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BAKGRUND 

Unionens arbetslöshetskassa beslutade den 21 maj 2015 att i enlighet med 

63 § första stycket 3 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, 

ändra arbetslöshetskassans tidigare beslut från den 24 februari 2015 och den 

30 april 2015 . Ändringen innebar att arbete i 

företaget inte längre skulle godkännas som ett 

deltidsföretag och att hon inte hade rätt till arbetslöshetsersättning från och 

med den 1 januari 2015. Som skäl för ändringsbeslutet angavs att de tidigare 

fattade besluten hade blivit felaktiga på grund av en uppenbart felaktig 

rättstillämpning. 

YRKANDEN M.M. 

yrkar att hon ska förklaras berättigad till ersättning 

från och med den 1 januari 2015. Hon för bl.a. fram följande. Den felaktiga 

rättstillämpningen består i att hennes uppgivna månadsinkomst i -

- uppgår till 9 000 kr, vilket motsvarar en genomsnittlig veckoin

komst på 2 077 kr. Den enligt regelverket tillåtna veckoinkomsten ska, 

enligt arbetslöshetskassan, vara 2 040 kr. Förvaltningsrättens bedömning att 

arbetslöshetskassans beslut var korrekt står i strid med gällande allmänna 

förvaltningsrättsliga principer. Arbetslöshetskassan kan inte skylla på en 

felaktig rättstillämpning när man uppenbart haft alla uppgifter vid 

beslutstillfällena, dessa uppgifter varit korrekta och felaktigheten de facto 

består i att arbetslöshetskassan räknat fel. Hon har i ett tidigt skede 

informerat arbetslöshetskassan om att hon fick lön på 9 000 kr från 

- och det har aldrig påståtts från arbetslöshetskassans sida att de 

inte känt till detta. Hon har vid flera tillfällen haft kontakt med 

arbetslöshetskassan och uppmärksammat dem på sin situation. Hon har helt 

förlitat sig på att arbetslöshetskassans bedömning varit korrekt. Hon har inte 

lämnat några felaktiga uppgifter och arbetslöshetskassan kan inte på den 

grunden påstå sig ha rätt att ändra det gynnande beslutet. 
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Vad gäller 63 § första stycket 3 ALF avses en oriktighet som är uppenbar, 

dvs. den ska vara sådan att någon med normal iakttagelseförmåga bör kunna 

upptäcka felet. Det kan då under denna punkt handla om att man t.ex. angett 

fel lagrum i beslutet (se RÅ 1973 ref. 38 där rättelse inte godtagits, liksom 

RÅ 1997 ref. 3 9), men felaktigheten ska fortfarande vara uppenbar. 

Arbetslöshetskassan medger att man vid beslutstillfället haft alla uppgifter 

och att hon inte har lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit underlag av 

betydelse för arbetslöshetskassans bedömning. Då beslutet bygger på en 

felaktig bedömning som inte ryms inom ramarna för rättelser saknas det 

grund för att göra en rättelse enligt 63 § första stycket 3 ALF. Hänsyn till 

den enskilde kräver att beslut inte utan vidare kan ändras av myndigheten. 

Under omprövningsprocessen finns det möjlighet att ändra ett beslut som 

blivit felaktigt, men i detta fall är det först efter omprövningsbeslutet som 

arbetslöshetskassan rättat beslutet. . 

Unionens arbetslöshetskassa bestrider ändring av förvaltningsrättens dom 

och för bl.a. fram följande. Det är korrekt att arbetslöshetskassan har haft 

alla uppgifter vid beslutstillfället och att inte har 

lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit underlag av betydelse för 

bedömningen. Arbetslöshetskassan har trots det möjlighet att ändra även ett · 

gynnande beslut, enligt 63 § första stycket 3 ALF, om det har blivit oriktigt 

på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning. För att en oriktighet ska 

bedömas som uppenbar ska den dels vara sådan att den kan upptäckas med 

normal iakttagelseförmåga, dels vara odiskutabel. I detta fall har det 

framkommit att har haft en inkomst från sin 
. . 

verksamhet på 9 000 kr per månad, vilket motsvarar en veckoinkomst på 

2 077 kr. Vid tidpunkten för beslutet var högsta dagpenning 680 kr ocp. 

därmed var gränsen för att kunna bevilja ersättning j ämsides med 

deltidsföretag 2 040 kr. Det torde vara helt uppenbart att deri inkomst hon 

har haft överstiger den gräns som anges i 5 e .§ förordningen (1997:835) om 

arbetslöshetsförsäkring, F ALF, och att bevilja ersättning i denna situation är 
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att tillämIJa aktuell bestämmelse helt felaktigt. Därmed har det förelegat 

grund för rättelse enligt 63 § första stycket 3 ALF. 

SKÄLEN FÖR KAl-VIlVIARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Frågan i målet är orri. arbetslöshetskassan haft rätt att fatta beslut om att 

äridra sina tidigare beslut enligt vilk arbete i 

företaget inte ansågs hindra hennes rätt till 

arbetslöshetsersättning från och med den 1 januari 2015 .. 

Av 63 § första stycket 3 ALF framgår att en arbetslöshetskassa utan begäran 

ska ändra sitt beslut i ärenden som sägs i 49 § och som inte överprövats av 

högre instans, om beslutet har blivit oriktigt på grund av en uppenbart 

felaktig rättstillämpning eller någon annan liknande orsak. 

