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SAKEN
Arbetslöshetsförsäkring

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer det
slut som förvaltningsrättens dom innehåller.

BAKGRUND

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring och ersättning från försäkringen lämnas i form av dagpenning under en
ersättningsperiod av som huvudregel längst 300 dagar. Bestämmelser om detta
finns i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Dok.Id 18 8404
Postadress
Box2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
08-561 676 00

Telefax
08-561 678 20

E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Exp~ditio11stid
måndag - fredag
08;.00-16:30
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För att ha rätt till dagpenning enligt grundförsäkringen krävs enligt 12 § att deri
sökande under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetsiöshetens inträde
har förvärvsarbetat i viss minsta omfattning (det s.k. arbetsvillkoret). Dagpenning
enligt inkomstbortfallsförsäkringen utgår till d~n som dessutom varit med_lem Len
arbetslöshetskassa under minst tolv månader ( det s.k. _niedlemsvillkoret) UHder :
förutsättning att arbetsvillkoret uppfyllts ·efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.

Förutom vad som sägs om ramtid i 12 § finns i 15 a § en allmän definition av
begreppet. Enligt den bestämmelsen avses med ramtid de tolv månader som
närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den
offentliga arbetsförmedlingen.

var anställd per timme och vid varje löneutbetalning betalades
även semesterersättning ut. Hon blev medlem i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa den 1 november 2014. Den 28 september 2015 blev hon arbetslös
och anmälde sig då hos Arbetsförmedlingen. Eftersom hon vid den tidpunkten inte
uppfyllde medlemsvillkoret fick hon ersättning enligt grundförsäkringen.
Dagpenningen bestämdes till 210 kr och ramtiden fastställdes till september
2014-augusti 2015.

Arbetslöshetskassan beviljade henne inkomstrelaterad ersättning :fr.o.m. den
2 november 2015 eftersom hon då uppfyllde medl~msvillkoret. Ramtiden
ändrades och fastställdes nu till november 2014-oktober 2015 och dagpenningen
höjdes till 581 kr. Semesterersättningen beaktades inte när inkomstunderlaget för
dagpenningen fastställdes.

överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att även semesterersättningen skulle beaktas. Förvaltningsrätten gjorde dock samma bedömning
som arbetslöshetsJ<assan och avslog överklagandet.
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Sedan

överklagat förvaltningsrättens dom fastställde kammarrätten

på nytt r.amtiden till september 2014-augusti 2015 eftersom domstolen inte fann
något stöd för att frångå definitionen av ramtid i 15 a § lagen om
arbetslöshetsförsäkring. Med utgångspunkt i hennes arbetsinkomster under denna
tid bestämde kammarrätten dagpenmngen till 607 kr. Inte heller kammarrätten
ansåg att semesterersättningen skulle ingå i ~omstunderlaget för dagpenningen.

YRKANDEN M.M.

yrkar att dagsförtjänsten ska beräknas till ett högre belopp och att
den även ska baseras på semesterersättningen, med följd att dagpenningen blir
högre.

. InspektiÖnen för arbetslöshetsförsäkringen yrkar att

ramtid

fastställs till november 2014-oktober 2015 och anför bl.a. följande. -

har under pågående ersättningsperiod uppfyllt medlemsvillkoret och då

blivit berättigad till inkomstrelaterad ersättning under resten av perioden. I ett
sådant fall ska en ny ramtid fastställas. Detta framgår indirekt av 15 § lagen om
arbetslöshetsförsäkring eftersom det där anges att tid som använts för att uppfylla
arbetsvillkoret för dagpenning i form av grundbelopp f'ar räknas med på nytt för
att uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad ersättning. Inspektionen medger,
med hänvisning till rättsfallet HFD 2017 ref. 47,

yrkande om att

semesterersättningen ska beaktas när dagpenningen bestäms.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet

Frågan i målet gäller om en sökande har rätt till dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående
period av arbetslöshet.
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Rättsl~g reglering m.m.

Av 7 § lagen om arbetslöshetsförsäkring framgår att ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa ·
under m.inst tolv månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste
inträdet i kassan uppfyllt arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret regleras i 12 § första stycket och innebär att en sökande under en_
ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde ska ha förvärvsarbetat i viss minsta omfattning. För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska
den sökande enligt andra stycket ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste
inträdet i arbetslöshetskassan.

