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Rättsenheten 

Till behörig förvaltningsrätt 

KLAGANDE 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Box 210, 641 22 Katrineholm 

MOTPART 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Akademikernas arbetslöshetskassas beslut 2018-02-15 

SAKEN 
Ersättning enligt lagen ( 1997 :23 8) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) 

YRKANDEN 
IAF yrkar att ska stängas av från rätt till ersättning under 45 
ersättningsdagar från och med den 4 januari 2018. 

BAKGRUND 

har bedrivit egen verksamhet som sjukgymnast under ett antal 
år innan han lade verksamheten vilande den 31 december 2017. Han anmälde sig 
som arbetssökande på Arbetsförmedlingen den 4 januari 2018 och ansökte om 
arbetslöshetsersättning från Akademikernas arbetslöshetskassa. 
har uppgett hälsoskäl - problem med värk i händerna vid manuellt arbete med 
patienterna - som anledning till att han upphört med sin verksamhet. Han har 
efter uppmaning av arbetslöshetskassan inkommit med ett läkarintyg utfärdat den 
6 februari 2018. Arbetslöshetskassa har beviljat honom rätt till ersättning från 
och med den 4 januari 2018 utan avstängning. Arbetslöshetskassan har bedömt 
att han haft giltig anledning att upphöra med verksamheten på grund av styrkta 
hälsoskäl. 

GRUNDER 
En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han 
eller hon utan giltig anledning lämnat sitt arbete enligt 43 b § första stycket 1 
ALF. En giltig anledning att lämna sitt arbete kan vara hälsoskäl men skälen 
måste vara styrkta. Den sökandes egna uppgifter om hälsobesvär är inte 
tillräckligt även om den sökande har medicinsk kompetens genom sitt yrke. 

Av 19 c § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring följer att en giltig 
anledning att lämna ett arbete enligt 4 3 b § 1 ALF 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 
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innan anställningen upphör. Av förordningstextens ordalydelse följer således att 
läkarintyget ska vara utfärdat innan den sökande lämnar arbetet. 19 c § ALFFo 
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 läkarintyg 
som utfärdats innan den sökande har lämnat arbetet får förutsättas gälla även den 
som har varit verksam som företagare. 

Det medicinska underlaget i ärendet styrker inte att har varit 
tvwJ.gen 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-
_ lagt sitt företag vilande och ansökt om arbetslöshetsersättning. 
Läkarintyget är därtill mycket knapphändigt och redovisar endast röntgenfynd 
2018-01 -10 - en verifierad artros i vänster tumbas - samt besvär av ömhet i höger 
tumbas vid belastning. Enligt läkarintyget kan utföra arbeten 
där turnbaser inte belastas, men att det är olämpligt att han återgår i fysioterapi 
arbeten med manuella behandlingar. Det framgår inte av intyget om och i så fall 
när besökt läkaren innan han upphörde med sin verksamhet och 
~pmanat honom att byta arbete. Av företagsintyget framgår att 
----arbetat i sitt företag under perioden december 2016 - december 
2017 utan någon sjukfrånvaro. 

Lena Aronsson 

Ingrid Boström 


