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2016-05-24 
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Dok.Id 352679     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www.kammarratten.goteborg.se 

 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Göteborg 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 18 februari 2016 i mål  

nr 7046-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 1324-16 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

 

 

                 Raymond Grankvist 

 

 

Lennart Berglund   Sonja Huldén 

    referent 

 

 

    /Johan Åkesson 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Avd. 3  

 

DOM 
2016-02-18 

Meddelad i 
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7046-15 

  

 

 

Dok.Id 386607     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud:  

Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Göteborg 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 16 juni 2015 

Diarienr 024705-2015 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-02-18 

7046-15 

  

 

BAKGRUND 

 

Försäkringskassan har beslutat att  inte får assistansersättning 

för 294 timmar under februari månad 2015 men att han beviljas ersättning 

för 246 timmar under samma månad. Beslutet har motiverats enligt i huvud-

sak följande. Den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan i 

genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. När det finns särskilda skäl får 

övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, dock med 

högst 300 timmar under ett kalenderår. Särskilda skäl för övertid innebär 

någon akut omständighet som inte gått att förutse. Det innebär att Försäk-

ringskassan normalt kan betala ut assistansersättning för högst 40 timmar 

per vecka i genomsnitt per assistent när den assistansberättigade själv är 

arbetsgivare. Det är inte möjligt att i kollektivavtal avtala bort dessa minimi-

regler.   hustru tillika assistent, bedöms inte 

heller vara företagsledare eller ha därmed jämförlig ställning då det är Hu-

mana assistans som står som samordnare för  personliga assi-

stans.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar beslutet och yrkar att han ska beviljas ersättning 

för samtliga timmar som assistans utförts. Han anför i huvudsak följande. 

Enligt kollektivavtalet finns ett undantag som innebär att anhöriga assisten-

ter som delar hushåll med brukaren får arbeta 48 timmar en vecka eller mer 

om det finns särskilda skäl. Då några särskilda skäl inte anges i kollektivav-

talet är detta i praktiken endast en fråga mellan arbetstagaren och arbetsgi-

varen. Särskilda skäl kan som i detta fall vara att det har varit svårt att hitta 

en ny lämplig assistent. Det är endast en facklig organisation eller en arbets-

tagare som kan angripa kollektivavtalet och detta har inte skett i nu aktuellt 

fall. Undantaget är därmed tillämpligt och ersättning ska betalas ut. Hans fru 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-02-18 

7046-15 

  

 

är även att anse som företagsledare eller har en därmed jämförlig ställning 

och omfattas därför av 2 § arbetstidslagen.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Utbetalning av assistansersättning sker enligt 51 kap 14 § SFB månadsvis 

med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans har 

lämnats. Enligt 16 § första stycket 2 SFB gäller dock att ersättning inte beta-

las ut om assistansen har utförts av någon på arbetstid som överstiger den tid 

som anges i 2-4 §§ lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§ ar-

betstidslagen (ATL) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § ATL. 

 

Syftet med regleringen är att undvika att assistansersättning betalas ut för 

arbete som sker under förhållanden som är i strid med arbetstids-

lagstiftningen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9 s. 221). I det aktuella målet är 

reglerna i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete inte tillämpliga, eftersom 

assistenten inte är anställd direkt av  utan av Humana Assi-

stans AB och arbete således inte utförs i arbetsgivarens hushåll. 

 

I 10 b § ATL anges att den sammanlagda arbetstiden under varje period om 

sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräknings-

period om högst fyra månader. I kollektivavtal får man göra avvikelser från 

bl.a. 10 b § ATL. Detta framgår av 3 § ATL. I 3 § ATL anges också att ett 

kollektivavtal inte blir giltigt om det innebär att avvikelserna som görs inne-

bär mindre förmånliga villkor för arbetstagarna än vad som följer av Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. 

 

Enligt artikel 6 b) i detta direktiv ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som 

behövs för att se till att den genomsnittliga arbetstiden under varje sjuda-
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-02-18 

7046-15 

  

 

garsperiod, inklusive övertid, inte överstiger 48 timmar. Detta betyder att 

om ett kollektivavtal medger längre arbetstid än i genomsnitt 48 timmar per 

vecka, får avtalets regler ge vika och arbetstiden bedömas mot arbetstidsla-

gen. 

 

Det är ostridigt att  fru utför all den personliga assistans som 

motsvarar beviljad assistansersättning och att hon således också regelmäss-

igt arbetar mer än i genomsnitt 48 timmar per vecka. Frågan i målet är om 

Försäkringskassan haft fog för beslutet att inte betala ut assistansersättning 

för februari 2015 för arbetstid utöver i genomsnitt 48 timmar per vecka. 

 

Som framgår av de ovan redovisade bestämmelserna kan Försäkringskassan 

i det aktuella fallet inte betala ut assistansersättning för arbetstid översti-

gande i genomsnitt 48 timmar per vecka per assistent, oavsett om det finns 

kollektivavtal som medger längre arbetstid än så. Vidare kan  

fru inte anses vara en företagsledare då det är Humana Assistans AB som är 

uppgiven som arbetsgivare och inte  Sammantaget bedöms 

Försäkringskassan ha haft fog för sitt beslut, varför överklagandet ska av-

slås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3104/1B) 

 

 

Susanne Nilsson 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Krister Stensson, Per Stenklint och 

Diako Sheikh Aghaei deltagit. Föredragande i målet har varit Lena Rehn-

berg. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 

de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades. 

 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då 

han/hon fick del av kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut 

t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 

Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 juli, som inte har någon motsvarighet två 

månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista dag, dvs. i det här exemplet 

den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller 

helgdag, midsommar, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Bilaga B




