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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Inspektionens beslut 20 april 2017, bilaga 1 

SAKEN 
Återlaav av stadsbidrag 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

YRKANDEN M.M. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (inspektionen) har återkrävt 

statsbidrag med 70 800 kr från Hamnarbetarnas a-kassa (a-kassan). Beloppet 

avser felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning perioden från 22 januari 2015 

och ett år framåt. I beslutsmotiveringen anges bl.a. att a-kassan orsakat de 

felaktiga utbetalningarna genom att inte utesluta en medlem som orsakat fel

aktig utbetalning av ersättning genom att fylla i att han varit arbetslös på · 

kassakorten samtidigt som han arbetat. Fullständig beslutsmotivering och 

tillämpade bestämmelser framgår av bilaga 1. 

A-kassan yrkar att beslutet ska upphävas och skriver sammanfattningsvis 

följande. I samband med att a-kassan beslutade om återbetalning gjordes 

även en prövning av om det fanns skäl för uteslutning varvid medlemmen 

bedömdes ha varit vårdslös men inte grovt vårdslös. Att återlaavet blev sto1i 
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beror på att de felredovisade dagarna sammanföll med den så kallade del

tidsbegränsningsregeln. Vidare hänvisas till bl.a. yttranden från Arbetsmark

nadsutskottet och förarbetsuttalanden. 

SKÄLEN FÖRAVGÖRANDET 

Av handlingarna framgår att a-kassan inledde en utredning avseende en av 

sina medlemmar 22januari 2015 och att a-kassan utifrån den utredningen 

beslutade om återbetalning av felaktigt utbetald ersättning med 7 820 kr 

motsvarande 11,5 ersättningsdagar. Anledningen till den felaktiga utbetal

ningen var att medlemmen inte deklarerat samtliga arbetade timmar på de 

kassakort han lämnat in. 

Förvaltningsrätten noterar att kassakorten fylls i under sanningsförsäkring 

och att den som får arbetslöshetsersättning har ett långtgående ansvar för att 

säkerställa att de uppgifter som lämnas är korrekta. Det är i målet fråga om 

en skillnad mellan redovisade uppgifter och verkliga förhållanden och med

lemmen får därmed anses ha varit grovt vårdslös när han fyllde i kassakor

ten felaktigt Gfr 37 § lagen [1997:239] om arbetslöshetskassor). Det har inte 

heller framkommit att det skulle ha funnits några särskilda skäl mot uteslut

ning Gfr HFD 2011 ref. 57 och Kammarrätten i Stockholms avgörande i mål 

nr 396-15). Förutsättningarna för uteslutning var alltså uppfyllda. 

Genom att inte utesluta medlemmen har a-kassan orsakat felaktiga utbetal

ningar med 70 800 kr under perioden 22 januari 2015 och ett år framåt och 

det har inte framkommit några synnerliga eller särskilda skäl för hel eller 

delvis befrielse från återbetalningsskyldighet (94-94 e § lagen om arbetslös

hetskassor). A-kassan är därmed återbetalningsskyldig med det angivna be

loppet. Överklagandet avslås . 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3104/1 D). 

Förvaltningsrättsfiskal 

Nämndemännen 

deltog i avgörandet. 
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Beslut 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) återkräver statsbidrag med 70 
800 kronor brutto från Hamnarbetarnas Arbetslöshetskassa för felaktigt utbetald 
arbetslöshetsersättning för perioden från den 22 januari 2015 och under ett år 
fram i tiden. 

Skäl 

En arbetslöshetskassa som orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut i strid 
med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) ska, enligt 94 a § LAK 
betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt. IAF ska, enligt 94 d § 
LAK, besluta att kräva tillbaka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om 
förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt 94-94 c §§ LAK är uppfyllda. 

Arbetslöshetskassan har den 9 mars 2015 beslutat om återbetalning av felaktigt 
utbetald arbetslöshetsersättning . Aterkravsärendet på ett belopp av 7 820 kronor 
brutto gällde 11 ,5 ersättningsdagar för veckorna 51-52 år 2014 och vecka 01 år 
2015. Motiveringen för beslutet var att sökanden inte deklarerat samtliga sina 
arbetade timmar under de veckor återkravet gällde. Den sökande hade deklarerat 
arbetslös på kassakorten trots att han arbetat. 

Av arbetslöshetskassans handlingar framgår att sökanden har arbetat samtidigt 
som han har deklarerat arbetslös på sina kassakort. Det handlar i detta fall om 
flera feldeklarerade dagar och inte ett lågt felaktigt utbetalt belopp. 

Enligt IAF:s uppfattning har arbetslöshetskassan, genom att inte utesluta 
medlemmen under ett år, orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut i strid 
med 37 § första stycket LAK vilket innebär att arbetslöshetskassan, enligt 94 a § 
LAK, ska betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Felaktig 
utbetalning av arbetslöshetsersättning har utgått under 100 ersättningsdagar från 
den 22 januari 2015 då kassan inledde sin utredning och under ett år fram i tiden. 
Ett belopp av 70 800 kronor brutto har utbetalats. 

Arbetslöshetsförsäkringen är ett system som bygger på förtroende mellan 
medlemmen och arbetslöshetskassan då arbetslöshetsersättning betalas ut efter 
sökandens kassakortsredovisning. De uppgifter som anges på kassakorten 
lämnas på heder och samvete vilket gör att det finns höga krav på sökanden att 
vara noggrann och aktsam vid redovisningen. Enligt IAF:s mening måste 
sökanden i vart fall anses ha varit grovt vårdslös när han skickade in de felaktiga 
uppgifterna på sitt kassakort. Uppgifterna har varit av väsentlig betydelse för 
hans rätt till ersättning. 

IAF anser därför att förutsättningar för återbetalningsskyldighet enligt 94 a § LAK 
föreligger och återkräver med stöd av 94 d § samma lag statsbidraget med 
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70 800 kronor brutto för felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning för perioden 22 
januari 2015 och under ett år fram i tiden. 

Lena Aronsson 
Enhetschef Rättsenheten JsJ 

Annika Sandström Johansson 
Jurist Rättsenheten 

Information 

IAF kommer att lämna underlag för fakturering till Arbetsförmedlingen, som 
fakturerar arbetslöshetskassan. Beloppet ska betalas till Arbetsförmedlingen. 

Hur man överklagar, se bilaga 1 




