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YRKANDEN M.M. 

yrkar att kammarrätten beslutar att han inte ska vara åter

betalningsskyldig. 

Lärarnas arbetslöshetskassa (kassan) motsätter sig att förvaltningsrättens 

dom ändras. 

Kammarrätten har inhämtat yttrande från Inspektionen för arbetslöshets

försäkringen (IAF). 

VAD PARTERNA ANFÖRT 

Förvaltningsrätten har inte tagit hänsyn till de bevis i form av brev från 

kassan, som han hade bifogat överklagandet. Det finns ingen laglig grund 

för ett påstående om att det saknas förutsättningar för att beräkna arbetet i 

bisysslan på annat sätt än den avtalade sysselsättningsgraden. Han behöver 

inte upplysa kassan om en utökning av bisysslan om det inte har skett någon 

sådan. 

Det är ologiskt att använda sysselsättningsgraden i en anställning och inte 

den arbetade tiden för att bestämma antalet arbetade timmar och inkomst i 

en bisyssla. Bisysslans omfattning ska beräknas i genomsnitt, både om man 

arbetar mer eller mindre. IAF ger ingen förklaring till den information han 

fick från kassan. Kassan angav att en godkänd bisyssla inte behöver dekla

reras på kassakorten. Vidare angavs att när kassan tittar på bisysslan är det 

under en tolvmånaders period, vilket innebär att det är möjligt att utföra mer 

arbete i bisysslan under en månad och mindre i en annan, då det när man 

slår ut det på hela året är i oförändrad omfattning. Han anser att han agerat 

enligt kassans infonnation och att han inte är skyldig att betala tillbaka den 

ersättning som han i och för sig redan har betalat tillbaka. 
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Kassan 

Det faktiska arbetet fördelat över en tolvmånadersperiod kan ligga till grund 

för bisyssla om det handlar om anställningar utan en reglerad eller fastställd 

arbetstid. godkända bisyssla är fastställd på 31,25 procent 

av heltid (12,50 timmar i veckan) vilket motsvarade tjänstgöringsgraden i 

hans fasta tillsvidareanställning som tidningsdistributör. Från den tidpunkt 

som han accepterade och påbörjade en anställning, som innebar en utökning 

av den tid som han var anställd för att arbeta och även fick lön för, är det 

med omedelbar verkan en faktisk utökning av bisysslan. Denna upphör där

med att gälla som bisyssla och ska deklareras på kassakorten samt påverkar 

det ersättningsbara utrymmet. 

Av beräkningar och underlaget i form av angivna arbetade 

timmar framgår det inte vad diskrepansen mellan avtalad och avlönad 

arbetstid och faktisk arbetstid beror på. Lönespecifikationema i överklagan

det är från juni 2011 och framåt, dvs. för tid efter utvidgningen av anställ

ningen, varför det bedöms att dessa uppgifter saknar relevans for målet. 

Oavsett om haft sjuktid, ledighet eller frånvaro av andra 

orsaker så ska detta i sig inte kunna innebära att det är den genomsnittliga 

faktiska arbetstiden som ska vara bedömningsgrund för om bisysslan har 

utökats eller inte. Han har en godkänd bisyssla på sin anställda tid om 31,25 

procent och när anställningen utökas till 34,25 respektive 35,50 procent så 

faller grunden för det tidigare godkännandet. 

I och med att hans bisyssla upphörde den 1 juni 2011 innebar detta att han 

ska deklarera sitt arbete som tidningsdistributör. Han har en fastställd nor

malarbetstid på 40 timmar i veckan vilket innebär att om hans sammanlagda 

arbetade/anställda tid per vecka överstiger 33 timmar så saknas ersättnings-

bart utrymme. har inte i tid informerat om utökningen av 

hans bisyssla, varför han är strikt återbetalningsskyldig för all felaktigt er

hållen ersättning alternativt att han skäligen bort inse att han fått felaktig 
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ersättning från och med den 1 juni 2011. Det har inte framkommit något 

som i arbetslöshetsförsäkringens mening har kunnat medföra att han ska 

kunna fa hel, eller delvis eftergift av återkravet. 

