett sig kunna 

ta ställning till ansökan ~ånde handlingar som har 

lämnat in. Mot den·bakgrunden kan arbetslöshetskassan inte anses ha haft 

fog för att nu avvisa ersättningsanspråk.· Det kan 

vidare ifrågasättas om arbe~löshetskass~ kan kräva två ånsö~gar om 

ersättning. Kassakorten är forvisso i praktiken oftast en·:torutsättning for att 

kassan ska kunna ta ställning fill den sökandes ·ansökan, men dettå innebär 

inte· att den sö~des föi:sfa ~ökan inte är att betrakta som just en 

·ansökm;i. Det måste istället äligga ar.betslöshetskassan att begära en 
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komplettering från den sökande. ___ hänvisar vidare till 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 12 september 2012 i mål 25842-

11. 

Arbetslöshetskassan anser att överkl~gandet ska avslås och tillägger i 

hµvudsak följande. De omständigheter som antar k:ån 

svårlige;n ~es utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 47 a §ALF.Det 

är inte orimligt att förvänta sig att en sökande som har motsatt sig ett beslut 

om avslag fortsätter att skicka in kassakort ror denperiod som han eller . 

hon anser sig vara ersättningsberättigad till dess att s~en är slutligt 

avgjord. Mot bakgrund av vad som anges i förarbetena går det svm:ligen a~ 

sluta sig till annat än att det med ansökan i 47 a § ALF avses ett kassakort. 

Info:µo~on om den s.k. niomånadersregeln haifunnits :på arbetslöshets

kassans hemsida sedan· december 2009. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

I 47 § ALF anges att ansökan om erså"ttning ~ göras hos arbetslöshets- · 

kassan. Till ansö~ ska fogas intyg av arbetsgivaren samt de uppgifter i 
. . 

övrigt som behövs för bedömande av den sökandes ersättningsrätt. I tredje
•. 

~cket ges ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ansökan om ersättning 

hos arbetsloshetskassan. Av 30 § förordningen (1997:835) om 

årbetslöshetsförsäkring framgår att en ansökan om ersättning hos en 

arbetsiöshe~kassa ska göras på den blankett som 1AF bestämmer eller på 

annat sätt som inspektionen bestämmer. !AF har slutligen i s~a föreskrifter · 

om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 20~9:1) bestäitj.t att en ansökan om 

ersättningkan görås på tre sätt; skriftligt på den särskilt fastställda 

blanketten ,,Kassa.kort'', via telefon mellan den sökande och arbetslöshets-. . 
kassan (telekassakort), eller genom el~k:tronisk överföring ( elektroniskt . . . - . . . . 
kassakort). I 47 a § ALF ange:;s vidare att en ansökan om ersättning ska 
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göras hos arbetslöshetskassan.inom nio månader från den sista dagen i den 
I 

tidsperiod som ffil:SÖkan avser. Görs inte·ansökan inom den angivna tiden är 

rätten till.ersättning ror den tidsperiod~ forlo~ om det inte finns 
. . -

synn~rliga skäl .. 

Av utredningen i målet :franigår ~ ticli~e ~ökt om 

arbetslöshetsersättning. Till denna ansökan bifogade hankassakort. Den 31 

januari 2011 fattade arbetslöshetskässan beslut om att inte ändra ett .·. . . 
tidigare beslut om att avsl • ansökan om ersättning 

från och med den 1 december 2010. överkla:gade det 

beslutet till forvaltningsrätten, som i dom den 17 april 2012 upphävde det 

överklagade beslutet och återförvisade målet till arb,etslöshetskassan for 

prövning om-.uppfyllde övriga förutsättningar för 

arbetslöshetsersättning. Den 24 april 2012 beslutade arbetslöshetskassan att 

_ bevilja honom ersättning i enlighet med forval1Irlngsrättens dom. 

sände då in kassakort for aktuell period. Den 26 j?Di avvisade 

arbetslöshetskassan ansökan om arbetslöshets- . 

ersättrlfug med motiveringen att den kommit in :for sent och att det inte 

fanns synnerliga skäl att inte avvisa hans ansökan. 

Av utredningen framgår att kassakort för perioden 

den 27 december 2010 till och med den l maj 2011 kommit in forst den 25 . . . . 
juni 2012. DenDiomå.o.adersfrist som stadgas i 47 a § ALF har således löpt 

ut. I:örutsättningar för att anse a.tt ansökan för aktuell 

period har inkommit i rätt tid saknas ciärf<?_r. Frågan är då om det kan anses 

föreligga synnerliga sk~ för att ersättning ska utbetalas. Kammarrätten i 

Stockholm har i ett avgörande den 29 november 2012 i mål nr ~815:..12 

yttrat att den omständigheten att en försäkrad i domstol blir tillerkänd . . 
erså.ttning_:for forfl.uten ~där en situation som utgör sådana synnerliga skäL 

Förvaltningsrätten ins~er i denna bedömning. Föryaliningsrätten anser 

~åledes att det finns synnerliga skäl för att rätt till. 
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ersättning inte ska lia gått :rorlorad. Mot den bakgrunden ska arbetslöshets

kassans beslut upphfj.v.as och målet överlämnas till arbetslöshetskassan for 

fortsatt handJäggning. 

HURMAN ÖVERKLAGAR 

· Detta avgfu:an.de kan över1dagas. Information om hur man ö~erklagaJ: :fums 

i bilaga2 (DV3104/1A). 