I förarbetena till bestämmelsen anges bl.a. följande. Med en uppenbart 

felaktig rättstillämpning i 63 § första stycket 3 ALF avses att beslutsfattaren 

tex. har förbisett eller missuppfattat en författningsbestärnmelse. Tillägget 

"eller annan liknande orsak" har tillkommit för att även inkludera när 

beslutsfattaren har misstagit sig i fråga om en faktisk omständighet som 

ingår i beslutsunderlaget (prop. 1983/84:126 s. 32 f). 

Av utredningen i målet framgår a- edan i sin · 

anmälan om arbetslöshet som är daterad 30 december 2014 har uppgivit att 

hon arbetar extra 10 timmar i veckan och att hon för det erhåller 2 250 kr 

per vecka. I sitt beslut av den 24 februari 2015 redogör arbetslöshetskassan 

för förutsättningarna för att någon som har kombinerat en anställning med 

arbete i eget företag ska ha rätt till arbetslöshetsersättning. Det uttalas att 

inkomsten från det egna företaget inte får överstiga 2 040 kr per vecka i 

genomsnitt. Av beslutet framgår vidare att arbetslöshetskassan vid sitt 

beslut bl.a. har utgått ifrån ett intyg om inkomst från Skatteverket och 
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beräknat att inkomsten från nämnda extraarbete i genomsnitt varit 1 549 kr 

per vecka. 

Det står således klart att såväl beslutet från den 24 februari 2015 som 

beslutet från den 30 april samma år var oriktiga. Frågan är om besluten blev 

oriktiga på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning eller någon 

annan liknande orsak. 

Enligt kammarrättens mening kan de aktuella besluten inte ha ansetts blivit 

felaktiga på grund av en felaktig rättstillämpning. Det skulle kunna anföras 

att besluten blivit oriktiga på grund av att beslutsfattaren har misstagit sig i 

fråga om en faktisk omständighet som ingår i beslutsunderlaget när 

arbetslöshetskassan lade ett intyg om inkomst från Skatteverket till grund 

för beräkningen a- inkomst från det egna företaget. 

Enligt kammarrätten är det dock i så fall inte fråga om ett sådant uppenbart 

misstag som krävs för att beslut om ändring ska få fattas med stöd av 

63 § första stycket 3 J\LF. 

Arbetslöshetskassan har därför inte haft fog för att ändra de aktuella 

besluten. Arbetslöshetskassans beslut från den 21 maj 2015 och 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom ska därför upphävas. 

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

referent 

föredragande 
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BAKGRUl'H), -YRKANDEN M.M. 

Unionens arbetslö.shetskassa (A-kassan) beslutade den 24 februari 2015 att 

arbete i företaget inte lrin&-ade 

hade rätt till arbetslöshetsersättning från och med 

den i januari 2015. Beslutet uppgavs gälla under förutsättning a
a-

uallllll 
arbetat högst tio timmar i genomsnitt i företaget. Sedan 

begärt omprä"vni:o.g av beslutet beslutade A -kassan i 

ett beslut den 3 0 april 2015 att inte ändra det tidigare beslutet, se bilaga 2. 

-~ --.,--- · - · ·7 ·· · · -: - ···:-::-~-::---:Därefter ·har A ..,kassan· meddelat ett rättelsebeslut den 21 ·maj-201-5;·se-bilaga---.----·---· ---

1. 

överklagar i en skrivelse som kom in till Unionens. 

Arbetslöshetskassa den 6 juli 20.15 och till fö:rvaltningsrätten den 8 juli 2015 

A-kassans beslut daterat den 21 maj 2015 och begär samtidigt anstånd till 

den 15 oktober 2015 med att ange skälen för .::itt över.klagande. 

yrkar i ett kompletta.rande av sitt överklagande som 

kom till förvaltningsrätten den 15 oktoqer 2015 att hon ska för.klaras berätti- . 

gad till ~betslöshetsersättm.ng från den 1 januari 2015 . 

anför bl.a. följånde. Hon har tidigare haft en anställning hos den ide-

ella föreninge~ om 50 procent samt eJ?Slaka uppdrag som val

förättare. Hon är inte företagare utan bara vanlig anställd i makens företag. 

Hon har inget inflytande alls i bolaget och definitivt inget väsentligt infly

tande. Oni förvaltningsrätten anser att hon inte är företagare, så ska hennes _ 

inkomst i makens bolag betraktas som vanp.g lön och hon .ska erhålla arbets

löshetsersättning för den förlorade inkomsten i sin aridra anställo:ing. Union

ens aibetslöshetskassa har hänvisat till att de två första besluten blivit felakt

iga på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning_och att man på den 

·grunden kan ändra beslutet enligt 63 § p. 3 .ALF. Hon har på alla sätt gått 

Unionens arbetsl&..'<hetskassa till mötes när det gäller handlmgar och kom-

http:betsl�shetsers�ttm.ng


Sida 3-. 
FÖRVALTNlNGSRÅTTEN 14899.-15DOlY.I 
I STOCKHOLM 

pletteringar. Hon har varken TID.derlåtit art lämna uppg:i:frer eller lämnat fel

aktiga uppgifter. Trots det har beslutet o.cli. omprövmngsbeshrtet blivit fel 

enligt kassan. Frågan ä:r dock om det är ·hon som ska stå risken för kassans 

felaktiga beslut; Kassan har hävdat att det handlar om uppenb&-t felaktig 

rättstillämpning när man fattat beslutet. Me9 en uppenbar-felaktighet ska 

vara av sådan art å.tt var och en rri.ed normal iakttag~lseförmåga bort bmna 

upptäcka det'"i.a Hm skulle hon kunnat förstå att hon inte hade rätt till den 

ersäi.LD.ing som kassan beslutade om i två olika beslut? Dessutom framgår 

det inte på vilket sätt det skulle handla om felaktig rättstillämpning i beslu-

---. -~--.-~.--::--.---:-:-·:-:-1et,~fters6m~aetsriai..:ai-e tyc:6 lia:Dillaöm någori-fo:rrii-äv iäko.efäL-Rs.usull~---_--. ·-:-··-.-----·· . .. 