YTTRANDE FRÅN IAF 

Kammarrätten begärde att yttrandet särskilt sln1lle belysa frågan om en 

bisyssla ska anses utökad enbart till följd av att avtalad tjänstgöringsgrad 

har ökat eller om också faktiskt arbetad tid måste överstiga tidigare godkänd 

omfattning. IAF, som anser att överklagandet ska avslås, yttrar bl.a. föl

jande. 

Med bisyssla avses sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som 

den sökande före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader utfört 

vid sidan av sin heltidssysselsättning. För att en anställning ska anses som 

en bisyssla får inkomsten av anställningen under ramtiden i genomsnitt inte 

överstiga ett belopp som motsvarar sex grundbelopp per vecka. Detta anges 

i 39 § ALF. 

En sökande som under minst tolv månader före arbetslöshetens inträde haft 

en deltids anställning med en fast avtalad arbetstid, jämsides med sitt heltids

arbete bör normalt kunna få deltidsanställningen godkänd som en bisyssla 

utifrån den avtalade arbetstiden. Det förhållandet att den sökande haft viss 

frånvaro i sitt extraarbete under ramtiden, bör således inte påverka bisyss

lans omfattning. Det vill säga att man beräknar bisysslan till att omfatta 

färre timmar än den avtalade arbetstiden. Den sökande ska fullt ut kunna 

fullgöra den i förhållande till arbetsgivaren avtalade arbetstiden även under 

den tiden han eller hon far arbetslöshetsersättning, utan att riskera att arbetet 

för den skull upphör att vara en bisyssla. Å andra sidan innebär detta att om 

den sökande under arbetslösheten ingår avtal med sin arbetsgivare om ut

ökad arbetstid (tjänstgöringsgrad) i bisysslan, då upphör denna att vara en 

bisyssla. Detta från och med dagen då en sökande tillträder den utökade 
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tjänsten. Om den sökande regelbundet har arbetat mertid eller övertid i 

bisysslan bör bisysslans omfattning kunna beräknas utifrån den avtalade 

arbetstiden under ramtiden före arbetslösheten, med ett tillägg för faktisk 

arbetad mertid och övertid i genomsnitt under den aktuella tiden. Om den 

sökande däremot haft ett extraarbete, som kan godkännas som en bisyssla, 

med varierande arbetstid får bisysslans omfattning istället beräknas som ett 

genomsnitt av den faktiskt arbetade tiden under ramtiden före arbetslös

heten. Bisysslan får då anses utvidgad om den faktiskt arbetade tiden under 

arbetslösheten överstiger den godkända omfattningen. 

anmälde till arbetslöshetskassan att han fått en utökad av

talad arbetstid (tjänstgörings grad) först i slutetav augusti 2011. Han har inte 

infonnerat arbetslöshetskassan om att han efter sommaren 2011 aldrig åter

gick till en tjänst med lägre tjänstgöringsgrad av godkänd omfattning. Förut-

sättningarna enligt 68 § ALF är uppfyllda för att ska anses 

skyldig att betala tillbaka den arbetslöshetsersättning som har betalats ut för 

tiden den 1 juni 2011-17 februari 2012. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÅTTENS AVGÖRANDE 

Utvidgning av bisyssla 

Enligt 39 § första stycket ALF avses med bisyssla i denna lag sådant arbete 

i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens 

inträde under minst tolv månader utfört vid sidan av sin heltidssysselsätt

ning. 

I 39 a § första stycket ALF sägs att vid beräkning av dagpenningbelopp 

enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till sådan bisyssla som avses i 39 §. Detta 

gäller dock under förutsättning att bisysslan inte 1. utvidgas under arbets

lösheten, och 2. hindrar personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete. 
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Redan den omständigheten att en godkänd bissyssla har utvidgats under 

arbetslösheten är således tillräcklig för att hänsyn ska tas till bisysslan vid 

beräkning av dagpenningbeloppet. 