~ ----------. 

Rådman 

Förvaltningsrättsno~en har föredragit målet. 

http:avgfu:an.de
http:upphfj.v.as


D.itumAtt 
· Olof Palmes gata 17 2012-07-25 

Personnummer105 32 STOCKHOLM 

Ärende 

. 
Beslut 

Motivering 

. J( ,m 
·An!ndenummer. 

3512167 

Besfl:ft gällande 

. Omprövmng av beslut. Beslutet är fattat den 26 juni 2011 och gäller din 
ansökan om arbetslöshetseISättning. . 

Unionens Arbetslöshetskassa.ändrar inte det tidigare beslutet. 
.. ....... . 

Du liar, via ombud, skickat ett brev till oss där du begär omprövning.av 
beslutet om avslag för perioden 27 december 2010 - 1 maj 2011. Via ditt 
ombud anser du att b~lutet är fel. På grund av kassansbedömning förtas din 
rätt att :fa en ändring av kassans beslut genom att överklaga till 
förval1ningsrätten. Du har inte haft anledning att parallellt med överklagande 
skicka kassakort till kassan varimnan vecka- eftersom kassan i tidigare beslut 
nekat dig arbetslöshetsersättoing. Du har dock sänt de kå.ssakort som du 
erhållit Någon upplysning om att du på eget initiativ skulle vara tvungen att 
dels begära nya kassakort, dels skicka kassakort under den på.:,oående 
processen i qomstolen har inte lämnats av kassan. En forsäkrad måste ha ~ 
verklig möjlighet att fä sin sak prövad av domstol utan att förtas sin rätt 1ill · 
faktisk ersättning på det sätt som nu har skett. Du menar även att de aktuella 
kassakorten inte ska anses utgöra en ansökan. Det är istället din mspnmgliga 
ansökan soni utgör ansökan för hela perioden. · · ) 

Enligt 47 ~§lag (1997:238) om m;betslöshetsrorsäkring (ALF) :framgår att en 
ansökan om ersättning ska göras hos arbetslöslietskassan inom nio månader 
.från den sista dagen i den ti~eriod som ansök~ avser. Görs inte ansökan 
. inom d~n angivna tiden är rättentill ersättning för den tidsperioden förlorad, 
om d~t"inte finns synnerliga skäl. Lag (2009:1437) 

Enligt föreskrift JAFFS 2009: 1 anges enligt 1 § .att en ansökan.öm ersä.tllring 
kan.göras på tre sätt: · · · 

1. skriftligt på den särskilt :fastställda blanketten "Kassakort", 
2. viåtelefon mellan den sökande och a;rbetslöshetskassan (telekassakort), . 
eller . · . 
3. genom elektromsk överroring ( elektroniskt lcassakorl). 

Enligt förarbete om tidsgräns for ansökan om ersättning uttalade regeringen 
bland annat fö.lj ande: · 

http:ompr�vning.av


., 

··!Bedömningen av om en ansökan har kommit in i rätt tid ska ske med 
utgångspunkt från när ansökan kom in till den berörda arbetslöshetskassan. · 
En ansökan som har kommit in for sent ska avvisas. Detta gäller dock inte-i 
de fall det finns synnerliga skäl. Undantag~{ är avsett att tillämpas :i'estrilctivt · 
och vid tolkning av begreppet synnerliga skäl bör ledning kunna hämtas från 
regleringen vad gä,1.ler laga förfall. Synnerliga skäl ~an. finnas t.ex. när.en 
sökande på grund av svår sjukdom varit helt förhindrad att på egen band eller 
med annans bistånd i tid sända in en ansökan. Symierliga skäl kan även · 
föreligga vid fel eller forsening vid postbefordran eller motsvarande. 
Om ansökan med stöd av nu gällande foreskrift från Inspektionen för .·. 
arbetslöshetsförsäkringen utgörs av ett s.k. kassakört innebär således sista 
dagen i den period ansökan avser, den sista söndagen i den ~is~ 
kassakortsvecka som ansökan avser. Detta följer av att 
arbetslöshetsförsäkringen är en s.k. veckoforsäkring." (Prop. 2009/10:7 s 31 
f). 

Dina kassakort ~ som är din ansökan om arbetslöshetsersättning ~ för 
perioden 27 december 2010 - 1 maj 2011 inkom till kassan den 25 juni 2012. . . 

Vi ändrar inte det tidigare beslutet då: kassån anser att ditt skäl tilJ förseningen 
av insändandet av dina kassakort, inte utgör sådana synnerliga skäl" som 
åsyftas i 47 a §ALF.Vad du i övrigt liar anfört föranleder inte kassan att 
ändra sitt beslut. 

Vi har också prövat om'det går att rätta beslutet men vi har funnit att det inte 
är möjligt. 

Regler om omprövning av beslut och rättelse av beslut finns i·61 och 63 §§ 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsälcring, ALF. Du hittar bestämmelserna 
via länkar på vår webbplats, unionensakassise. Kontakta oss om du vill att vi 
skic~ar bestämmelserna till dig. 

Information Om du har frågor om det här beslutet kan. du ringa på telefonnummer 0770-
7rt788. Om du har andra frågor.är du välkommen att kontakta oss på 
telefonnumret som du hittar läng~tned i brevet. Besök g~a vår webbplats 
for mer information. 

http:fr�gor.�r