lämpningen är densamma. Det finns alltså ingen grund för kassans rättelse-

beslut·av den 21 maj 201 5, och kassan f'ar d.ä:rmed stå risken art man fattar 

felaktiga beslut på fullgott och korrekt material. Hon kan int_e betrari.as som 

företagare när hon som anställd sköter administrationen i makens företag tio 

timmar per vecka. Hon har ingen som helst inflytande över v.erksamb.eten 

även om hon är styrelseledamot. Hon har givit en fullgod förklaring till var-

för så är fallet; nämligen att i händelse av makens frånfälle ·eller sjukdom 

kunna sköta det mest akuta i företaget som är fa:rrriljens·huvudinkom.st. 

A-kassan bestrider ändring av det överkl,agade beslutet. A-Kassan anför bl.a.. 

hävdar att hon inte kan betraktas som före·-

tagare eftersom hon anser att hon inte har något väsentligt inflytande i ma-

kens företag där hon är verksam och arbetar 25 procent 

av heltid. A-kassan !ffiSer 8.J.L har haft möjlighet att 

fatta för verksamheten avgörande beslut rn;:h hon uppfyller kriterierna för att 

betrak:'-i.as som fc5retagare. För att en oriJ::tighet ska bedömas som uppenbar 

ska den dels vara sådan att den kan upptäckas·med normal iakri.age1sef'ör~.. 
måga, dels vara odiskutabel. I detta fall har det framkommit att 

har haft en inkomst :Eran sin verksamhet om 9 000 kr per mfanad 

viJket motsvarar en veckoinkom.st på 2 077 kr. Vid tidpmikten för beslutet 

så-var högsta da,:,aperrmng 68 0 kr och därmed var gränsen för att kunna be-

följande. 

http:veckoinkom.st
http:betrak:'-i.as
http:huvudinkom.st
http:betrari.as
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vilja ersättning med deltidsföretag 2 040 kr. Det torde vara helt uppenbart 

att den inkomst rurr haft överstiger den gräns som 

anges i 5 e § förordnmg (1997:835) om arbetslöshetsersättning? FALF och 

att bevilja ersättning i denna situation är att tillämpa aktuell beståinmelse 

helt felaktigt Därmed har det förelegat grund för rättelse enligt 63 § p. 3 

ALF. Den 7 september 2015 höjdes den högsta da_,apermingen till 910 kr 

vilket höjer gränsen att godkänna ett deltidsföretag till '2 730 b. 

anför därefter bl.a. följande. Hon bör betraktas som 

· --- -. · · - . - · - · · ·· ·. - . anställd 1 makens företag ·och där:tckha räi:ttill arbe1slöslietsersättnmg.Om· · · · :- · · · .. · . . --. .. -

hon betraktas som företagare ska hön erhålla ersättning i enliMet med reg-

lerna om deltidsföretag. Hon konstaterar också att ersättningen höjts från 

den 7 september 2015, vilket även påverkar beräkningen i 5 e § FALF; samt 

att övergångsbestämmelser saknas. 

SKÄLEN FÖRAVGÖRANDET 

Det står helt klart att i överklagandet till·förvaltn:ings-

rätten som kom in den 8juJi 2015 endast överklagar rättelsebeslutet daterat 

den 21 maj 2015. Hon begär i överklagandet anstånd att inkomma med en 

komplettering av överklagandet. Det :furns inget i överklagandet som för

valtningsrätten skulle kunna torka som ett överklagande av beslufet den 3 0 

ap:cil 2015. I kompletteringen av överklagandet som kom in till förvalt

ningsrätten den 15 oktober 2015 anges endast beslutet den 21 maj 2015 som 

det beslut som ,överklagas; i Jfrhet med vad som anförts i det ursprungliga 

överklagandet. Det är vid denna tidpunkt också för sent att överklaga beslu

tet den 30 april 2015 . 

Det överklagade rättelsebeslutet meddelat den 21 maj 2015 behandlar iri:te 

bör betraktas som företagare eller anställd. · 

Den frågan kan inte heller förvaltnmgsi'ätten pröva i deL"1ämål eftersom för-

frågan o~ 

http:arbe1sl�slietsers�ttnmg.Om
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Givet att 

valtningsrätten inte kan ompröva A-kassans beslut meddelat den 3 0 april 

2015. Utgångsp~en för förvaltrri:o.gsrättens prövlJIBg är således att

är att betrakta som fc5retagare i enlighet med vad A-kassan 

funnit i beslutet deJ;J. 3 0 april 2015 . 

är att anse som företagare anser förvalt-

mngsrärten att A-kassans rättelsebeslut .den 21 maj 2015 var korrekt när det 

meddelades. Förvaltrri:o.gsrätten ansluter sig i denna bedömning till vad som 

A-kassan framhållit i yitrande till förvaltn:ingsrätten, se ovan. 
----·-- - -· -

'··<~~ 
·gör slutligen gällande att den höjning av dagpenning-

en som skett enligt SFS (2015 :497) med ändring i 4 § FALF som gjorts den 

7 september 2015, vilket även påverkar beräkningen i 5 e § förordningen om 

arbetslöshetsersäti:ning, ska tillämpas i .målet eftersom övergångsbestämmel

ser saknas. 