Enligt beslut den 1 juli 2003 har en godkänd bisyssla i form 

av arbete hos med högst 12,50 timmar i veckan. I 

beslutet anges även att om antalet timmar utökas upphör beslutet att gälla 

och all arbetad tid ska deklareras på kassakorten. Det framkommer också att 

underlåtenhet att anmäla ändringar i extraarbete kan leda till beslut om åter

betalning av ersättning. I utredningen finns ett stort antal arbetsgivarintyg. I 

arbetsgivarintyg den 25 juni 2003 framgår att arbetar regel

bunden deltid om 12,50 timmar per vecka. Av arbetsgivarintyg som korn in 

till kassan den 26 oktober 2011 framgår att har en deltids-

anställning tills vidare sedan den 25 juli 1995. Fram till den 31 maj 2011 

har anställningen utgjort 31,25 procent av en heltidstjänst, från och med den 

l juni 2011 är sysselsättnings graden 34,25 procent och från och med den 

1 augusti 2011 utgör den 35,5 procent av en heltidstjänst. 

Frågan är om bedömningen av om bisysslan har utvidgats ska utgå från 

sysselsättningsgrad eller faktiskt arbetad tid. 

bisyssla utgörs av en deltidsanställning med fast avtalad 

sysselsättningsgrad. I målet är ostridigt att sysselsättningsgraden har utökats 

från och med den 1 juni 2011. Enligt kammarrättens mening har en utvidg

ning av bisysslan skett redan genom att sysselsättningsgraden har ökat. Bi

sysslan har således upphört den 1 juni 2011 och skulle därför ha redovisats 

på kassakorten från och med den tidpunkten. Den omständigheten att 

av olika anledningar inte har arbetat mer än 12,5 timmar i 

genomsnitt per vecka föranleder inte någon annan bedömning. 
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Återbetalningsskyldighet 

I 68 § ALF sägs följande. Har någon genom oriktig uppgift eller genom 

underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anroälningsskyldighet eller på 

annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt be

lopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller 

om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp 

och han eller hon skäligen bort inse detta. 

Som framgår ovan bar bisysslan utvidgats från och med 1 juni 2011 . 

anmälde inte detta till kassan förrän genom årsanmälan i slutet av 

augusti 2011. Han har därigenom under perioden den 1juni-31 augusti 

2011 fått ersättning som han inte haft rätt till och är återbetalningssk")'ldig 

för detta. 

hade den 1 september 2011 en sysselsåttningsgrad om 35,S 

procent. Av arbetsgivarintyg, som kom in till kassan den 26 oktober 2011, 

framgår den nya sysselsättningsgraden. I skriftligt förtydligande från arbets

givaren den 3 november 2011 anges dock att det har varit flera omorganisa

tioner och att nya arbetstid är 30 procent. Arbetsgivaren 

har sedan vid telefonsamtal den 13 september 2012 till kassan uppgett att 

varit erbjuden ~tt distrikt med en sysselsättningsgrad om 

30 procent men att han hellre ville behålla sitt gamla distrikt som utökades 

till en sysselsättningsgrad om 35,5 procent. Genom att lämna oriktiga upp

gifter om sin sysselsättningsgrad till kassan bar orsakat att 

han under perioden den 1 september 2011-17 februari 2012 har fått ersätt

ning som han inte haft rätt till och han är återbetalningsskyldig för den fel

aktigt utgivna ersättningen. 

Eftergift 

Fråga är då om det finns särskilda skäl för eftergift av återbetalningsskyldig

heten. Enligt förarbetena till återkravsbestämmelsen i ALF (se prop. 

2008/09:3 sid. 31) kan det finnas skäl för eftergift exempelvis vid långva1ig 
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betalningsoförmåga, allvarlig sjukdom eller andra sociala skäl. Det kan även 

finnas anledning att göra en något mildare bedömning i fall då den åter

betalningsskyldiges handlande på något sätt kan anses vara ursäktligt eller 

mindre allvarligt. 

