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Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid 
Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 

Granskning initierad av IAF 

Av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF:s) plan för tillsyn och 

uppföljning 2014 framgår att myndigheten ska genomföra en löpande tematisk 

ärendegransking av beslut efter inkomna underrättelser vid de tio arbetslöshets-

kassor som handlagt flest ärenden om underrättelser i samband med att 

granskingen initieras. Resultatet av granskingen vid Hotell- och restaurang-

anställdas arbetslöshetskassa presenteras i denna rapport, som också avslutar 

IAF:s handläggning av granskningsärendet. 

Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa gavs möjlighet att yttra sig 

över IAF:s granskningsprotokoll den 18 juni 2015. Arbetslöshetskassans yttrande 

inkom till IAF den 29 juni 2015. 

Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig 

chef har varit Annelie Westman, enhetschef för granskingsenheten. 

Rapporten har utarbetats inom IAF av Sofie Andersson, granskningsenheten.  

Ärendegranskningen har utförts av utredarna Fredrik Karlman och Linnea 

Tåkvist, båda granskningsenheten. Urvalet av ärendet för granskningen har gjorts 

av utredare Erik Grape, analysenheten. I den slutliga beredningen av ärendet har 

även verksjurist Elida Ramsten, rättsenheten och Erik Grape deltagit. I arbetet 

har även utredare Fredrik Karlman deltagit. 

Katrineholm den 25 november 2015 

 

Jan-Olof Dahlgren 

Generaldirektör 

 Sofie Andersson Fredrik Karlman 

 Föredragande Utredare 
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Resultat av granskningen 

IAF har genomfört en granskning av Hotell- och restauranganställdas arbetslös-

hetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om 

ersättningsrätt efter inkomna underrättelser. Totalt granskades 114 ärenden. 

 

IAF bedömde i det granskningsprotokoll som upprättades efter granskningen att 

det fanns anledning att påpeka brister i 4 av 114 granskade ärenden. Efter det att 

arbetslöshetskassan yttrat sig över protokollet bedömer IAF att två påpekanden 

ska kvarstå. I övrigt kunde IAF konstatera att de 112 ärenden som lämnats utan 

påpekande vid granskningen på Hotell- och restauranganställdas arbetslöshets-

kassa hade hanterats i enlighet med gällande lagstiftning i de delar som 

granskats.  
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Den genomförda granskningen 

I granskningsprotokollet som upprättades efter granskningen gjorde IAF fyra 

ärendespecifika påpekanden. Sedan arbetslöshetskassan yttrat sig över ärendena 

gör IAF bedömningen att två av fyra ärendespecifika påpekanden kvarstår. Dessa 

kvarstår efter arbetslöshetskassans yttrande. 

 

Ärende 21 

IAF:s bedömning 

 IAF bedömer att det utifrån den befintliga utredningen i ärendet inte kan 

anses ha framkommit att den ersättningssökande varit aktiv i sitt 

arbetssökande under juni 2014 enligt 43 § första stycket 5 ALF.  

Ärende 

Underrättelseorsaken i detta ärende är ”inte aktivt sökt lämpliga arbeten” och 

arbetslöshetskassan har valt att inte varna den ersättningssökande. Den sökande 

har inte redovisat något sökt arbete i aktivitetsrapporten under aktuell period.  

Den ersättningssökande har uppgivit att hon arbetat 20 timmar på säsongsarbets-

platsen där hon tidigare har arbetat under sommaren och vintern. Sedan snön 

kommit på hösten har hon dessutom jobbat ännu fler timmar och blivit lovad 

heltid från och med mitten av december. IAF anser att utredningen i ärendet inte 

ger stöd för att den sökande varit aktiv arbetssökande. 

 

Ärende 3 (avser samma individ som ärende 2) 

IAF:s bedömning 

 IAF bedömer att det utifrån den befintliga utredningen i ärendet inte kan 

anses ha framkommit att den ersättningssökande varit aktiv i sitt 

arbetssökande under juni 2014 enligt 43 § första stycket 5 ALF.  

 Mot bakgrund av handlingarna i ärendet bedömer IAF vidare att 

arbetslöshetskassans utredning inte är fullständig. 

Ärende 

Underrättelseorsaken i detta ärende är ”inte aktivt sökt lämpliga arbeten” och 

arbetslöshetskassan har beslutat att inte varna den ersättningssökande. Den 

sökande har inte redovisat något sökt arbete utöver befintlig säsongsanställning. 

Av en tjänsteanteckning som arbetslöshetskassan gjort framgår att sökanden 
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jobbat nästan heltid, att hon sökt arbete samt varit på intervjuer. Vilken typ av 

arbete hon sökt och var hon varit på intervjuer framgår dock inte. Av 

handlingarna i ärendet framgår att sökanden ansökt om flera dagar med 

arbetslöshetsersättning.  

Arbetslöshetskassans yttrande över IAF:s granskningsprotokoll 

Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa har i de två ovanstående 

ärendena instämt i IAF:s bedömningar.  
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Den genomförda granskningen 

Denna granskningsrapport har upprättats efter ärendegranskning av beslut efter 

inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa. 

Granskningen framgår av IAF:s plan för tillsyn- och uppföljning 2014. Syftet 

med granskningen har varit att granska arbetslöshetskassornas tillämpning av 

regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna 

underrättelser. Granskningsbesöket vid arbetslöshetskassan genomfördes den 18 

till den 20 februari 2015. 

Urvalet omfattar underrättelser där arbetslöshetskassan fattat beslut under 

perioden september 2014 till februari 2015. Granskningen har omfattat tio 

underrättelseorsaker i 43-43 b §§ i lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkringen (ALF). Underrättelser beslutade enligt 43 § första stycket 2 ALF 

och 43 § första stycket 3 ALF har dock inte ingått i granskningen. 

 

 


