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Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) 
Box 3536 
103 69 Stockholm 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 6 augusti 2015 i mål nr 4870-15, 
se bilagaA 

SAKEN 
Arbetslöshetsersättning 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

YRKANDEN M.M. 

yrkar att hon ska beviljas arbetslöshetsersättning för veckorna 

14--16 år 2015 och anför följande. Hon har i brev till a-kassan skrivit att det 

är kursavslutning vecka 50 år 2014 och att nästa kurs inte börjar förrän 

vecka 4 år 2015. Det innebär att hon inte har studerat under veckorna 

däremellan. Skolans tillvägagångssätt för att registrera kurser har enbart ett 

administrativt syfte att olika kurser inte ska krocka med varandra. Det bör 

vara dagarna hon faktiskt studerar som räknas av i förhållande till de 

20 veckor som hon har rätt att studera på deltid med bibehållen ersättning. 
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Vare sig Centrala Studiestödsnämnden eller högskolor och universitet 

räknar jullov och sommarlov som studietid. 

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) anser att överklagandet 

ska avslås. 

Kammarrätten har inhämtat yttrande från Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (!AF). Av yttrandet framgår följande. I 

förarbetena till arbetslöshetsförsäkringen (prop. 1996/97:107 s. 101) har 

regeringen betonat att rätten att studera under tiden med arbetslöshets

ersättning är en ren undantagssituation. Begränsningen på 20 veckor är 

knuten till ersättningsveckor. Då det rör ett undantag från huvudregeln ska 

villkoren inte tolkas extensivt. Att enbart räkna dagar som den sökande 

faktiskt studerar skulle vara en mer generös tolkning än vad som är möjligt 

med tanke på att det rör en undantagssituation. När en utbildnings ordinarie 

terminstid sträcker sig under en period av exempelvis jul och nyår anser 

IAF att veckorna ska räknas som studieveckor. Om uppehållet däremot 

ligger utanför ordinarie terminstid ska veckorna inte räknas med. 

Beräkningen i ärendet bör därför, i avsaknad av närmare reglering, göras 

med utgångspunkt från den ordinarie terminstiden. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Den rättsliga regleringen 

Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte betalas till arbetssökande 

som deltar i en utbildning, 10 § lagen (1997:238) om arbetslöshets

försäkring, förkortad ALF. Från denna huvudregel har i 15 § förordningen 

(1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen, förkortad ALFFo, införts ett 

undantag som ger en arbetssökande rätt att under vissa i lagrummet närmare 

angivna omständigheter delta i en utbildning på högst 50 procent av heltid 

och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Ersättningen f°ar lämnas för högst 

20 veckor inom samma ersättningsperiod. 
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Kammarrättens bedömning 

har i sin ansökan till AEA om arbetslöshetsersättning 

under deltidsstudier bl.a. uppgett att den kurs hon läste under 

höstterminen 2014 började den 9 september 2014 och pågick fram till 

och med den 21 januari 2015 och att nästa kurs började påföljande dag. 

Hon har på heder och samvete intygat att lämnade uppgifter är riktiga och 

fullständiga. Det finns därför inte anledning att lägga andra uppgifter än 

dessa om utbildningstid till grund för prövningen av under vilken 

tidsperiod som arbetslöshetsersättning kan utgå under studier enbart med 

hänsyn till vad senare obestyrkt hävdat. Vid sin prövning 

utgår kammarrätten därför från de uppgifter lämnat i sin 

ansökan till AEA. 

Av utredningen framgår att beviljades arbetslöshets-

ersättning från och med den 3 november 2014, dvs. vecka 46. Hon har 

därefter genomgått utbildning utan uppehåll till och med den 19 april 

2015, dvs. vecka 16 det året. Utbildningstiden omfattade alltså mer än de 

20 veckor under vilken arbetslöshetsersättning kan utgå. Att det under 

utbildningstiden kring jul- och nyårshelgerna varit studieuppehåll på 

grund av lov eller liknande innebär inte att utbildningstiden enligt 15 § 

ALFFo avbrutits. AEA har därför haft fog för sitt beslut att

- rätt till arbetslöshetsersättning under utbildning upphörde från 

och med den 30 mars 2015. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 
I MALMÖ 2015 -03- (i 6 4870-15 
Avdelning 1 Meddelad i 

Malmö 

KLAGANDE 

.MOTPART 
Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 
Box 3536 
103 69 Stockholm 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Arbetslöshetskassans beslut den 17 april 2015, se bilaga I 

SAKEN 
Arbetslöshetsersättning 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dok.Id 270424 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box4522 Kalendegatan 6 040-35 35 00 040-97 24 90 måndag - fredag 
203 20 Malmö E-post: kansli l .fma@dom.se 08:00-16:00 
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

yrkar arbetslöshetsersättning jämsides med sina deltids

studier under veckorna 14-16 år 2014. Hon anför bl.a. följande. Det 

brister i arbetslöshetskassans förfarande. Det är inte etiskt försvarbart att ta 

beslut i efterhand som gäller bakåt i tiden. Ersättningen ska grundas på tid 

hon faktiskt studerar, Hon har rätt till ersättning under 20 veckors deltids

studier med ersättning enligt följande: onsdagen den 12 november 2014 (v. 

