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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 28 april 2015 i 
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KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

GS Arbetslöshetskassas beslut den 17 januari 2014. 
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KAMMARRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

DOM 

Mål nr 1338-15 

YRKANDEN M.M. 

GS Arbetslöshetskassa (A-kassan) yrkar att kammarrätten upphäver förvalt

ningsrättens dom och fastställer A-kassans beslut. A-kassan anför bl.a. fol-

jande. , uppgift om att han varit medlem hela tiden utan av-

brott är inte riktig, då han begärde utträde från A-kassan den 31 december 

20 I l för att resa till annat EU-land. När han återvände ansökte han om in

träde på nytt och beviljades detta den I februari 2012. Han har således haft 

ett avbrott i sin försäkringsperiod i en månad och under denna tid har han 

inte heller varit försäkrad i Storbritannien. 

har förelagts att yttra sig över överklagandet, men har inte 

hörts av. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Enligt rättstillämpningen krävs för att :; ska ha rätt till ersätt-

ning enligt inkomstbortfallsförsäkring att han, i anslutning till sin ansökan 

om ersättning, varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa under en sam

manhängande tid av minst tolv månader eller varit försäkrad i Storbritan

nien under motsvarande tid (se SOU 2011 :74 s. 88). 

Av handlingarna i målet framgår att inte har varit medlem i 

A-kassan under januari 2012. Hans försäkringstid i Storbritannien upphörde 

enligt intyg den 2 januari 2012. Under perioden den 3-31 januari 2012 har 

han således inte varit medlem i svensk arbetslöshetskassa eller varit försäk

rad i Storbritannien. När han den 20 april 20 I 2 ansökte om arbetslöshetser

sättning hade han således inte en sammanhängande försäkringsperiod om 

minst tolv månader. Han har därmed inte rätt till inkomstrelaterad arbetslös

hetsersättning. A-kassans överklagande ska därför bifallas. 



3 KAMMARRÄTTEN DOM 
I JÖNKÖPING 

Mål nr 1338-1 S 

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

Kammarrättsråden (ordförande) och 1______ ••• _ samt• 

tf. kamrnarrättsassessorn _referent) har deltagit i avgörandet. 

Föredragande: 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 
I JÖNKÖPING 2015-04-28 1354-14 

Meddelad i 
Jönköping 

KLAGANDE 

MOTPART 
OS Arbetslöshetskassa 
Box 1152 
I I I 81 Stockholm 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
OS Arbetslöshetskassas beslut den 17 januari 2014 , se bilaga I 

SAKEN 
Tillämpning av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver OS arbetslöshetskassas beslut och visar målet 

åter till arbetslöshetskassan för erforderlig handläggning och ny prövning 

av rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. 

YRKANDEN M.M. 

överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han har sedan 

augusti 1998 betalat avgift och varit medlem i OS arbetslöshetskassa (a

kassan). Det saknas en månad,januari 2012, när han var sjuk i England. 

Han har försökt att tä fram rätt handlingar. Han bifogar bl.a. blankett S04 I 

och e-post meddelanden från 

A-kassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Blan

ketten S041 godkänns inte som intyg för försäkrad tid i annat land. Blan

ketten U002 har ännu inte inkommit. 

Dok.Id 16032.5 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditlonstid 

Box 2201 
550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00 
E-post: 

036-15 66 55 måndag - fredag 
08:00-16:00 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 
www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

http:www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
mailto:forvaltningsrattenijonkoping@dom.se


2 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 1354-14 
I JÖNKÖPING 

SKÄLEN FÖR FÖRV ALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Gtillande regler 

Enligt 7 § ALF lämnas ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen till 

den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, 

under forutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan upp

fyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§ (medlemsvillkor). 

I 37 § Jagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK anges bl.a. att en 

medlem i en arbetslöshetskassa som medvetet eller av grov vårdslöshet har 

lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse 

för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas 

som medlem om inte särskilda skäl talar mot det. 

I 37 a § LAK anges att en medlem får uteslutas om han eller hon inte upp

fyller och inte heller under de senaste sex månaderna har uppfyllt bestäm

melsen i en arbetslöshetskassas stadgar om arbete inom kassans verksam

hetsområde. 