Även 15 a § första stycket innehåller en bestämmelse om vad som avses med
---- --------·---·-··-'·--· ·- ·-·---·---·· ramtid._Här definieras.ramtiden som de tolv månader som nännast för~gått den __________
månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga
arbetsförmedlingen. Denna bestämmelse infördes 2009 och syftet var att
förtydliga lagens struktur och uppbyggnad samt att_tydliggöra ett för
arbetslöshetsförsäkringen centralt begrepp (prop. 2008/09: 127 s. 22 f.).

Förvärvsarbete som använts för att uppfylla villkoret för dagpenning i form av
grundbelopp f'ar enligt 15 § senare räknas med för att uppfylla villkoret för den
inkomstrelaterade ersättningen, om arbetet utförts efter det senaste inträdet i
kassan.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Av bestämmelserna i 7 och 12 §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring följer att en
förutsättning för att en sökande ska ha rätt till inkomstrelaterad ersättning är att
.denne under en och samma tolvrnånadersperiod har varit medlem i en arbetslöshetskassa och förvärvsarbetat i viss minsta omfattning. Den period under
vilken förvärvsarbete ska ha utförts - ramtiden - utgörs enligt 12 § av de tolv
månader som omedelbart föregått arbetslöshetens inträde.
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Prövningen enligt 12 § lagen om arbetslös~etsförsäkring av en sökandes rätt till
dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen görs således vid arbetslöshetens
inträde. Något stöd för att göra en ytterligare prövning vid en senare tidpunkt
under en pågående period av arbetslöshet ges inte. Bestämmelsen i 15 a § första
stycket innehåller en allmän definition av ram.tid. Även om begreppet ramtid här

har getts en något annorlunda utformning än i 12 § leder en tillämpning av
bestämmelsen inte till något annat resultat.

I 15 § lagen om arbetslöshetsförsäkring föreskrivs visserligen att förvärvsarbete
som använts för att uppfylla ett arbetsvillkor enligt grundförsäkringen -får räknas
med för att uppfylla villkoret för den inkomstrelaterade ersättningen, om arbetet
utförts efter det senaste inträdet i kassan. I bestämmelsen regleras endast vilka
perioder av förvärvsarbete som rar räknas med för att uppfylla villkoret för
inkomstrelaterad ersättning. Det föreskrivs emellertid inte något avsteg från
regleringen av vid vilken tidpunkt prövningen ska ske. Bestämmelsens ·
tillämpningsområde är således begränsat till fall av ny arbetslöshet inom ramen
för en och samma ersättningsperiod.

den 28 september 2015 blev arbetslös hade hon ännu inte varit
medlem i en arbetslöshetskassa under tolv månader och hon är däimed inte
berättigad till inkomstrelaterad ersättning under den period av arbetslöshet som
inleddes då.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har med hänvisning till Högsta
förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref. 4 7 medgett att semesterersättningen ska beaktas vid beräkningen av inkomstunderlaget. Eftersom -

inte har rätt till inkomstrelaterad ersättning under den aktuella perioden av

arbetslöshet saknas anledning att pröva frågan.

Det är bara

som har överklagat arbetslöshetskassans beslut

att bevilja henne inkomstrelaterad ersättning och fastställa dagpenningen
till 581.kr och Högsta förvaltningsdomstolen är därmed förhindrad
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att göra annan ändring än att upphäva kammarrättens dom och fastställa det slut
som förvaltningsrättens dom innehåller.

I avgörandet har deltagit justitierådenbeträffande motiveringen),

och

Föredragande har varit justitiesekreteraren

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 10 februari 2016 i mål nr 27026-15
Akademikernas erkända arbetslöshetskassas beslut den 1 december 2015

SKILJAKTIG MENING

Justitierådet-

är skiljaktig beträffande motiveringen och anför följande.

har under en pågående period av arbetslöshet uppfyllt
medlemsvillkoret och frågan är om hon från den tidpunkten har rätt till
dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen.

Av bestämmelserna i 7 och 12 §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring följer att en
förutsättnjng för att en sökande ska ha rätt till inkomstrelaterad ersättning är att
denne under en och samma tolvmånadersperiod har varit medlem i en arbets-
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löshetskassa och förvärvsarbetat i viss minsta omfattning. Den period som avses
ska vidare infalla omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Prövningen enligt 12 § av en sökandes rätt till inkomstrelaterad ersättning görs
således vid arbetslöshetens inträde. Något _stöd för att göra en förnyad prövning
vid en senare tidpunkt under en pågående period av arbetslöshet ges inte.

