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KLAGANDE ' Inspektionen förf A F Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
Box 210 

Ini<
641 22 Katrineholm 2018 -12- 0 7 

DnrMOTPART 

Håkan Welinder, 610518-4318 
Nålsnäcksgränd 10 
216 31 Limhamn 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Akademikernas arbetslöshetskassas beslut den 15 februari 2018 

SAKEN 
Tillämpning av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar att Håkan 
Welinder ska stängas av från rätt till ersättning under 45 
ersättningsdagar från och med den 4 januari 2018. 

Dok.Id 469592 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box4522 
203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00 040-97 24 90 
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

måndag-fredag 
08:00-16:00 

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
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BAKGRUND 

Genom det överklagade beslutet beviljade Akademikernas arbetslöshets

kassa Håkan Welinder arbetslöshetsersättning från och med den 4 januari 

2018. 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (!AF) yrkar att Håkan Welinder 

ska stängas av från rätt till ersättning under 45 ersättningsdagar från och 

med den 4 januari 2018. IAF anför i huvudsak följande till stöd för sin talan. 

Av 19 c § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring följer att 

läkarintyg ska vara utfärdat innan den sökande lämnar arbetet. Bestämmel

sen tar i och för sig sikte på fall där den sökande har varit anställd innan 

arbetslösheten, men kravet på att hälsoskälen ska vara styrkta genom läkar

intyg som utfärdats innan den sökande har lämnat arbetet rar förutsättas 

gälla även den som har varit verksam som företagare. Det medicinska 

underlaget i ärendet styrker inte att Håkan Welinder har varit tvungen att 

upphöra med sin verksamhet som sjukgymnast på grund av hälsoskäl och att 

han således haft giltig anledning att lämna sitt arbete. Detta eftersom det i 

ärendet aktuella läkarintyget är utfärdat efter att Håkan Welinder lagt sitt 

företag vilande och ansökt om arbetslöshetsersättning. Läkarintyget är där

till mycket knapphändigt Det framgår inte av intyget om och i så fall när 

Håkan Welinder besökt läkaren innan han upphörde med sin verksamhet 

och om läkaren då uppmanat honom att byta arbete. Av företagsintyget 

framgår att Håkan Welinder arbetat i sitt företag under perioden december 

2016 - december 2017 utan någon sjukfrånvaro. 

Håkan Welinder anser att överklagandet ska avslås samt anför följande. Han 

trodde att det skulle räcka med ett utlåtande från honom själv då han har 

arbetat mycket med den här typen av skador under många år som sjukgym-
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nast inom ortopedisk medicin. Han bad om läkarintyg först efter förfrågan 

från arbetslöshetskassan. Angående avsaknad av sjukfrånvaro på grund av 

förslitningen i tumbasema är detta en process som pågått i många år och han 

har haft bättre och sämre dagar. Han har i möjligaste mån försökt anpassa 

sitt arbete till att belasta så lite som möjligt genom att t.ex. försöka undvika 

att ta emot patienter med stort behov av manuell behandling. Nu känner han 

dock att det inte går längre om han inte ska förstöra sig helt. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

En sökande ska enligt 43 b § ALF stängas av från rätt till ersättning i 

45 ersättningsdagar om han eller hon utan giltig anledning lämnat sitt 

arbete. 

I 19 c § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring anges att en 

giltig anledning att lämna ett arbete är att en sökande av hälsoskäl inte kan 

återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren. 

Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan 

anställningen upphör. 

Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår bl.a. att påföljderna avseende 

självförvållad arbetslöshet bör vara desamma för företagare som för arbets

tagare. Det måste finnas starka skäl för att giltig anledning ska anses före

ligga. En giltig anledning att lämna sitt arbete - eller upphöra med sin verk

samhet - kan vara hälsoskäl. Att arbetet varit olämpligt av hälsoskäl måste 

styrkas, i regel med hjälp av ett läkarintyg. Av intyget måste i princip fram

gå att den arbetslöse uppmanats av läkare att säga upp sig. I regel krävs ock

så att andra åtgärder dessförinnan vidtagits, såsom sjukskrivning, omplace-
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ring etc. Gfr prop. 2012/13:12 s. 42 f., prop. 1999/2000:139 s. 57, prop. 

1973:56 s. 175 och SOU 1996:150 s. 143). 

Förvaltningsrättens bedömning 

Håkan Welinder har före arbetslösheten arbetat i egen verksamhet som 
sjukgymnast. Han har emellertid upphört att bedriva verksamhet på grund 
av hälsoskäl. Fråga är om han har haft giltig anledning att lämna sitt 
arbete. 

Håkan Welinder har gett in ett läkarintyg daterat den 6 februari 2018 i 
vilket intygas att han har en röntgenverifierad artros i vänster tumbas den 10 
januari 2018 samt besvär av ömhet i höger tumbas vid belastning. Enligt 
läkarintyget kan Håkan Welinder utföra arbeten där tumbaser inte belastas, 
men det är olämpligt att återgå till fysioterapiarbeten med manuella 
behandlingar. 

Förvaltningsrätten konstaterar att läkarintyget är utfärdat efter att Håkan 

Welinder upphörde att bedriva verksamhet. Det framgår inte heller av 
läkarintyget att han uppmanats av läkare att upphöra med sin verksamhet. 
Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten inte att Håkan Welinderäven 
med beaktande av den erfarenhet och kunskap han själv har som sjuk
gymnast inom ortopedisk medicin - har visat att han haft giltig anledning 
att upphöra med sin verksamhet vid den aktuella tidpunkten. 
Arbetslöshetskassan borde därför ha stängt av honom från rätt till 
ersättning i 45 ersättningsdagar från och med den 4 januari 2018. IAF:s 
överklagande ska däimed bifallas 

att Cce...-,:_.._ L,v ·�Madeleine Westberg /
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-12) 
I avgörandet har även nämndemännen Kerstin Brink, Ulf Hansson och 
PärChrister Persson deltagit. Rätten är enig. 

Anna Löndahl har föredragit målet. 




