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Förvaltningsrätten i Malmös dom den 18 februari 2016 i mål nr 5973-15, 
se bilaga A 

SAKEN 
Arbetslöshetsersättning 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och fastställer Unionens 

arbetslöshetskassas beslut. 

YRKANDEN M.M. 

Unionens arbetslöshetskassa yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas 

och att arbetslöshetskassans beslut att avsl • ansökan om 

ersättning fr.o.m. den 9 oktober 2014 ska fastställas. Arbetslöshetskassan 

anför följande har arbetat heltid januari-september 2014 i 

en ekonomisk förening där han även är medlem i styrelsen och tillsammans 

med övriga styrelseledamöter har firmateckningsrätt. Eftersom inte annat 

angivits får det förutsättas a~är medlem i föreningen. Det 

finns en tydlig rättspraxis i kammarrätterna för en person som arbetar i en 

Dok.Id 371064 
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ekonomisk förening, sitter i styrelsen och har firmateckningsrätt. Dessa 

personer har bedömts som företagare enligt 34 § lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF. I det avgörande som 

förvaltningsrätten hänvisar till, HFD 2015 ref. 44, har omständigheterna 

varit annorlunda. Det gällde en person som utfört oavlönat arbete i ett 

aktiebolag och därefter under en mycket begränsad period och i begränsad 

omfattning utfört visst avlönat arbete i verksamheten. Omständigheterna 

kan därför svårligen jämföras med situation. 

111är en varaktig och självständig verksamhet som drivs med vinstsyfte. 

är medlem och styrelseledamot i föreningen. Han har genom 

sin firmateckningsrätt möjlighet att fatta avgörande beslut för verksamheten 

och har därigenom ett väsentligt inflytande över den bör 

därför betraktas som företagare. 

har förelagts att yttra sig över överklagandet. Han har inte 

lämnat något yttrande. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Frågan i målet 

Frågan i målet är 01~ska betraktas som företagare i 

arbetslöshetsförsäkringens mening. För att anses som företagare krävs att 

han bedriver verksamhet som omfattas av kriterierna för näringsverksamhet, 

att han personligen utför arbete i näringsverksamheten och att han har ett 

väsentligt inflytande över denna verksamhet. Varje kriterium är ett 

självständigt rekvisit som ska vara uppfyllt. 

Kammarrättens bedömning 

Enligt kammarrättens bedömning utgör den verksamhet som bedrivs i den 

aktuella ekonomiska föreningen definitionsmässigt näringsverksamhet. 

har under perioden 1 januari-30 september 2014 varit 

heltidsanställd som kanslist i och har därefter arbetat 
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halvtid i föreningen med samma arbetsuppgifter. Enligt kammarrättens 

bedömning har han därmed personligen utfört arbete i verksamheten. 

Nästa fråga att ta ställning till är o~haft ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. Med väsentligt inflytande avses att 

inflytandet på verksamheten varit så starkt att det ekonomiska utfallet till 

stor del berott på hans kompetens samt de åtgärder och ställningstaganden 

han gjort. För att avgöra om så varit fallet måste en sammanvägning av 

samtliga relevanta omständigheter göras i det enskilda fallet. 

är en av tre styrelseledamöter i den ekonomiska föreningen och har 

firmateckningsrätt gemensamt med de övriga två ledamöterna. Han har 

inledningsvis arbetat heltid som kanslist och därefter halvtid. Vid en 

sammanvägning anser kammarrätten a~f'aranses ha haft ett 

väsentligt inflytande över verksamheten och att han därmed ska betraktas 

som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Överklagandet ska 

dänned bifallas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se 

referent 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Unionens arbetslöshetskassas beslut den 23 april 2015, se bilaga 1 

SAKEN 
Ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 

till Unionens arbetslöshetskassa för ny handläggning i enlighet med vad 

som anges i skälen för avgörandet. 