Nä~

den 28 september 2015 blev arbetslös hade hon ännu inte varit

medlem i en arbetslöshetskassa under tolv månader. Hon är därmed inte berättigad
till inkomstrelaterad ersättning under den period av arbetslöshet som inleddes då.

Eftersom

inte har rätt till inkomstrelaterad ersättning saknas

anledning att gå in på frågan om semesterersättningen är en sådan inkomst som
ska beaktas när dagpenningen bestäms.

Det är bara

som har överklagat arbetslöshetskassans beslut att

bevilja henne inkomstrelaterad ersättning och fastställa dagpenningen till 581 kr
och Högsta förvaltningsdomstolen är därmed förhindrad att göra annan ändring än
att upphäva kammarrättens dom och fastställa det slut som förvaltningsrättens
dom innehåller.
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Meddelad i Stockholm

KLAGANDE

MOTPART
Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Box 3536
103 69 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 10 februari 2016
i mål nr 27026-15, se bilaga A

SAKEN
Arbetslöshetsersättning

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och bestämme
dagpe~ng från och med den 2 november 2015 till 607 kr. Överklagandet
avslås i övrigt.

Dok.Id 391264
Postadress
Box2302
. 103 17 Stockholm

Bes!lksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-561 690 00
08-14 98 89
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.
~

kar att hennes arbetslöshetsersättning i fonn a~

dagpenning ska höjas till 696 kr och anför sammanfattningsvis följande.
.

.

Eftersom hon hat varit arbetslös utan avbrott sedan den 28 september 2015
ska ramtiden för beräkningen vara 29 september 2014-28 september 2015.
Hennes semesterersättning ska också tas med i underlaget för beräkningen.

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa bestrider bifall till

överklagandet och anför bl.a. följande. Semesterersättning och semestertillägg har i domstolspraxis inte ansetts vara regelmässigt förekommande
och har därför inte räknats med i underlaget för beräkning av den
dagpenninggrundande inkomsten. För att en ersättning ska vara regelmässigt förekommande ska ersättningen ha utbetalats minst sex gånger per
år.

Kanunarrätten har inhämtat yttrande från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. I fråga om ramtid hänvisar IAF till 7, 12 och 15 §§

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, samt prop. 1996/97:107
s. 117 f. och anför bl.a. följande. ~

ppfyllde medlemsvillkoret

den 1 november 2015. Rätt till inkomstrelaterad ersättning bar hon dock
bara under förutsättning att hon efter det senaste inträdet j arbetslöshets~ass~_uppfy~ ~ betsv~_~ oret. Vid övergång från ersättning med grundbelopp till inkomstrelaterad ersättning ska arbetsvillkoret alltså vara uppfyllt
Enligt 12 § ALF måste den sökc:mde uppfylla arbets-inom
--medlemstiden.
-----.
villkoret inom en ramtid av 12 månader omedelbart före arbetslöshetens
inträde. Om den sökande är arbetslös när medlemsvillkoret uppfylls ska
ramtiden läggas ut från tidpunkten för medlemsvillkorets uppfyllande. Om
den sökandes arbetslöshet infaller först en tid efter det att ~ed.lemsvillkoret
infallit ska ramtiden läggas ut från arbetslöshetens inträde. Mot bakgrund av
det anförda anser IAF att arbetslöshetskassan har fastställt ramtiden på ett
korrekt sätt.

nn k.wn.e n_tid._;__h 8 7 6 nn."i R
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IAF anfor vidare att det fr~går av domstolspraxis, tex. Försäkringsöverdomstolens dom FÖD 1989:37, att semesterersättning inte ska ingå i
underlaget för beräkning av dagsförtjänst.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Vad målet gäller
anmälde sig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen den 28
september 2015. Efter ansökan fick hon först arbetslöshetsersättning enligt
------·-

grundförsäkringen. För tiden efter den 1 november 2015, då hon hade varit
-

·---

- - ---·-

---

medlem i arbetslöshetskassan i tolv månader, har hon fått ersättning enligt
inkornstbortfallsförsäkringen. I målet är fråga dels om vilken ramtid som
ska användas för beräkningen av
ersättning, dels o~

inkomstrelaterade
semesterersättning ska ingå i underlaget

för beräkningen.