Övergångsbestämmelserna till -SFS (2015:497) har följande lydelse. 

1. Denna förordriing träder _i kraft ·den 7 september 2015. 

2. De nya föreskri.i-9:erna ska tillämpas på ersäilllingsdagar från och med 

ikraftträdandet. Detta gäller även ror ersättningsperioder för viJka karensti

den enligt 21 § lagen{l997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa · 

före ikrai-9:träd.andet 

F örvaltningsrätten anser att den höjning av dagpe:oningen som skett genom 

SFS 2015~497 genom ändring i, 4 § FALF inte kan ges retroaktiv tillämp-

rätt till arbetslöshetser--

sättning från och med den 1 j anuai.--i 2015. 

ning och kan således int~ ge 

överklagandet ska mot bakgnmd av det ovan anförda således avslås. 
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HTIRNIAJ.'{ ÖVERKLAGAR 

Det-i.a avgörande bm över.klagas. Information om hur man överklagar frons 

i bilaga 3 (DV 3104/lA). 

Råd.man 

.. ·--·-··------· -·-·-- - ···· -- ·--·----------- - - -----·----·-- ·---------------·------- -- -------- ------· - ···---- ·---- ··- ······ -· - - ·-. . . . 
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4617795 
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Det felaktiga besluten fattades den 24 februari 2015 och den 30 
april 2015 och gäller din rätt till arbetslöshetsersättr:ring från och 
med den 1 januari 2015. 

Unionens arbetslöshetskassa ändrar de felaktiga besluten på så sätt 
att ditt arbete i företaget inte godkänns som ett 
deltidsföretag och att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning 
från och med den 1 januari 2015. 

Du har den 24 februari 2015 fått ett beslut om att du har rätt till 
arbetslöshetsersättning från och med den 1 januari 2015 och ett 
beslut om att ditt arbete i företaget inte hindrar 
din rätt till ersättning. Den 30·april 2015 har vi omprövat det 
sistnämnda beslutet Det har senare visat sig att besluten den 24 
februari 2015 har blivit felaktiga i de delar som gäller dm rätt till 
arbetslöshetsersättning. 

Felaktigheten i besluten den 24 februari 2015 innebär att även 
omprövningsbeslutet den 30 ap:riJ 2015 har blivit fel~gt. 

Gälltiade bestä"mmelser 

· Av 34-35 a § lagen (1_997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, 
följer att en företagare som arbetar i sin verksamhet inte betraktas 
som arbetslös och där.för inte har rätt till arbetslöshetsersättning. 

Den som kombinerat anstä.lhring deltid på med att bedriva 
nfuingsverksa:mhet före arbetslösheten under minst sex månader 
och som försätter crtt arbeta i näringsverksamheten, kan_dock 
undantagsvis fa arbetet i det egna företaget godkänt som ett så . 
kallat deltidsföretag. Den sökande har då rätt att fortsäri.a arbeta i ·. 
den egna verksamheten och :fa arbetslöshetsersättrring för den 
anstä1J:o:ing som."upphört Enligt 5 d § förordningen (1997:235) om 
aibetslöshetsförsäkring, FALF, gäller det"i.a bland annat under/ 



arallellt 

~, 
0förutsät!rring att den genomsnirJiga :inkomsten per vecka i den 
('\ 

egna verksamheten inte överstiger 2 040 kronor. 0 

En arbetslöshets.kassa ska enligt 63 § p. 3 ALF ändra ett beslut om 
beslutet har blivit or.iktigt på grund av en uppenbart felaktig 
rä:ttstillärnpning eller någon 3JJilllil likn.an<:l.e orsak 

Omständigheter i ditt ärende 

Du söker ersättning från och med den 1 janilllri 2015 . Innan dess 
har du arbetat i det egna företaget 
med en a:nstälJn:ing hos 

Under år 2014 har d:in inkomst per månad hos 
varit 9 000 kronor och vid tidpunkten för din ansökan om 

··--·- ·-·-"-·- -··--·-····---·--ersättmncr är.denfortfar.ande.9 000 kronor per .månad Det"i.a-- -- -- . -- .... 
. • . . . . - . 0 . . . .. . . . . . . .... . . ... . 

mots-varar en genomsnirJig veckoinkom.st på 2 .077 kronor (12x9 · 
000/52). Eftersom d:in genomsnittliga veckoinkom.st överstiger 2 
040 kronor kab. ditt arbete i - inte godkä11nas som ett 
deltidsföretag enligt 5 d § F ALF. Det innebär att du inte heller har 
rätt till arbetslöshetsersättning. 

Vi anser att.besluten den 24 februa:ri 2015 och 
om.prövlllilgsbeslutet den 30 april 2015 blivitfelaktiga på grund 
av uppenbart felaktig rätG"i:illämpn:ing. Därför ändrar vi besluten · 
på så sätt a±t ditt arbete i inte godkänns som ett 
deltidsföretag och att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning 
från och med den 1 januari 2015. 

Information Om du har frågor om det här beslu"i.et kan du ringa handläggaren 
direkt, på telefonnummer 08-5041 67 79. Om du har andra frågor 
är du välkommen att kontakta oss på telefonnumret som du hittar 
längst ned i brevet. Besök gärna vår webbplats för mer 
information. 