46)- onsdagen den 10 december 2014 (v. 50) = 4 veckor. Onsdagen den 

21 januari 2015 (v. 4)- onsdagen den 13 maj 2015 (v. 20) = 16 veckor. 

Hennes examensarbete är inlämnat till handledaren. Hon begär därför er

sättning måndagen den 30 mars 2015 (v. 14)- söndagen den 19 april 2015 

(v. 16) = 3 veckor, med innebörden att hon har använt 16 veckor av de 20 

veckor som är beviljade. 

Arbetslöshetskassan yrkar avslag på överklagandet och anför bl.a. följande. 

För vecka 45 2014 utgick ingen arbetslöshetsersättning eftersom denna 

vecka endast bestod av karensdagar. Arbetslöshetsersättning började ut

betalas :fr.o.m. vecka 46 2014. Räknat fr.o.m. vecka 46 2014 sträcker sig de 

20 veckorna t.o.m. vecka 13 2015, dvs. den 29 mars 2015. Det förhållandet 

att viss tid under jul- och nyårshelgen varit undervisningsfri utgör inte 

skäl för att göra någon annan bedömning. Observera att det inte är utbild

ningens längd som avses utan antalet veckor med ersättning då den 

sökande studerar. Studierna kan därmed pågå längre tid än 20 veckor 

beroende på när ersättningen lämnas. Den sökande kan till exempel medan 

studierna pågår arbeta eller vara sjuk. Avräkningen av veckor ska ske med 

hela veckor. Det betyder att om det någonstans i en vecka som arbetslös

hetskassan har lämnat ersättning för, har bedrivits studier så ska den 

veckan räknas av från de 20 ersättningsveckoma (se Försäkringsmed

delande från Arbetslöshetskassomas Samorganisation nr 08/14 den 30 

september 2014). Kassan kan inte på förhand veta hur många veckor som 

kommer att förbrukas under en period med studier. Det kan arbetslöshets-
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kassan först veta då studieperioden är till ända och det finns möjlighet att 

räkna antalet veckor för vilka det utgått ersättning. Först när kassakortet 

deklarerats och det klarlagts om ersättning ska utbetalas för den aktuella 

veckan kan det fastslås om en vecka ska räknas som en av de 20 veckorna 

eller inte. Upplysningsvis har beviljats arbetslöshets-

ersättning på nytt fr.o.m. den 20 april 2015 (vecka 17 2015) då studierna 

upphört. 

SKÄLEN FÖRAV GÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 

Förvaltningsrätten anser vid sin bedömning att arbetslöshetskassans be

räkning av ifrågavarande tid om 20 veckor är korrekt och har skett i enlig

het med gällande bestämmelser. De brister vad gäller kassans hand-

läggning och information som anser föreligger beträffande 

hennes ärende, medför inte i sig att sökt arbetslöshetsersättning ändå ska 

utges (jfr FÖD 1987:48). 

Sammantaget finner förvaltningsrätten att det inte finns skäl för ändring 

av arbetslöshetskassans beslut. överklagande ska därmed 

avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/IB) 

har föredragit målet. 
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Omprövningsbeslut 

Beslut 
.Akademikernas a-kassa (AEA) står fast vid beslutet oro avslag från och-med den 30 
mars 2015. · 

Bakgrund 
Du beviljades arbetslöshetsersättning frän och med den 3 november~ 014. Av 
uppgift~na i ärendet framgick att du studerade deltid. AEA fann att st:udierna inte 
utgjorde hinder för arbetslöshetsersättning, Beslutet gällde under 20 veckor. AEA 
har funnit att de 20 veckorna hade passerat i vecka 13 (den 29 mars 2015). AEA 
avslog därför din ansökan om ersättning från och med vecka 14 (den 3 o mars 2015). 

Du begär omprövning av beslutet om avslag. D:u yrkar att de 20 veckorna ska 
upphöra den 13 maj 2015. I dinberäkning bortser du från juluppehållet Du slaiver 
att envecka består av sju dagar och kanbörja på·vilken dag som helst. Du skriver 
vidare att det inte är etiskt försvarbart att skicka ett brev till dig i efterhand. Du 
borde ha fått beslutsbrevet senast i vecka 11. 