I beslutet den .1 juli 2003 om godkännande av bisysslan angavs att om an

talet timmar utökas upphör beslutet att gälla och all arbetad tid ska dekla

reras på kassakorten. I skrivelse den 16 september 1999 påpekade kassan att 

under perioden den l december 1998-31 juli 1999 hade ar

betat i genomsnitt 13,04 timmar. Kassan konstaterade att 

hade arbetat lite mer i bisysslan än godkända 12,50 timmar och bad honom 

att vara noggrann med att endast arbeta i genomsnitt 12,50 timmar per 

vecka. 

har den 30 december 2011 har fatt följande information 

från kassan. "Om en bisyssla utvidgas ska det meddelas a-kassan och vid en 

utvidgning ska arbetet börja deklareras på kassakorten. När vi tittar på bi

sysslan ser vi det på en 12 månaders period. Det innebär att det är möjligt 

att utföra mer arbete i bisysslan under en månad och mindre i en annan då 

det i slutändan när man slår ut det på hela året är i oförändrad omfattning." 

Kammarätten anser att kassans information om vad som gäller for bisyssla 

har varit otydlig. Enligt kammarrättens mening föreligger särskilda skäl att 

efterge det totalt återkrävda beloppet med en fjärdedel . Överklagandet ska 

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

.!J.ammarrättsråd~t (ordförande), kammarrättsrådet 
och kammarrättsrådet (referent) har 

deltagit i avgörandet. 

Föredragande: 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Målnr 
IVÄXJÖ 2013-07-18 4268-12, 724-13 

Meddelad i 
Föredragande: Växjö 

KLAGANDE 

MOTPART 
Lärarnas Arbetslöshetskassa 
Box 12 221 
102 26 Stockholm 

ÖVERI(LAGADEBESLUT 
Lärarnas Arbetslöshetskassas beslut den 19 oktober 2012 och den 7 januari 
2013, se bilaga 1 och 2 

SAKEN 
Aterbet_alning av ersättn,ing enligt lagen om arbetslöshetsförsälaing (ALF) 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

Dok.Id 66027 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box42 Kungsgatan 8 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag - fredag 
351 03 Växjö E-post: fva@dom.se 08:00-16:30 
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YRKANDEN M.M. 

överklagar Lärarnas Arbetslöshetskassas (A-kassan) beslut 

och anför bl.a. följande. A-kassan har fattat beslut på felaktigt underlag. 

Sysselsättningsgraden i hans anställning är inte alls viktig i beräkningen av 

sysselsättningsgraden i hans bisyssla. Hans genomsnittliga arbetstid under 

den aktuella perioden är endast 11,96 timmar per vecka, vilket motsvarar 

en minslming av arbetstiden. A-kassan påstår att hans arbetstid är 737,83 

timmar per år, men hans totala arbetstid under perioden är endast 621,23 

timmar per år (frånvarotid inräknad). Han har inte ökat sin inkomst, vilket 

skulle ha skett om han hade arbetat mer med bisysslan. Han har dessutom 

fått felak'tig information från A-kassan. 

A-kassan anser att överklagandena ska avslås. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 38 a § ALF lämnas ersättning till person som är arbetslös under del 

av vecka med det antal dagpenningbelopp per vecka som svarar mot den 

arbetslöshet som ska ersättas enligt den av regeringen fastställda omräk

ningstabellen. 

Enligt 39 § ALF avses med bisyssla sådant arbete i anställning som den 

sökande före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader utfört vid 

sidan av sin heltidssysselsättning. 

Av 39 a § ALF framgårbl.a. att vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 

38 a § ska hänsyn inte tas till sådan bisyssla som avses i 39 §. Detta gäller 
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dock under förutsättning att bisysslan inte utvidgas under arbetslösheten 

och inte hindrar personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete. 

I 68 § ALF anges bl.a. följande. Har någon genom orik.iig uppgift eller 

genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet 

eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för 

högt belopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma 

gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt 

belopp och han eller hon skäligen bort inse detta. 

