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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Karim Ghomri 

Assistansjuristerna Malm & Ghomri 

Sockenvägen 149 

132 46 Saltsjö-Boo 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 16 juli 2015 i mål nr 1677-15,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten ska upphäva 

Försäkringskassans beslut att inte betala ut assistansersättning för utförd 
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assistanstid och att kammarrätten ska visa målet åter till Försäkringskassan. 

Han anför följande.  

 

Arbetstidslagen (1982:673), förkortad ATL, är dispositiv. Eftersom det 

finns ett kollektivavtal ska lagen inte tillämpas. Kollektivavtalet anger att 

lokala avtal kan ingås, vilket skett mellan arbetsgivaren och avtalsbärande 

fackförening i det aktuella fallet. Genom avtalet har parterna kommit 

överens om ett medgivande om arbetstid längre än 48 timmar per 

sjudagarsperiod. Det finns särskilda skäl för detta eftersom han inte kan 

kommunicera med andra om hans fru  inte assisterar honom. 

Det är inte rimligt att en enskild arbetstagare och en assistansberättigad 

drabbas av en sådan otydlighet som föreligger i detta ärende.  

 

Assistansersättning ska vidare betalas ut eftersom den sammanlagda 

arbetstiden för  inte under en period om sju dagar uppgår till 

högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra 

månader.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering 

Enligt 51 kap. 16 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken kan 

assistansersättning inte betalas ut om assistansen har utförts av någon på 

arbetstid som överstiger den tid som anges i 5-10 b § ATL eller 

kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § ATL.  

 

Enligt 10 b § ATL får den sammanlagda arbetstiden under varje period om 

sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod 

om högst fyra månader. 

 

Av 3 § första stycket ATL följer att det är möjligt att i kollektivavtal göra 

undantag från bestämmelsen i 10 b ATL. Enligt 3 § fjärde stycket ATL är 
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dock ett villkor i ett kollektivavtal ogiltigt om det innebär mindre 

förmånliga villkor för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/88/EG.  

 

Av direktivets artikel 6 framgår att medlemsstaterna ska se till att den 

genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod inklusive övertid 

inte överstiger 48 timmar.  

 

Den beräkningsperiod som ska användas enligt 10 b § ATL bestäms av 

arbetsgivaren eller genom kollektivavtal. Perioden måste bestämmas i 

förväg och tillämpas konsekvent (jfr. prop. 2003/04:180 s. 62).  

 

Kammarrättens bedömning 

Som förvaltningsrätten konstaterat följer det av 51 kap. 16 § första stycket 2 

socialförsäkringsbalken samt 3 och 10 b §§ ATL att ersättning inte betalas 

för tid som i genomsnitt överstiger 48 timmar per assistent och vecka och att 

det gäller oavsett om det finns kollektivavtal som medger längre arbetstid. 

Frågan blir då om  fru  under varje 

period om sju dagar utfört assistans mer än i genomsnitt 48 timmar per 

beräkningsperiod. 

 

 har i sitt överklagande till kammarrätten uppgett att för 

hans fru ska en beräkningsperiod om fyra månader tillämpas. 

 

Under handläggningen i Försäkringskassan har  

arbetsgivare  uppgett att de tillämpar en beräkningsperiod om 

en månad. Det är således denna beräkningsperiod som ska användas för 

 del. För beräkningsperioderna augusti, september och 

oktober 2014 överstiger  arbetstid i genomsnitt 48 timmar 

per vecka. Assistansersättning för arbetstid motsvarande dessa överstigande 

timmar kan därför inte betalas ut.   
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_________________________ 

 

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

 

  

 

Petter Classon 

 

 

 

Katarina Dunnington   Nina Stierna 

   referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Dok.Id 267773     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kansli1.fma@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten i Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 28 januari 2015, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 1677-15 

Avdelning 1  

 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 överklagar Försäkringskassans beslut och anför bl.a. 

följande. Det är hans fru som arbetar som hans personliga assistent. Hon 

förstår honom väl och utan henne kan han inte kommunicera. Han prövat 

tre andra personliga assistenter vilket inte fungerat eftersom de inte förstod 

honom. Med sin fru som tolk har han trots sin afasi kunnat leva ett rikt liv. 

Detta vill han fortsätta med. Assistansbolaget har tecknat ett lokalt avtal 

med Kommunal Skåne om arbetstiden. Han vill att hustrun på grund av 

särskilda skäl ska få arbeta alla assistanstimmar och att nämnda avtal ska 

gälla. –  bifogar bl.a. intyg från logoped och lokalt 

kollektivavtal mellan  och Kommunal Skåne om undantag på 

grund av särskilda skäl när det gäller arbetstider enligt kollektivavtal 

mellan Vårdföretagarna och Kommunal (Bransch G).   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utbetalning av assistansersättning sker enligt 51 kap 14 § 

socialförsäkringsbalken månadsvis med visst belopp för det antal beviljade 

assistanstimmar som assistans har lämnats. Enligt 16 § första stycket 2 

samma lag gäller dock att ersättning inte betalas 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 §§ arbetstidslagen (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  och 

arbete således inte utförs i arbetsgivarens hushåll.  

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 1677-15 

Avdelning 1  

 

 

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 

beräkningsperiod 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 innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagarna 

än vad som följer av Europaparlamentets 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 

sjudagarsperiod, 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 

arbetstidslagen.  

 

Det är ostridigt att  fru utför all den personliga 

assistans som motsvarar beviljad assistansersättning och att hon således 

också regelmässigt 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 augusti, september och oktober 2014 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 överstigande i genomsnitt 48 timmar per vecka per assistent, 

oavsett om det finns kollektivavtal som medger längre arbetstid än så. 

Förvaltningsrätten har inte heller laglig möjlighet att förordna om att 

ytterligare ersättning ska betalas ut för de aktuella perioderna. Hänsyn kan 

alltså inte heller tas till särskilda skäl. Överklagandet ska därmed avslås.   
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1B) 

 

 

Ellen Regebro 

 

I avgörandet har även nämndemännen Brita Altestedt, Per-Ingvar Persson 

och Björn Brynolfsson deltagit.  

 

Håkan Hall har föredragit målet. 
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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 2



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