Dok.Id 300190 
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

yrkar att han ska beviljas arbetslöshetsersättning och anför 

bl.a. följande. Han är anställd i den ekonomiska föreningen och var tvungen 

att gå ner i arbetstid till 50 procent eftersom föreningen fick problem med 

ekonomin. Detta var enligt Unionen inte något problem. Det stämmer vis

serligen att han sitter i föreningens styrelse och har firmateckningsrätt till

sammans med de andra styrelseledamöterna Detta är dock bara en säker

hetsåtgärd för det fall att den riktiga firmatecknaren inte kan teckna firma. 

Vidare har anförts att han är styrelseledamot och äger aktier i ett aktiebolag. 

Han är dock passiv aktieägare och har inget med verksamheten att göra. 

Aktierna har han fått som en gåva. Han får inte heller något arvode för att 

sitta i styrelsen och styrelsen har inte ens haft ett styrelsesammanträde. 

Unionens arbetslöshetskassa vidhåller sitt beslut och ailför bl.a. följande. 

För att en företagare ska anses vara arbetslös krävs att det inte längre vidtas 

åtgärder i företaget eller att man har skiljt sig definitivt från verksamheten. 

Inget av detta har skett i det aktuella fallet. 

SKÄLEN FÖRAVGÖRANDET 

Frågan i målet är o~är berättigad till arbetslöshetsersättning 

från den 9 oktober 2014. Avgörande för denna bedömning är om han är att 

anse som företagare i den mening som avses i ALF. 

Med företagare avses enligt 34 § ALF 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. Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för 

att personen ska anses vara företagare. Med näringsverksamhet avses enligt 

Sida2 . 
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13 kap. 1 § forsta stycket inkomstskattelagen forvärvsverksamhet som bed

rivs yrkesmässigt och självständigt. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2015 ref. 44 uttalat sig i fråga om 

en person är att betrakta som foretagare enligt ALF. Fallet rörde en person 

som under flera års tid vid sidan av sitt heltidsarbete arbetat inom en idrotts

förening och dess tillhörande aktiebolag. Han var ordförande i både före

ningen och bolaget samt hade firmateckningsrätt tillsammans med en annan 

ledamot. Högsta förvaltningsdomstolen fann att enbart det förhållandet att 

sökanden var ordförande och firmatecknare i bolaget och föreningen inte 

kunde anses innebära att han bedrev näringsverksamhet. Redan härav följde 

att han inte kunde betrakta som företagare i ALF:s mening. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är i målet ostridigt a~ärstyrelseledamot samt har rätt att 

tillsammans med övriga ledamöter teckna firma i den ekonomiska förening-

Vidare framgår av utredningen att han är anställd i 

föreningen. 

Mot bakgrund av ovan redovisad praxis finner förvaltningsrätten attllllll 
-inte är att betrakta som företagare enbart på grund av att han är sty

relseledamot och firmatecknare i föreningen. Att han därutöver har en an

ställning i föreningen förändrar inte bedömningen. Unionens arbetslöshets

kassa har således inte haft fog för att på angiven grund betrakt~ 

• som företagare och avslå hans ansökan om arbetslöshetsersättning. 

Huruvida övriga förutsättningar för sökt ersättning är uppfyllda har inte 

prövats. Det ankommer på arbetslöshetskassan att göra denna prövning. 

Målet ska därför återförvisas till Unionens arbetslöshetskassa för vidare 

handläggning. 

e 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga2 (DV 3104/IB) 

ochI avgörandet har även nämndemännen 

deltagit. 

Rätten är enig. 

har foredragit målet. 
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Beslut Sa~~ Al<tbll 

Omprövning av beslut Beslutet är fattat den 5 februari 2015 och gäller din 
ansökan om ersättning frän den 9 oktober 2014. 

Unionens Arbetslöshetskassa ändrar inte det tidigare beslutet 

Kassan har den 5 februari 2015 avslagit din ansökan om ersättning på grund 
av att du är företagare. 