Enligt 68 d § ALF får arbetslöshetskassan, om det finns särskilda skäl, helt 

eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 68 eller 68 a § eller ränta 

enligt 68 b eller 68 c §. 

Förva/tningsrätten gör följande bedömning 

A-kassan beslutade den 1 juli 2003 att arbete hos 

ska betraktas som bisyssla och att beslutet gäller 

så länge verksamheten bedrivs högst 12,5 timmar per vecka (motsvarande 

31,25 procent). I beslutet fanns information att om antalet timmar utökas 

upphör beslutet att gälla och att all arbetad tid ska deklareras på kassakor

ten. Det framkom också att underlåtenhet att anmäla ändringar i extraarbete 

kunde leda till beslut om återbetalning åv ersättning. 

I målet finns olika uppgifter från arbetsgivaren om vilken syselsättnings-

grad hade under perioden den 1juni 2011-17 februari 

2012. I arbetsgivarintyg den 3 oktober 2011 anges att är 

anställs på deltid, vilket utgör är 34,25 procent av heltid fr.o.m. den 1 juni 

2011 . I arbetsgivarintyg den 13 o1'.1:ober 2011 anges att 

anställnings grad är följande: 31,25 procent t.o.m. maj 2011, 34,25 procent 

juni-juli 2011 och 35,5 procent fr.o.m. augusti 2011. I andra arbetsgivarin-
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tyg finns uppgifter om att hans anställningsgrad har utökats först vid senare 

tidpunkter eller att anställnings graden har varierat och även minskat under 

de aktuella perioderna. Förvaltningsrätten finner det dock visat att 

u fr.o.m. den 1 juni 2011 har utvidgat sin bisyssla. Det saknas 

förutsättningar för att beräkna arbetet i bisysslan på annat sätt än den avta

lade sysselsättningsgraden. 

Av utredningen i målet framgår inte att barupplyst 

A-kassan om sin utvidgning av bisysslan. Han har därmed inte fullgjort sin 

uppgifts- eller anmälningsskyldighet och således orsakat att ersättning 

lämnats obehörigen. Den som orsakat att ersättning lämnats felaktigt ska 

enligt 68 § ALF betala tillbaka det som betalats ut för mycket. Detta gäller 

oberoende av varför de felaktiga uppgifterna har lämnat~. Förutsättning för 

återkrav finns därför. Enligt 68 d § ALF kan kravet på återbetalning efter

ges helt eller delvis om det finns särskilda skäl. Förvaltningsrätten finner 

inte att det har framkommit några särskilda skäl för att efterge återkraven. 

A-kassan har således haft fog för sina beslut och överklagandena ska där

för avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 3104/ID) 

I avgörandet har även nämndemännen 

och deltagit. 



p,.rl· :-::1 (J ~· ,,,· _ , . ~Cl. 

Lärarnas 
19 oktober2012A-kassa 

Handläggare FÖRYALTNINGSRÄITTN 
I VÄXJÖ 

2012 -11- 1 6 

3 
Mål 42<oö-12 INKOM: 2012-11-16 

MÅLNR: 4268-12Af;tbil AKTBIL: 3 

Ärende 
Beslut med anledning av begärd omprövning 
Diarienummer 120798-211. 

Lärarnas A-kassa beslutade den 4 oktober 2012 att återkräva felaktigt utbetald ersättning för 
perioden l september 2011 till och med den 17 februari 20i2. Den totala skulden uppgå.r till 23 
760 kronor för 47,5 ersättningsdagar. 

I skrivelse som kom Lärarnas A-kassa tillhanda den 17 oktober 2012 begär du att vi omprövar 
beslutet. 

Beslut 
Lärarnas A-kassa vidhåller tidigare beslut. 

Motivering 
Beslut enligt 68 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 

Av 68 § ALF framgår att om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra 
sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats 
obehörigen eller med för högt belopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. 
Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och 
han eller hon skäligen bort inse detta. . 

Av 68 d § ALF framgår att om det finns särskilda skäl, f'ar arbetslöshetskassan helt eller delvis 
efterge ett krav på återbetalning enligt 68 § ALF. 