Av 40 § LAK framgår att en medlems utträde ur en arbetslöshetskassa sker 

efter skriftlig anmälan. I 45 § LAK anges att en medlem skall anses ha trätt 

ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra månaden 

efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp 

belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan och inte heller har 

anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan 

grundas. Medlemmen skall anses ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 1354-14 
I JÖNKÖPING 

Utredningen 

har under perioden 3 januari - 31 januari 2012 ett "glapp" i 

med)emstiden eftersom han då befunnit sig i England och under en period 

varit arbetslös och en period varit sjuk. 

Förvaltn;ngsrtittens bedömning 

För att få ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen krävs enligt 7 § 

ALF att den enskilde varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv 

månader. Detta mål rör endast frågan om uppfyller med-

lemsvillkoret, inte arbetsvillkoret. 

har obestritt anfört att han sedan augusti 1998 betalat avgift 

och varit medlem i a-kassan. Det finns i LAK inte några regler av innebörd 

att ett medlemskap skulle upphöra utan att en arbetslöshetskassas styrelse 

fattat ett särskilt beslut om det. Det har i målet inte framkommit att något 

sådant beslut har fattats. lnte heller finns någon regel om att ett medlem

skap skulle kunna upphöra automatiskt när en medlem arbetar i annat land 

eller ansluts till ett annat lands socialforsäkringssystem Gfr rättsfallet RÅ 

2008 ref. 90). har, genom vad han obestritt anfört om betal-

ning av avgifter sedan 1998, inte frivilligt utträtt ur a-kassan. Annat har i 

målet inte framkommit än att upprätthållit sitt medlemskap 

när han befunnit sig i England. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrät-

ten att uppfyller medlemsvillkorct. A-kassan har således 

inte ägt neka honom ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen på den i 

beslutet angivna grunden. Det får ankomma på a-kassan att pröva om öv-

riga forutsättningar for att bevilja ersättning enligt inkomst-

bortfallsförsäkringen föreligger. Det överklagade beslutet ska därför upp

hävas och målet visas åter till a-kassan för fortsatt handläggning. 
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1354-14FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 
I JÖNKÖPING 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1 D) 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen 

.och f Föredragande har varit 



Bilaga 1 

• GS ARBETSLÖSHETSKASSA . 
FOR Sl<OGS·, TRÅ· OCH GRAFISK BRANSCH 

Datum 
2014-01-17 

FÖRVALTNIN.GSRÄTTEN 1 
JÖNKOPING 

Personnummer 2014 -03- 1 4 
r~BY... I"i .. 

.. MAlnr. 
Arendenumrner Ak1bll: Enhet 

Omprövning a" beslut enligt 61 § lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. 

Ä°rende 
Du har begärt omprövning av arbetslöshetskassans beslut den 5 december 2013. 

Beslut 
Arbetslöshetskassan har omprövat ärendet men inte funnit skäl att ändra tidigare beslut. 

Motivering 
I din skrivelse har du bland annat anfört att du har intyg som styrker att du var försäkrad i 
England. 
Den 7 januari 2014 inkormner flera handlingar. Dessa handlingar gör ingen skillnad i kassans 
bedömning. 

Enligt 7 §ALF.Ersättning enligt ink.omstbortfalls.försäkringen lämnas till den som varit 
medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning att medlemmen 
efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§ {medlemsvillkor). 
Lag (2009:667) 

När din sjukperiod inte är fflrsäkrad så har du inte ett sammanhängande medlemsskap under 
minst tolv månader när du ansöker om ersättning från och med den 20 april 2012. Du har 
därmed 
inte rätt till inkomstrelaterad ersättning. 

Du uppfyller inte villkoren för att fa inkomstrelaterad ersättning enligt 7 § ALF. 

Arbetslöshetskassan bar vid omprövningen inte funnit några skäl att rätta beslutet enligt 63 § 
lagen om arbetslöshetsffirsäkring. 

Information 
En handläggare har skickat ett informationsbrev ti.11 dig gällande intygen du har skickat in till 
kassan. Se separat brev. 

GS ARBETSLÖSHETSKASSA 

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga det Du ska i så fall skriva till Förvaltningsrätten. 
Skrivelsen ska dock skickas tilJ GS Arbetslöshetskassa, Box 1152, 111 81 Stockholm. Överklagandet ska ha 
kommit in till kassan inom två mAnader från den dag du fick beslutet. 