Ramtid
Rättslig reglering m.m.
Enligt 7 § ALF lämnas ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen 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-).
Av 12 § första stycket ALF framgår att rätt till ersättning vid arbetslöshet
har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före

arbetslöshetens inträde
1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80
timmar per kalendermånad, eller

Dokumentid: 68260058

Ankomstdatum: 2017-03-01

Ärendeid:
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inom en ny ramtid samt inom medlems- eller anslutningstiden. - Ett exempel. En person
påbörjar ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden och blir medlem i en
arbetslllshetskassa. Han eller hon har inte tidigare fAtt arbetslöshetsersättning. Efter sex
månader blir personen arbetslös och ansöker om arbetslöshetsersättning. Om han eller hon

.

då uppfyller ett arbetsvillkor lämnas grundbelopp. Efter att ha fått arbetslöshetsersättning
under ett par månader arbetar personen i fyra månader och blir därefter åter arbetslös. Då
sker en prövning av huruvida han eller hon tlr berättigad till inkomstrelaterad ersä~ing
under resten av ers!lttningsperioden. Visar det sig då att han eller hon dels har varit medlem

i en arbetslöshetslcassa under minst tolv månader, dels när denna nya prövning sker oc~så
uppfyller ett arbetsvillkor under de senaste tolv månaderna länmas dagpenning i fonn av
inkomstrelaterad ersättning under resten av ersättningsperioden.

Av förarbetena tiJl 15 a § ALF (se prop. 2008/09:127 s. 22 f.) framgår att
regeringen avsett att införa uttryckliga bestänunelser i lagen som "anger bl.a ..
att ramtiden är de tolv månader som närmast föregått sökandens
arbetslöshet, vilket tidigare framgick endast indirekt av lagen.

Kammarrättens bedömning
har gjort gällande att ramtiden ska läggas ut från det datum
då hon anmälde sig som arbetslös hos Arbetsföm1edlingen, den 28
september 2015. I arbetslöshetskassans beslut har ramtiden lagts ut från och
med oktober 2015, dvs. månaden före det datum ~

hade

varit medlem i kassan tolv månader och därmed uppfyllde
medlemsvillk:oret.

Begreppet ramtid defmieras i 15 a § ALF som de tolv månader som närmast
föregått den månad n.är den sökande anmält sig som arbetslös hos den
offentliga arbetsförmedlingen. Begreppet ramtid används även, förutom i
vissa bestänunelser som inte är tillämpliga i målet, för tolv månader
omedelbart före arbetslöshetens inträde (se 12 § ALF). Det finns ingen -

----·-------

i

I

bestämmelse i ALF som anger att ramtiden i ett fall som det förevarande s~a

--

v~a de-tolv-månader som föregår den dag då medlemsvillkorel ~~pf;lls. - }
.

-

.....

- --

-

--- ---·--

Det som anges i prop. 1996/97:107 s. 117 f. om "ny ram.tid" skulle kunna
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uppfattas som att en ny ramtid ska läggas ut från tidpunkten för
medlemsvillkorets uppfyllande om den sökande är arbetslös när
medlemsvillkoret uppfylls. En sådan tolkning är dock inte föreajig__t!led
------·- ---·- --- - - - -

lagtexten och kan därför inte m~~a att ramtiden för beräkningen av
.

- -

-

-- i~~~;~ela;~;~de ~~sättning slca be§li_imma§. Ri!-Ennat sätt
- - - -·--··· ----·--·---- .
än i enlighet D'l:ed definitionen i 15 a § ALF. Eftersom den månad,
.

-- - - ------------

september 2015, d

anmälde sig som arbetslös inte

innehäller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i
sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska ramtiden
fastställas till september 2014-augusti 2015.