Din begäran om omprövning 
Du begär omprovning av beslutet att återkräva felaktigt utbetald ersättning eftersom du anser att 
det är fattat på ett felaktigt underlag. Till stöd för din talan uppger du i huvudsak följande. Enligt 
din beräkning under perioden är din genomsnittliga arbetstid 11,96 timmar per vecka. Hade du 
arbetat som a-kassan anser motsvarar det 737,83 timmar per år. Din total!1 arbetstid under perioden 
inklusive frånvaro är 621,232 timmar per år. Enligt dig representerar inte 35,5 procents anställning 
en genomsnittlig arbetad tid i bisysslan. 

Du hänvisar också till ett intyg från tidningsbärama enligt vilket du under perioden 1 augusti 2011 
till och med 31 juli 2012 har en "närvarotid" på 588 timmar. Vidare så anser du 
sammanfattningsvis att kommunikationen med våra handläggare inte har varit bra, du upplever att 
du har haft svårt att fä svar på frågor samt har även känt dig hotad av våra handläggares 
meddelanden. 
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Lärarnas A-kassa gör följande bedö"ming 
Vid genomgång av de elektroniska meddelande mellan. dig och våra handläggare som du refererar 
till i din omprövningsbegäran kan vi inte hitta nägra felaktigheter. Det meddelande du märkt med 
"HOT?" är undertecknat med namn och med vänlig hälsning stl vår uppfattning är att det 
meddelandet svärligen kan uppfattas som ett hot utan är endast en uppmaning till dig att sända in 
begärda kompletteringar. Det är tråkigt att du upplevt kommunikationen med våra handläggare så 
dålig men vår uppfattning, efter genomgång, är att de endast besvarat dina frågor korrekt utifrån 
givna förutsättningar. 

Vi har att bedöma om din bisyssla utökats och därigenom upphört att vara en bisyssla eller inte 
och om du vid en utökning inte fullgjort din anmälningsskyldighet och/eller lämnat oriktiga 
uppgifter och därigenom förorsakat att ersättning utgått felaktigt 

Oavsett om en bisyssla utt:Jycks i timmar eller sysselsättningsgrad så är det enkel sak att konstatera 
om en bisyssla med fast arbetstid, som i ditt fall, utökats. Detta oavsett om den fasta arbetstiden 
uttrycks i timmar, procent eller på annat sätt Att genom frånvaro behå.Ila en utökad bisyssla är inte 
möjligt, det är den avtalade fasta arbetstiden som gäller. 

En genomsnittsberäkning, som du talar om, blir aktuell forst om det handlar om en timanställning 
elier om det under beräkningsperioden varit olika sysselsättningsgrader. I ditt fall är det inte styrkt 
annat än att du sedan augusti 2011 och fortfarande har en sysselsättningsgrad på 35,5 procent av 
heltid vilket är 4,25 procent mer än vad du hade som godkänd bisyssla. Vi kan därför konstatera 
att din bisyssla utökats och att den därmed upphört att vara en bisyssla vilket gör att din 
sysselsättningsgrad på 35,5 procent av heltid i din anställning hos ska deklareras 
pä dina kassakort. Du har inte skriftligt anmält att din bisyssla utökats och du har heller inte 
deklarerat din utökade sysselsättningsgrad i din anställning hos pä dina kassakort. 

I varje beslut som rort din tidigare bisyssla har du uppmanats att anmäla en eventuell utökning och 
att om bisysslan utökas ska all arbetad tid deklareras på kassakorten. Du har även informerats om 
konsekvenserna av en utökning och konsekvenserna av att inte anmäla förändringar. Trots detta 
har du inte anmält att din bisyssla utökats och du har inte heller deklarerat din utökade 
sysselsättningsgrad ror ditt arbete ho~ pä dina kassakort. 

Genom att varken anmäla utökningen av bisysslan eller deklarera din utökade sysse)sättoingsgrad i 
bisysslan på dina kassakort så har du inte fullgjort din uppgifts- och anmälningsskyldighet och har 
även lämnat oriktiga uppgifter pä dina kassakort. Du har genom detta forfarande förorsakat att 
ersättning utgått felaktigt. Vi vidhäller därför tidigare beslut. 

