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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 14 oktober 2009 i mål nr 406-09, se bilaga
SAKEN
Sjukpenninggrundande inkomst
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att Regeringsrätten, med
undanröjande av kammarrättens dom, fastställer länsrättens dom. Allmänna
ombudet anför i huvudsak följande. Det författningsreglerade skyddet av den
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) innebär att en arbetslös försäkrad får ha
kvar sin SGI om han eller hon är anmäld på arbetsförmedlingen och beredd att
anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den SGI som är fastställd. I
Dok.Id 99405
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30

2

DOM
Mål nr
7723-09
praxis har en utvidgning skett genom att skyddet har ansetts gälla även då den

arbetssökande under viss tid avbryter arbetssökandet för semester. Kammarrättens
dom innebär en utvidgning av SGI-skyddet under arbetslöshet som inte bör göras,
i vart fall inte av någon annan än Regeringsrätten.

AA bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande.
Kammarrättens dom innebär inte en ytterligare utvidgning av SGI-skyddet under
arbetslöshet utan grundar sig på praxis. Hon var arbetslös innan hon påbörjade sin
semester, vilket styrks av intyg från arbetsförmedlingen. Hon uppfyllde således
kriterierna enligt rådande praxis.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Av 3 kap. 5 § tredje stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring framgår att
under tid då den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande får enligt de
grunder som fastställs av regeringen den fastställda SGI:n inte sänkas i vissa
situationer trots att den inte avspeglar aktuella förhållanden. Bestämmelserna i
punkt 3 ska enligt 3 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa
skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst tillämpas bl.a. för en
försäkrad som är arbetslös och som är beredd att anta erbjudet arbete i en
omfattning som svarar mot den fastställda SGI:n samt aktivt söker sådant arbete
och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Det författningsreglerade SGI-skyddet vid arbetslöshet har utvidgats i praxis
genom att en arbetslös försäkrad får behålla sitt SGI-skydd under kortare tid då
han eller hon avbryter pågående arbetssökande på grund av semester (se FÖD
1986:27 och RÅ 2003 ref. 93). AA har – i enlighet med vad hon anmält till
arbetsförmedlingen – tagit semester i direkt anslutning till en kortare sjukperiod
som infallit under pågående arbetslöshet, dvs. utan att hon mellan sjukperioden
och semestern varit anmäld som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen.
Frågan i målet är om hennes SGI är skyddad under sådana omständigheter.
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Den utvidgning av SGI-skyddet för arbetslösa som skett genom praxis måste
enligt Regeringsrättens uppfattning även anses omfatta den situation som
föreligger i detta mål. AA har alltså rätt att ha kvar sin SGI. Överklagandet ska
därför avslås.
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