Motivering 
Generellt 
Den som studerar har i regel inte rätt till arbetslöshetsersättning. Unda:ntagkan 
göras om sökanden följer en utbildning som ges på deltid Studier jämsides med 
arbetslöshetsersättning kan et!dast beviljas under 20 veckor. 

:Segdjnsningen på 20 veckor ärknuten till ersättningsveckor. Med en 
ersättningsvecka avses måndag-söndag. ,Avräkningska_ske med hela veckor. Det 
innebär att om det finns en vecka där det bedrivits studier och ersättning lämnats så 
ska den veckan avräknas. Däremot ska veckor inte avräknas om de på: grund av till 
exempel arbete eller sjukdom inte gepererat någon ersättning. Vidveckor med 
enbart karens eller avstängningsdagär ska heller ingen avräkning ske. 

En sökande som ansöker om en kurs som sträcker sig över en period som är längre 
än 20 veckor, kan inte åberopa att han/hon själv gör uppehåll i kursen under vissa 
veckor eller att det finns lov i kursen som gor att kursen då blir kortare än20 veckor. 
En utbUQ.ning anses alltså sträcka sig under den period som sökanden är registrerad 
för studier. Detta gäller även under.det under registrerjngsperiod finns 
studieuppehåll, till exempel på: grund av helgdagar. 

Ditt ärende 
Du beviljades arbetslöshetsersättning från och med den 3 november 2014. Du . 
beviljades även att :fa de1tidsstudera medbibehållen arbetslöshetsersättning från och 
D;).ed samma datum. 

Du liar skickat kassakort från och med den 3 november, det vill säga vecka 45, I 
vecka 45 fick du ingen ersättning eftersom det drogs karens i hela veckan. Du har fått 
ersättning från och medvecka 46. 
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rDu studerar på universitet. Höstterminen, och därmed även utbildni.r.i.gen, sträcker 
lO 

sig till januari varefter värterminen börjar. Det finns inget uppehäll i :t:nellan "'0 

terminerna. De 20 veckorna ska därför räknas under hela registreffi1,gsticlen. Den 0 

omständigheten att det kan ha varit uppehåll i studierna under julhelgerna ändrar 
inte bedömningen. · · 

Räknat från och me.d vecka 46 2014 sträcker sig de 20 veckorna till och med vecka 13 
2015, det vill säga delJ. 29 mars 2015. Beslutet om avslagfrån och med den 30 mars 
kvarstår därmed. Beslutet gäller så länge som dinastudier pågår. 

Bestämmelser 
Av 10 § lagen om arbetslöshetsförsäkring framgår att den som stµderar inte bar rätt 
till ersättning. 

Förordningen till lagen om arpetslöshetsersättning framgår följande. 

15 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning 01:n högst 50 
procent avheltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter 
arbetslöshetens inträde, under förutsättning att 
1. det tidigare arbetet inte har. upphört på grund av utbildningen, 
2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete, 
och 
3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd. 
Första stycket 3 hindrar inte att ersättning lämnas om sökanden före arbetslöshetens 
inträde har deltagit i utpildningen under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete. 

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. 

Har du frågor om beslutet 
Duär välkommen att kontakta mig på nedanstående telefonnummer on:i du har några frågor. 

Du kan överklaga beslutet 
Vill du överklaga beslutet ska du göra det till Förvaltningsrätten i Malmö. Skriv ner vad du tycker 
är fel och vaifcir beslutet bör ändras. Kom ~g att ange namn, adress och personnummer. Ditt 
överklagande ska ha kommit in till AEAinom två månader från den dag du fick del av detta 
beslut. Överklagandet sänds till AEA, Box 3536, 103 69 Stockholm. AEA. skickar sedan över det 
till Förvaltningsrätten tillsammans med övriga handlingar i ärendet. · 

Beslutsdatum 
Du skriver att du borde ha fått beslutet om avslag i vecka 11. 

Eftersom en avräkning avveckor ska ske under de veckor soni sökanden 4ar rätt till 
ers&ttiring kana-kassan inte veta hur länge de veckor man kan godkänna korrimer 
räcka. Detta kan man först se sedan sökanden redovisat kassakorten och 
arbetslöshetskassan kan bedonia om sökanden hade kunnat få ersättning i den 
veckan ·och att ayräknfugen därmed ska göras. 

För att kunna bedöma när de 20 veckorna tar slut behöver AEA alltså kassakort som 
visar om du har rätt till ersättning i veckan o.ch om den därför ska avriiluias. Du 
skickade in kassakortet för vecka 13 .den 31 mars. Först efter detta datum kunde AEA 
ta ställning till om de 20 veckorna hade passerat. Beslutet om avslag fattades den 1 

april 2015. 