Vi finner inte mot bakgrund av vad du anfört i din begäran om omprövning nägra särskilda skäl 
för att helt eller delvis befria dig från återbetalningsskyldighet. 
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överklaga 
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten. Skriv och tala om vilken ändring du vill ha och 
varfcir. Skrivelsen ska ställas till förvaltningsrätten men du ska skicka den till oss, Lärarnas A
kassa, Box 12 001, 102 21 Stockholm. Vi vidarebefordrar sedan skrivelsen tillsammans med dina 
handlingar till förvaltningsrätten. Vi måste ha din skrivelse inom två månader från den dag du fått 
detta beslut, mottagningsdagen oräknad. Kommer skrivelsen senare f'ar förvaltningsrätten inte 
behandla den. 

Till detta brev finns ett delgivningsk"vitto bifogat. Fyll i k"vittot så snart som möjligt och skicka in 
det till oss. Det är mycket viktigt att du gör detta, särskilt om du vill överklaga beslutet 

Lärarnas A-kassn 

Omprövningshandläggare 
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Förva\tningsrålten i Växjö 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ

Handläggare 

INKOM: 2013-02-25 
MÅL.NR: 724-13Mäl 
Al<TBIL: 3

Ndb\\ 

Ärende 
Beslut med anledning av begärd omprövning 
Diarienummer 120972-211. 

Lärarnas A-kassa beslutade den 13 december 2012 att att återkräva felaktigt utbetald ersättning för 
1 juni - 31 augusti 2012. Aterkravsbeloppet uppgår till 7 820 kronor brutto för9,5 dagar och I 368 
kronor netto. 

I skrivelse som kom Lärarnas A-kassa tillhanda den 27 december 2012 begär du att vi omprövar 
beslutet. 

Beslut 
Lärarnas A-kassa lindrar årtalet som anges i beslutet till 2011 isfället fllr 2012, och llirtydligar att 
äterkravsbeloppet uppgår till 7 820 kronor brutto för 9,5 dagar och l 368 kronor netto för 5 dagar. 
Lärarnas A-kassa vidhåller beslutet i övrigt. 

Motivering 
Beslut enligt 68 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 

39 a § Vid ber'.ikning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till sådan bisyssla som 
avses i 39 §. Detta gl!ller dock under förutsättning att bisysslan inte 
I. utvidgas under arbetslösheten, och 
2. hindrar personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete. 
Om inkomsten frän bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger ett belopp som motsvarar 6 
grundbelopp per vecka, ska hela det överskjutande beloppet dras av från dagpenningen. 

68 § Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller 
anmälningsskyldighet eller på annat slltt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för 
högt belopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på 
annat sätt fatt ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse 
detta. 

68 d § Om det finns särskilda skäl, får arbetslöshetskassan helt eller delvis efterge ett krav på 
återbetalning enligt 68 eller 68 a § eller rl!nta enligt 68 b eller 68 c §. 

Ditt ärende 
Av arbetsgivarintyg från (sedermera ) frän den 25 
juni 2003 framgår att du har en anstlillning med arbetsuppgiften tidningsdistribution från och med 
den 25 juli 1995. Arbetstiden är regelbunden deltid, 12,S timmar per vecka (31,25 procent). 
Timlönen är cirka 106 kr. 

Lärarnas A-kassa beslutade den 1 juli 2003 att ditt extraarbete hos skulle 
betraktas som bisyssla. Beslutet gällde så länge verksamheten bedrevs högst 12,5 timmar per 
vecka och bruttoinkomsten i genomsnitt inte översteg I 325 kr per vecka. 
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Av arbetsgivarintyg från från den 3 oktober 2011 framgår att din arbetstid är 0 
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34,25 procent från och med den 1 juni 2011. "' 

Av arbetsgivarintyg från från den 13 oktober 2011 framgår att din arbetstid är 
31,25 procent till och med 31 maj 2011. Från och med Jjuni till och med den 31 juli är arbetstiden 
34,25 procent och från och med den I augusti är arbetstiden 35,5 procent Månadslönen är 14 280 
kr. 