Överklagande Om du tycker att beslutet är fel kan du överklaga det till 
förvaltnmgsrätten. Sbiv i så fall vad du tycker är fel och varför du 
anser a±t beslutet ska ändras. Kom ihåg att skriva ditt namn och 
personnummeL Om du har nya hancllingar som styrker d:in sak ska 
du skicka med dem. 

'Ditt öve:ddaga.nde ska ha kommit mtill oss inom två månader från 
det att du har tagit emot beslutet. Ett överklagande som har 
ko:rmn:it in för sent kan avvisas. Öyerklagandet ska vara ställt till 
förvaltn:ingsrätten, men skickas till Unionens arbetslåshetskassa, 
Box 1061 , 101 39 StockhoJm. 

Unionens arbetslöshets.kassa 

http:beslu"i.et
http:veckoinkom.st
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2015-05-21 
Personnummer 

4639416 

Beslut ·.-::.:: 

Ärende Omprövning ay beslut. 
---·------- ----------··--·---·---- - - --·- ·----- ·- ·-- ··- - ·-·-·-----·---

Beslut 

Motivering 

Beslutet är fattat den 4 maj 2015 och gäller innehållande ay 
din ersättning från och med den 1~ april 2015 under tiden Yi 
utreder ditt ärende. 

Unionens arbetslöshetska.ssa äncrrar inte det tidigare beslutet. 

Vi beslutade den 4 maj 2015 att tillfälligt inte betala ut 
arbetslöshetsersätto.:ing till dig från och med den 18 april 2015 
under tiden Yi utreder ditt ärende. ·Beslutet motiverades med 
att du S8Ilil.ohlct inte uppfyller gnmdvillkoren för rätt till · · ·. 
ersättning eftersom du anses veik:sam som egen företagare. 

Din begärcr/l om ompröwzing 

Du har begärt omprövning av beslutet a:tt innehålla din 
ersättning och sammanfatto.ingsvis anfört följ ande. Du anser 
att du inte är företagare. Enligt Skatteverket uppfyller du :inte 
kraYen för att anses som företagare. Din roll i företaget 

är att sköta viss administration, löpande 
redovisningar samt betalrungar. Bortsett från det är du inte 
inblandad i företagets veik:samhet och har inte heller 
kompetensen att vara det. Eftersom en stor del av: familjens 
inkomst kommer från företaget är du både styrelsemedlem 
och har fumateckn:ingsrätt. Detta. i fall d:in make på grund a-v 
en olycka. eller på gnmd a-v sjukdom skulle bli oförmögen att 
hantera den löpande driften av företaget. Du yarken kan eller 
planerar a:tt arbeta med uppgifter som gen~rerar intäkter i 
företaget. 

Tillämphga regle7 

Enligt 66 § p.l la.gen (1997:238) om arbetslöshet, ALF, f'aj en 
arbetslöshetska.ssa besluta att tillsvidare hålla inne ersättrring 
till en sökande, om det finns S3JJTIOlika skäl att anta. att han 
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0eller hon inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till 
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Du söker ersättning från och med den 1 januari 2015. Innan 
dess har du haft en anställrring på 50 procent av heltid hos 

amt enstaka uppdrag som val.förräfLBie. Du har 
också haft en fjärdedels sjukersfu"in:ing sedan flera år. 

Parallellt med den ansi:ä1Jningen har du arbetat 25 procent av 
heltid i företaget , som ägs av din make. Du 
är en av två ordinarie.styrelseledamöter i 

. och du har rätt att teckna fcsretagets firma.. Under år 2014 har· 
du .hat-9: en fast månadslön om 9 000 honor för ditt arbete i 
-företaget~Vidtidpllllkten för .din ansökan-arbetar-tlu-------- -··-·--·---:-·---- -.-.-· ·--:-·: - -- ··: ·· - --
fortfarande 25 procent av heltid -i , med en 
månadslön om 9 000 kronor per månad. 

Den 24 februari 2015 har vi bedömt att du är att anse som 
företagare genom ditt engagemang i och 
besh:ttat att ditt arbete i företaget inte bmdrar din rätt.till 
arbetslöshetsersättning från ocli. med den 1 januari. 2015. 
Beslutet har fattats med stöd av regeln.om deltidsföretag i 5 ·e 
§ förordningen (1997: 835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF. 
Den 30 april 2015 har vi omprövat slutet, men inte ändrat det 

Efter OIDpröv-n:ingen den ·30 april 2015 har vi uppmärksammat 
att beslutet att bevilja din ersättning med stöd av 5 e § FALF 
varit felaktigt Vi har därför·inforrnerat dig i ett brev den 4 
maj 2014 att besiutet den 24 februari 2015 och 
omprövningsbeslutet den 30 april 2015 kommer att rättas. 
Den 4 maj 2015 har vi beslutat att hålla inne din ersättning i 
avvaktan på rättelsebeslutet 

Kassa:r1s bedömning · 

Som nämnts har vi rätt att hålla inne ersättningen för en 
sökande under tiden som ärendet utreds i fall det är sannohl::t 
att denne inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till 
arbetslöshetsersättr:ring. I fall du är att betrakta som företagare 
i arbetslöshetsförsäkringens mening är det sam:iohl::t att du 
inte.UJrpfylle:r de allmfun:?.a v~oren för rätt till ersättning. 