- -----

Semesterersättning soin del av inkomstunderlaget

Inkomstrelaterad ersättning i form av dagpenning utgör en andel av
sökandens dagsförtjänst, som 1sin tur utgör en andel av sökandens veckoeller månadsinkomst under ramtiden; se 25, 25 a och 26 §§ ALF. Enligt
13 § ALF, som är en del i regleringen vad gäller arbetsvillkoret, anses som
tid med förvärvsarbete även tid som den sökande haft semester. Motsvarande bestämmelse fanns också i lagen (1973:370) om arbetslöshetstorsäkring, som ersatts av nu gällande lag.
har gjort gällande att den semesterersättning som hon
erhållit under ramtiden ska inkluderas i inkomstunderlaget. Såvitt framgår
av handlingarna i målet har-

.

haft en .s.k. timanställning och

fatt semesterersättning utbetalad månadsvis under den pågående
anställningen. Det har inte framkommit att hon har haft betald
semesterledighet under ramtiden.
I tidigare domstolspraxis har ansetts att semesterersättning hänförlig till
semesterdagar som tjänats in under pågående anställningstid inte ska tas
med vid beräkningen av dagsförtjänst (se FÖD 1989:37). Det framgår inte
av nu gällande regler att den ordningen har ändrats, och en sådan avsikt

D.oJrnme..::i_tj__d_:__ .6._8 ? 6 QO~-S_ _ __o'P,cun kGlILS.t d..a_t.u.m_:_ 2..Q_U .=_0..3-=.0J
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framgår inte heller av förarbetena. Kammarrätten finner därför att det var
riktigt av arbetslöshetskassan att inte ta med-

semester-

ersättning i inkomstunderlaget för beräkningen av hennes ersättning.

dagpenning •

Beräkning av

På grundval av vad kammarrätten funnit ovan och vad som i övrigt framgår
av handlingarna i målet beräknar kammarrätten
dagpenninggrundande månadsinkomst till 16 691,24 kr. Kammarrätten har
därvid bl.a. utgått från en lön om 2 082,64 kr för 14,5 arbetade timmar
avseende september 2014 och från en lön om 12 604,10 kr för 87,75
dagsförtjänst

arbetade timmar avseende oktober 2014.

uppgår till 1/22-del av hennes sålunda beräknade månadsinkornst. Hennes
dagpenning uppgår under de första 200 dagarna av ersättningsperioden till
80 procent av hennes dagsförtjänst.

dagpenning från och

med den 2 november 2015 kan därmed beräknas till 607 kr.
överklagande ska därmed bifallas delvis på så sätt att
hennes dagpenning från och med den 2 november 2015 ska bestämmas till
607 kr. Överklagandet ska avslås i övrigt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4).
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Akademikernas er~nda arbetslöshetskassa (kassan) beslutade den 1
beräk:nade genomsnittliga inkomsf

december 2015 att höj ~

tiff 15 965, 33 kr per månad~innebärande en dagpenning på 581 kr. Skälen
för beslutet framgår av bilaga I.

överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. Ersättningen är för låg. I beslutet har kassan felaktigt räknat bort semesterersättningen. Ersättningen ska baseras på 229 586 kr istället för det belopp om
186 273 kr som anges i kassans beslut.

Kassan anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

anfört och vad som i övrigt framkommit föranleder ing-

Vad

en annan bedömning än den kassan gjort. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR ·

Detta avgijrande kan överklagas. Information om hur man·överklagar finns ·
• .. • ..

I:.

" ).

Rådman

har föredragit målet.

· • ,.;.
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Beslut
2åi5..:12-01

Omprövningsbeslut
Beslut

.

Akademikernas ·a-kassa (AEA) beslutar att höja din.beräknade genomsnittligä inkomst till 15
965,33 lcronor per månad vilket ger en dagpenning på 581 lcronor.
Beslutet gäller från oc.h med den 2 november 2015.
Bakgrund

.

AEA har i tidigare beslut beviljat dig inkomstrelaterad ersättning från oc.h m:ed den 2 november
2015 då du uppfyllde medlemsvilllcoret. Vi beräknade då din genomsnittliga inkomst till 15 ·
297,89 kronor per månad.
Du har begärt omprövning av AEA:s beslut. Du slaiver bland annat att du har fått för låg
dagersättning enligt våra beräkningar. Du vill få den ändrad från 557 till 696 kronor. Din
sammanlagda årsinkomst samt sjukpenning från Försäk;ringskassan är 229 586 lcronor under ett
år. För att styrka din beräkning har du skickat in kopior på lönespeci:fikationer från din tidigare
arbetsgivare samt utbetalningsspecifi:1rationer från Försäkringskassan.
Motivering

.

.