Genom årsanmälan som inkom 26 augusti 2011, och arbetsgivarintyg som inkom den 8 
september 2011, uppmärksammades att din sysselsättningsgrad hade ökat till 
34,25%. 

Lärarnas A-kassas beslut 
Den sökande får under arbetslösheten inte arbeta mer i sin bisyssla än vad han eller hon gjorde 
före arbetslösheten. Om den sökande skulle arbeta mer i sin bisyssla som anställd upphör den att 
vara en bisyssla. All arbetad tid i extraarbetet ska då istället deklareras på kassakorten och 
reducera arbetslöshetsersättningen enligt ornräkningstabellen. 

Om anställningen som utgör bisysslan har en sysselsättningsgrad sker utvidgning om 
sysselsättningsgraden utökas i ffirhållande till den godkl!nda bisysslans sysselsllttningsgrad. 
Utvidgningen sker i så fall frän och med det datum sysselsattningsgraden har utökats. 

Beräkningen av det godkända antalet timmar per vecka grundade sig på arbetsgivarintyget från 
från den 25 juni 2003. Enligt detta intyg hade du en anställning med 

en arbetstid på 12,5 timmar per vecka (en sysselsättningsgrand pä 31,25 procent). Det var utifrån 
denna uppgift och dåvarande regelverk (krav på extraarbete jämsides med heltidsarbete under 
minst 6 månader) som vi fattade beslut om att godkänna 12,5 timmar per vecka som bisyssla. 

Lärarnas A-kassa konstaterar att din sysselsättningsgrad har utökats frän och med den 1 juni 2011. 
Ditt extraarbete har därmed upphört att vara en bisyssla och ska deklareras på kassakorten. 

I varje beslut som rört din tidigare bisyssla har du uppmanats att anmäla en eventuell utökning och 
att om bisysslan utökas ska all arbetad tid deklareras på kassakorten. Du har även informerats om 
konsekvenserna av en utölming och konsekvenserna av att inte anmäla ffirändringar. 

Genom att varken anmäla utökningen av bisysslan eller deklarera dia utökade sysselsättningsgrad i 
bisysslan på dina kassakort så har du inte fullgjort din uppgifts- och anmälningsskyldighet och har 
även lämnat oriktiga uppgifter pä dina kassakort. 

Först den 26 augusti har du, genom inskickad årsanmälan, upplyst kassan om att din 
sysselsättningsgrad är 13,7 tinunar per vecka. Du har emellertid fortfarande inte deklarerat ditt 
extraarbete på kassakorten. 

Du har genom detta förfarande förorsakat att ersättning utgått felaktigt för perioden från och med 
den 1 juni 20 I J till och med den 31 augusti 2011. 

Vi fömer inte mot bakgrund av vad du anfort i din begäran om omprövning några särskilda skäl 
för att helt eller delvis befria dig frän återbetalningssl..-yldighet. Beslutet ska därför vidhållas. 
Årtalet, som i beslutsmeningen på grund av skrivfel angetts till 2012, ska dock ändras till 2011. 
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varfilr. Skrivelsen ska ställas till förvaltningsrätten men du ska skicka den till ciss, Lärarnas A 0 

kassa, Box 12 001, 102 21 Stockholm. Vi vidarebefordrar sedan skrivelsen tillsammans med dina 
handlingar till förvaltningsrätten. Vi måste ha din skrivelse inom två månader från den dag du fått 
detta beslut, mottagningsdagen oräknad. Kommer skrivelsen senare fär förvaltningsrluten inte 
behandla den. 

I detta brev finns ett delgivningskvitto bifogat. Fyll i kvittot så snart som möjligt och skicka in det 
till oss. Det är mycket viktigt att du gör detta, särskilt om du vill överklaga beslutet. 

Lärarnas A-kassa 

Kassajurist 
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