Äv.en den so:ni inte är delägare i ett företag kan betraktas·som 
företagare i arbetslöshetsförsälmngens mening, Det är ostridigt att 
den rörelse som företaget bedriver utgör 
rumngsver.ksamhet Det är 'vidare klarlagt att du är närstående till 
ägaren, att du är personligt verksam i rörelsen och styrelseledamot, 
med rä:tt att teckna företagets firma Av förarbetena till reglerna om 

http:regeln.om


M 
0företagare i arbetsleshetsförsäkringen framgår att styrelseuppdrag 
M 

med fi._TID.a:teckrringsrärt är en sådan omständighet som medför att en_ 0 

person anses ha ett väsentligt inflytande över verksamheten i ett 
företag (1992/93 :AU20 s.13). Detta då den sökande genom .. 
styrelseposten och fumateckni:o.gsrätten ges IJJ.öjlighet att fa..tta C 

0 

avgörande beslut för bolaget. Mot denna bakgrund anser vi att du är 
en sådan person som bedriver näringsverksamhet som du 
personligen utför arbete i och har ett väsentligt infly--'-i.ande övGr. 

· Därmed är du att anse soIJJ. före:t,i_.gare. V ad du skriver i din begäran 
om omprövning ger inte anledning till någon 8Il.Ilan bedömnmg. Det 
·bör frarnhålJas att Skatteverkets bedOming av om du är att betrakta 
som företagare enligt deras kriterier är inte avgörande för 
bedömningen av om du är att anse som företagare i 
arbetslöshetsförsäkringens mening . 

. :-·-:-·:-:--:--::-·---~-·-·-.---vi-ändrardärför inte.beslutet att hålla i:nne. din:ersättrring-:~--··-:.-;-;---·-.....:-~--·-·-;-~·- .-. -- - -~- .. -~---=·-:::--;···-· . 

under tiden som ditt ärende utreds. 

Vi har också prövat om det går att rätta beslutet men har 
funnit att det inte är IJJ.öjligt 

Regler om omprövning av beslut och rättelse av beslut finns i 61 och 63 §§ 
lagen (1997 :23 8) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Du hittar bestämmelserna 
via lär!kar på vår webbplats, unionens'akassase. Kontakta oss om du vill att vi 
skickar bestämmelserna till dig. 

Info rm ation Om du har frågor om det här beslutet kan du ringa beslutsfattaren direkt, på 
telefonnummer 08-5041 6847. Om du har andra frågor är du väfrommen att 
kontakta oss på telefonnumret som du hittar längst ned i brevet. Besök gäma 
vår webbplats för mer information. 

Överklagande Om du tycker att beslutet är fel kan du överklaga det till förvaltningsrätten. 
Sbiv 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 dem. 

Ditt överklagande ska ha kommit in till oss inom två månader från det att du 
har tagit emot beslutet. Ett över.klagande som har kommit in för sent kan 
aYvisas. Över.klagandet ska vara ställt till förvaltn:ingsrätten, men skickas till· 
Unionens Arbetslöshetskassa, Box.1061, 101 39 Stockholm. 

Unionens Arbetslöshets.kassa 

- · ··--------·-··. --- - - · -··-·· - · 
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Ä~ndenummer 

4547034 . 

Besl.ut 

Ärende Ompröviring av- beslut. 
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Beslutet är fattat den 24 februari 2015 och gäller 
arbetslöshetsersättning jämsides arbe1e i eget företag. 

Beslut Unionens arbetslöshetskas~a ändrcrr inte det tidigare beslutet 

Motivering 
-
Vi beslutade den 24 februari 2015 att ditt arbete i företaget-

inte hindrar din rätt till arbetslöshetsersättning från och 
ni.ed den 1 januari 2015. Beslutet uppgavs gälla under förutsättning 
att du arbetar högst 10 timmar i genomsnitt per vecka i företaget. 
Beslutet fattades med stöd av regeln om deltidsföretag i 5 d § 
förordningen (1997: 835) om arbetslöshetsförsäkring, F ÅLF. 

Din begarcm om omprö-vning 

I ett brev den 9 mars 2015 har du ·begärt om pröv-ni:o.g av beslutet 
om arbetslöshetsersättiring jämsides arbete i eget företag, då du 
anser att du inte är företagare. Du skriver att du är anställd på 25 
procent av heltid och styrelseledmnot i 
du inte har några aktier i företaget. 

Tillä"mpliga regler 

Med företagare avses i 34 § lägen (1997:238) om 
arbetslöshets:försäknng, ALF, den som bedriver sådan 
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket 
inkom.stskattefa.gen (1999: 1229) (IL), och som han eUer hon 
personligen urror arbete i och har ett väsentligt inflytande över . 

. En fc5retagare anses enligt 35 § .A..LF vara arbetslös så snart det inte 
vidtas några åtgärder i. verksamheten. I fall det fortfarande vidtas 
åt.gärder i verksamheten vid tidpunkten för ansökan, kan företagaren 
enligt 35 a § ALF betraktas som arbetslös först när hån eller hon vid 
en samlad bedömning kan anses ha skiljt sig de:fu:ritivt från 
verksamheten. 

men att 



a"' 
C"' Enligt 5 _d §FALF har en sökande som före aibetslösheten under 

IIl..Il1St sex månader kombinerat anstä.Uning på deltid om minst-17 
timmar per vecka med att bedriva .när:ingsverksarrihet om högst tio 
timmar per vecka,. rätt till ersättning när anstäTiningen Uf)phör. 
Det'i.a gäller under förutsättning att .när:ingsverksam.heten :inte 
utökas i samband med aibetslösheten och att den genomsnirJiga 
inkomsten per vecka i den egna verksamheten inte överstiger 
2 040 kronor. 