Du har från och med den 28 september 2015 beviljats ersättning med grundb~lopp då du vid
detta tillfälle fute uppfyllde medlemsvillkoret om tolv månaders medleniskä.p. Den 2·november
har du varit medlem i Akademilcemas a-kassa i tolv månader varför vi har fattat beslut om rätt
till inkomstrelaterad ersättning från detta datum.. Vi ska då räkna ut dina genomsnittliga
inkomster under de tolv månader som du.har varit medlem.
Ai-betslöshetsersättning ska, enligt huvudregeln, beralmas på de tolv månader som föregår
arbetslösheten (ramtid) .
.,

.De månader som ligger till grund för~ prövning för inkomstrelaterad ersättning är november
2014 till oc.h med oktober 2015.
·
Genomsnittlig veckoarbetstid

.

Under .ram.tiden har du haft en timanställning. De timmar som du har fått sjuklön oc.h
sjukpenning räknas som arbetad tid förutsatt att du har arbetat minst 50 timmar den månad
·ersättningen gäller..I ditt fall innebär det att sjukpenning i oktober 2014 nµ har räknats med. Du
-· .,.· · . har ~med arb~tat totalt 1180,75 ~ a r under r~tiden·.
'
·
Beräl<i:ringen7 aVgenömsruttlig v~ckoarbetstid görs på följande sätt. Totalt antal arbetade timmar
dividerat-med 51;96 (veckor). Din genomsnittliga veckoarbetstid blir enligt fastställd
beräkningsformel 23 timmar per vecka.
Genomsnittlig inkomst

.

Din totala inkomst under ramtiden har vari._t 186 275,35 kronor. AEA har vid l?eräkningen av µin . -·
inkomst räknat med den utbetalda sjuklön och sjukpenning som du har haft under de månader i
ramtiden som du.~~tz:t rnivstso timmar. I ditt fall innebär det att sjukpenning·:filr-oktober- ··· .:;.... ~:....-~-== .
2014 har räknats med.

All skattepliktig ersättning är inte tillgodoräkningsbar i arbetslöshetsförsäkringen. I ditt fall har .
inte den semesterersättning som betalats ut löpande räknats med. Att den inte ska räknas med
framgår av~praxis (RegR 1480-05 och FÖD 1989:37).
Beräkningen av genomsnittlig inkomst görs genom att den totala inkomsten under ramtiden
divideras med det totala antalet arbetade timmar under ramtiden. Den framräknade
genomsnittliga timlönen räknas därefter om till en genomsnittlig lön per månad.
. Som en följd av detta beslutar Akademikernas a-kassa att höja din genomsnittliga inkomstti]J 15
965,33' lcronor per månad.
. .
Bestämmelser

Av 12 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) framgår att rätt till ersättning vid arbetslöshet
har en sökande som under en ram.tid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

1: haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfcirt arbetet under minst 80 timmar per
kalendermånad, eller
haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader
och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).

2.

-Av 23 b § ALF framgår att normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den
sökandes ramtid.
Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas tid som ersatts med
sjuklön eller ersättning från Försähingskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen om sjuklön, eller
med graviditetspenning, föräldrapenningsförmå.n, sjukpenning, rehabiliteringspenning,
smittbärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.
·
Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som ingår i den fastlagda ramtiden och som
innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att de skulle kunna tillgodoräknas i ett arbetsvillkor.
Av 25 § .ALF framgår att ersättning enligt inkomstbortfallsförsälcringen lämnas med ett belopp
per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av inkomstrelaterad
ersättning).
Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning bestäms utifrån sökandens dagsförtjänst,
normalarbetstid och det högsta respektive lägsta belopp som regeringen fastställer, om inte
annat följer av denna lag.
.

-

.

.

Enligt25 a § ALF avses med-dagsförtjänst en femtedel av den veckoinkomst eller, ifråga om · · ·
sökande med månad$lön, 1/22 av den månadsinkomst, som den sökande haft under ramtiden.
För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens
förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.
Har du frågor om beslutet

Du är.välkommen att kontakta mig på nedanstående telefonnummer om du har några frågor. · ·
Du kan överklaga beslutet

Vill du överklaga beslutet ska du göra det·till Förvaltningsrätten i Stockholm. Skriv·net vad du
··· :
tycker är-fel och varför beslutet bör ändras. Kom ihåg att ange namn, adress och personnummer:
Ditt-överklagande ska ha kommit in till AEA inom två månader från den dag du fickdel av detta.
beslut. Överklagandet sänds till·.AEA, Box 3536, -103 69 Stockholm. AEA skickat sedan över det .
till Förvaltningsrätten tillsamm:~ med_övriga handlingar i ärendet.
·~
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