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Arbetslöshetsförsäkring
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) yrkar att Regeringsrätten ska
upphäva kammarrättens och länsrättens avgöranden i den del som avser rätt till
arbetslöshetsersättning enligt 16 § 1 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) och fastställa arbetslöshetskassans beslut i denna del.

Dok.Id 84083
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm
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Wallingatan 2
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E-post: regeringsratten@dom.se
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IAF anför bl.a. följande.

I förarbetena till nu gällande lag (prop. 1996/97:107) uttalas inget varaktighetskrav beträffande rätten till ersättning enligt 16 § 1 ALFFo. Vid en jämförelse med
situationer där det finns ett uttalat varaktighetskrav kan följande konstateras. När
det gäller deltidsstudier jämsides med deltidsarbete enligt 17 § ALFFo finns ingen
närmare preciserad tidsgräns. I det fallet synes bedömningen av varaktighetskravet böra göras med utgångspunkt från omständigheterna. I andra fall, t.ex. vid
bisyssla, har det enligt praxis ansetts att varaktigheten bör överensstämma med
arbetsvillkoret (se a. prop. s. 102). Den sökande ska således kunna visa att han
eller hon kan driva egen verksamhet jämsides med heltidsarbete under sex
månader.

Av 16 § 1 ALFFo får anses framgå att det krävs en inte helt obetydlig varaktighet
vid heltidsstudier jämsides med heltidsarbete för att en sökande som förlorar
arbetet ska anses som i första hand arbetssökande. Sökanden måste kunna
manifestera att han eller hon faktiskt kan klara av två heltidssysselsättningar
samtidigt. För att motverka risken för att arbetslöshetsförsäkringen utnyttjas som
studiefinansieringsform bör en sökande för att betraktas som i första hand
arbetssökande ha visat att han eller hon kunnat såväl studera som arbeta på heltid
under ett läsår. I vart fall bör rimligen samma krav ställas på en studerande som på
den som driver bisyssleverksamhet, dvs. det ska kunna visas att under åtminstone
sex månader två verksamheter har kunnat utföras jämsides.

AA har jämsides med sina heltidsstudier arbetat heltid under endast
ca en månad. Hon har därefter fortsatt sina studier under den tid då hon varit
arbetsbefriad. AA får därmed anses i första hand vara studerande från den aktuella
tidpunkten, dvs. fr.o.m. den 1 december 2004.

AA bestrider bifall till överklagandet.
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Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten i den del som
kammarrättens dom har överklagats.
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