Utredningen i &rendet 

Av underlaget i ärendet fram.går bland annat fö~ande. 

Du söker ersättrring från och med den 1 januari 2015. I:rro.an dess har 
__ _µu ha:f:): _en ~g_p;l 5_0_proceut.av_heltid.hos samt----·--·-·-- ·--. __ --·-.----- ... . 

. enstaka uppdråg" som valiorrättar.e. Du har ock.så h.a:ft en.fjärdedels 
sjukersättning sedan :flera år. · 

i företaget , som ägs av din make. Du är en av två 
ordinarie styrelseledamöter i och du har rätt att 
teckna företagets :fuma Du uppger dock att du inte fattar några 
beslut i företaget utan ägaiens godkännande. Det äI du som sköter 
redovisning och adm.inistraiion i företaget, medan ägaren gör 
bokslut själv. Under år 2014 har du haft en fast månadslön om 9 
000 kronor för ditt arbete i företaget 

Parallellt med den anställningen har du arbetat25 procent av heltid 

Vid iidpunk:ten för din ansökan arbetar du fortfarande 25 procent av 
heltid i . Din månadslön äI vid arbetslöshetens 

beslut so~Enligt beslutet utgör ditt arbete i 
företaget.........inte något hinder för 

inträde fortfarande 9 000 kronor per månad. 

Kassans bed9mning 

Inledningsvis vill vi lämna följ ande kommentar när det gäller det 

arbetslöshetse~sät!:nmg. I den meningen är beslutet ett gynnande 
beslut och sådana. beslut anses normalt inte vara möjliga att 
överklaga.· Beslutet är dock förenat med förbehållet att din rätt till 
ersä:tt:oing upphör i fall verksamheten i företaget utökas elled. fall 
din inkomst per vecka från företaget i genomsmtt överstiger 2 040 
bonm. Till grund för beslutet ligger vår bedö:rnrring att du är att 
anse som företagare enligt reglerna i arbetslöshets:forsäkringen. En 
:foljd av den bedömningen är..!ie förbehåll som beslutet ä:r förenat 
med, dvs. att din ersätt:ringsrätt upphör om verksamheten-utökas 
eller om din inkomst i genomsnitt överstiger 2 040 kronor per 
vecka. Eftersom den begränsningen irrte gäller för den som · 
betrak"i.as som anställd och som får ersättning jämsides med denna· 

http:betrak"i.as
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företaget 

· anställning, kan beslutet i den delen anses ha gått dig emot Därmed 0"' 
l'1 

"' 
. torde beslutet krrrrna överklagas, trots det ovan sagda. 0 

l'1 
0 
r--

Den fråga som ska besvaras i ~enna omprövning är om du är att "' lr1 

"" betrakta som företagare på det sätt som anges i 34 § ALF, dvs. om 0 
0 

du är en sådan person som bedriver nänngsverksamhet som du . 
personligen utför arbete i och har ett väsentligt iDfl.ytande över. Vi 
gör följ ande bedömning i den frågan_ 

Även den som inte är delägåre i ett företag kan betraktas som 
företagare i arbetslqshetsförsäkr:ingens mening, i fall den sökande 
uppfyller villkoren i 34 § ALF. Det är ostridigt att den rörelse som 

bedriver utgör näringsverksamhet. Det 
är vidare klarlagt att du är närstående till ägaren, att du är personligt 
verksam i rörelsen och styrelseledamot; med rätt att teckna 
företagets fu:ma.: AV förarbetena till företagarreglerna i 

. arbetslöshetsförsäkr:ingen framgår att styrelseuppdrag med 
firmateckningsrätt är en. sådan omständighet som med.för att en 
person ans·es ha ett väsentligt inflytande över verksamheten i ett 
företag (1992/93:AU20 s.13). Detta då den sökande gen~m 
styrelseposten och fumateckningsrätten ges möjlighet att fatta 
avgörande beslut för bolaget. Mot denna bakgrund anser vi att du är 
en sådan person som bedriver näringsverksamhet som du 
personligen utför arbete i och har ett väsentligt iDfl.ytande över. V ad 
du anfört om att du inte fattar några beslut i företaget utan ägarens 
godkännande ger inte anledning till någon annan bedömning. 
Därmed är du att anse som företagare i den mening som avses i 34 § 
ALF: 

Mot bakgrund av det som anförts ovan och med hänsyn till att du 
uppfyller villkmen för att få din verksamhet godkänd som ett 
deltidsföretag, finner vi inte skäl att ändra det tidigare beslutet. 

Regler om omprövning av beslut och rättelse av beslut :fu::ins i 61 
och 63 § lagen.(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Du 
hittar bestämmelserna via länkar på vårwebbplats, 
unionensakassa.se. Kontakta oss om du vill att vi sbckar 
besUimmelsema till dig. 

Info rm ati o n Om du har frågor om det här beslutet kan du ringa beslutsfattaren 
direkt, på telefonnummer 08-5041 67 79. Om du har ancL.-a frågor är 
du välkommen att kontakta oss på telefonnumret som du hittar 
längst ned i brevet. Besök gärna vår webbplats för mer information. 