Du har skickat ett brev till oss där du begär omprövning av beslutet. Du 
skriver att beslutet har tagits på felaktiga grunder då du tex inte är 
firmatecknare. Vid samtal med kassan den 20 april 2015 berättar du att du 
endast arbetar inom en gren av den ekonomiska verksamheten, 
dansk:ursverksamheten, där du är kanslist Andra delar av verksamheten 
arbetar inte du med. Att du har rätt att teckna styrelsen som styrelsemedlem 
innebär enligt dig inte att du har något faktiskt inflytande· över verksamheten 
då det i praktiken är den person i styrelsen som har ensam firmateckningsrätt 
som driver verksamheten. 

Gällande bestämmelser 

34 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförslikring, ALF. 
Med foretagare 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. 

35§ALF 
En företagm:e som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara 
arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. 

Utredning i ärendet 

Du bar ansökt om arbetslöshetsersättn!~l4. Du har till 
den30 september2014 arbetat heltid ~Fränden1 
oktober 2014 arbetar du. 50 procent åt rorenmgen. 



Du är även medlem i samt en av tre ordinarie <'I 
0 

0styrelseledamöter sedan den 6 september 2013. Finnan tecknas av styrelsen 
N 

och den tecknas även ensam av en av de andra styrelsemedlemmarna. 
1/l

"'I" 
\0 
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Ul 

0Kassans bedömning "" 0 

För att man ska bedömas som företagare i arbetslöshetsftSrsäkri:ngen mening 
ska man, förutom att bedriva näringsverksamhet som man är personligt 
verksam i~ även ha ett väsentlig inflytande över verksamheten. 

Du är medlem i en ekonomisk förening som du även är styrelsemedlem i. Du 
bedriver därmed näringsverksamhet. Du arbetar också i ved{samheten. Som 
styrelsemedlem med firmateckningsrätt har du möjlighet att fatta avgörande 
beslut fö1· företaget Även om du inte har utnyttjat ditt formella inflytande går 
det inte att bortse från att du har möjligheten att göra det Vi anser därför att 
du har ett sådant väsentligt inflytande på verksamheten att du i 
arbetslöshetsförsäkringens mening ska betraktas som företagare. Vi ändrar 
därmed inte tidigare beslut 

Regler om omprövning av beslut och rättelse av beslut :finns i 61 och 63 §§ 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsrorsäkring, ALF. 

Information Om du har frågor om det här beslutet kan du ringa beslutsfattaren direkt, på 
telefonnummer 08-50416849. 

Om du väljer att överklaga detta beslut är det viktigt att du löpande skickar in 
kassakort till oss för den period som du söker ersättning för. Dina kassakort 
måste komma in till oss inom nio månader räknat från den sista dagen på 
respektive kassakort. Om kassakorten kommer in för sent kan du inte fä 
ersättning för den perioden, även om du skulle få rätt i ett domstolsavgörande. 

Om du använder Mina sidor fyller du i dina kassakort där så länge du är 
arbetslös. Om du inte använder Mina sidor måste du beställa kassak:01t från 
oss. Det gör du genom att ringa eller skriva till 0.ss. Du hittar telefonnummer, 
öppettider och adress längst ned i brevet. 

överklagande Om du tycker att beslutet är fel kan du överklaga det till förvaltningsrätten. 
Skriv i så fall vad du tycker är fel och varför du anser att beslutet ska ändras. 
Kom ihåg att skriva ditt namn och personnummer. Om du har nya handlingar 
som styrker din sak ska du skicka med deni. Ditt överklagande ska ha kommit 
in till oss inom två månader från det att du har tagit emot beslutet Ett 
överklagande som har kommit in för sent kan avvisas. Överklagandet ska vara 
ställt till förvaltningsrätte~ men skickas till Unionens Arbetslöshetskassa, 
Box 1061, 101 39 Stockholm. 

Unionens Arbetslöshetskassa 