Överklagande Om du tycker att beslutet är fel kan du överklaga det till 
förvaltrringsrätten. Skriv i så fall vad du tycker är fel och varför du 
anser att beslutet ska ändras. Kom ihåg att sbiva ditt namn och 
personnummer. Om du har nya handlingar som siyT.ker din sak ska 
du sbcka med <lem. · 

http:unionensakassa.se


Ditt öveili.agande ska ba kommit in till oss inom två månader från 
det att du har tagit emot beslutet Ett överklagande som har kommit 

"' M 
0in for sent kan a-vvisas. Över.klagandet ska vara ställt till ... 

förvaltr:ungsrätten, men skickas till Unionens arbetslöshets.kassa, "'tn ... 
0Box 1061, 101 39 Stockholm. · 0 
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Motivering 

Fylla i 
Kassakort 

Datum 

2015-02~24 
Personnummer 

Arendenumrner 

4476967 

Beslut 

Ärende Arbetslöshetsersättr:ring jämsides med arbete i eget företag. 
·-·- -·-· --------·-----·----------- - --·-·--·- -·-·--·--- -- ... --- ·--·-·-- ·-·- ·---- ------.- ·- · --- ·---·- ···---·- ----·-- ·------·- -

Unionens Arbetslöshetskassa beslutar att ditt arbete i inte 
hindrar din rätt till arbetslöshetsersättr:ring från och med den 1 januari 2015. 

Beslutet gäller under förutsättr:ring att du arbetar högst 10 timmar per vecka i 
genomsnitt i ditt företag. 

Du har arbetat både i ditt företag och i en anställning från och med den 201 2-
11-01 till och med den 2014-12-31. Du har arbetat i genomsnitt 10 tirmnar · 
per vecka i . Inkomsten från företaget har varit i 
genomsnitt 1549 kronor per vecka. Du har varit anställd hos och 
arbetat i snitt 20 timmar per vecka. 

Den som har kombinerat en anställning och arbete i eget företag i minst 6 
månader har.rätt till arbetslöshetsersättr:ring om anställningen har varit minst 
17 ·timmar per vecka och arbetet i det egna företaget har varit högst 10 
timmar·per vecka i genomsnitt. Inkomsten från företaget f'ar inte ha varit mer 
än 2 040 laonor per vecka i genomsnitt. 

Som underlag för vårt beslut har vi använt arbetsgivarintyg fr~ · 
undertecknat den 22 december 2014, arbetstidsinfyg undertecknat den 3 
februari 2015 och mtyg om inkomst från Skatteverket genom den fullmakt du 
har fyllt i. 

Regler om deltidsföretagande i kombination med anställning finns i 5 d § 
förordning (1997 :835) om arbetslöshetsförsäkring. Regler om bisyssla finns i 
39-39 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Du hittar 
bestämmelsen via länkar på vår·webbplats, unionensakassa.se. Kontakta oss 
om du vill att vi skickar bestämmelsen till dig; · 

Arbetet i ditt företag ska fyllas i på kassakorten. Din genomsnittliga 
arbetstid i företaget motsvarar25 procent av heltid. Det betyder att du ska 
fylla i 25 procents sysselsättmngsgråd på kassakorten varje vecka. Du fyller l 
samma sysselsättr:ringsgrad varje vecka, äve:o om du inte arbetar lika mycket 

http:unionensakassa.se


varje vecka. Vi har fyllt i sysselsättningsgrad på de kassakort som du hittills "0' 
"0' har skickat in till oss. 

Arbetstid i Detta beslut :innebär att du far fortsätta att arbeta i ditt företag på 
företaget samma sätt som du har gjort fön: arbetslösheten. Om du börjar arbeta mer än 

tidigare har du inte rätt till arbetslöshetsersättning förrän verksamheten i 
företaget har upphört. Du har arbetat totalt 480 ti;rnniar under ett år i ditt 
företag och som mest 40 timmar under en och samma månad. Q_m du arbetar 
-mer än 480 timmar under ett år i företaget eller mer än 40 timmar på en 
månad anses du ha utökat verksamheten i företaget. Du är skyldig att 
meddela oss om du utökar verksamheten i företäget. Om du in~e meddelar 
oss qmgående riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

In komst i Den genomsnif"Jiga inkomsten i företaget får inte vara högre än 2 04G 
. företaget kronor per vecka. Om inkomsten överstiger detta belopp har du inte rätt till 

-·-·- ·-···---._____ __ _______arb_e_tslö:s.h~tse_rs~ttningJq:o-[:i]j._::z~:iJ:s~~t_e_pj .fC?.r:e.!a.ge~ ):i.aj_I].pphört.))äiför_§1"_ .. _.______ __________.. 
·--· ------------ ------------

Begränsning 
vid deltids
arbete 

Kontakta oss 

Omprövning 

du sky1dig-·ätt·meddela Oss-om-·inkoinsteri överstiger 2 040 krö:rfö:r ·p·er"veck~-------··-
Om du inte meddelar oss omgående riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

Eftersom du arbetar deltid i ditt företag och får arbetslöshetsersättning _ 
·omfattas du av en begränsmngsregel som :innebär att du kan få 
ersättning i högst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Efter de 
dagarna m~ste du upphöra med verksamheten i ditt företag för att ha rätt till 
arbetslöshetsersättning. 

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Besök gärna vår 
webbplats för mer information. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du 
längst ner i brevet. 

Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att vi ska ompröva det. 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 b,andli.ngar som 
styrker din sak ska du skicka med de:oi. 

Din begäran om omprövning ska ha kommit in till oss inom två månader.från 
det att du tagit emot beslutet. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i brevet. 

Unionens .Arbetslöshetskassa 




