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MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 22 april 2015 i mål nr 1452-14, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

2. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och tillägger i huvudsak följande. Den 

tolkning som Försäkringskassan och förvaltningsrätten gör, att en 

sammanräkning ska ske av assistentens arbetstid som utförs för flera olika 

arbetsgivare, har inte stöd i förarbetsuttalanden och innebär en utvidgning 

av tillämpningen av lagtexten på ett otillåtet sätt. Arbetstidslagstiftningens 

syfte har inte varit att förhindra för den enskilde att i mån av kompetens, 

kapacitet och ork inneha olika anställningar som sammantaget i tid 

överskrider tidstaket om det endast varit fråga om en anställning. Inte heller 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/88/EG artikel 6 b ger stöd för 

att tillämpa reglerna på det sättet att arbetstid hos olika arbetsgivare ska 

sammanräknas. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd. 

 

Frågan i målet är om Försäkringskassan har haft fog för sin sammanräkning 

av assistentens arbetade timmar för beräkning och bedömning av möjlighe-

ten att betala ut assistansersättning till den insatsberättigade. Antalet arbe-

tade timmar i sig är inte ifrågasatt.  

 

Rättslig reglering framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Bakgrunden till bestämmelsen i 51 kap. 16 § första stycket 2 SFB var att det 

inte ansågs rimligt att assistansersättning och ekonomiskt stöd för assistans 

ska utbetalas för arbete som sker under förhållanden som strider mot 

arbetstidslagstiftningen, se prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 221. Som 

förvaltningsrätten konstaterar anges det i förarbetena att allt arbete som 

utförs av en personlig assistent ska tas med vid beräkningen av arbetad tid, 

oavsett för vilken insatsberättigad arbetet utförs eller vem som är 

arbetsgivare, se a. prop. s. 221 och 256. Enligt kammarrättens mening bör 

2



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 1467-15 

   

 

 

bestämmelsen tolkas i enlighet med dessa uttalanden. Kammarrätten finner 

mot bakgrund härav inte skäl att göra någon annan bedömning än den som 

underinstanserna gjort. Överklagandet ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Göran Mattsson 

(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Hanna Shev har deltagit i 

avgörandet. 

 

 

Föredragande: Katarina Birkefall 
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KLAGANDE 

  

 

 

 

  

Ombud: Advokat Ulf Nordekvist 

Advokat Nordekvist AB 

Storgatan 34 

972 32 Luleå 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 14 januari 2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

Försäkringskassan beslutade den 22 oktober 2013 att bevilja  

ersättning för personlig assistans för augusti månad 2013 med 238 timmar. 

Beslutet innebar att han inte beviljades ersättning för yrkade ytterligare 160 

timmar. Motiveringen var att kassan kunde godta högst den arbetstid som 

framgår av assistentens kollektivavtal.  

 

1
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Beslutet omprövades den 14 januari 2014 utan ändring, se bilaga 1. 

 

YRKANDEN M. M. 

 

 yrkar att han ska få ersättning för ytterligare 160 utförda assi-

stanstimmar och anför sammanfattningsvis följande. Det är riktigt att hans 

assistent har utfört arbete om sammanlagt 158 plus 235 timmar. Av dessa 

har 185 timmar utförts av ett bolag och 188 timmar av ett annat. Enligt 

Försäkringskassans beslut skulle helt olika från varandra skilda anställ-

ningar påverka omfattningen av den sammanlagda tillåtna arbetstiden. Det 

innebär att vid bedömningen av högsta godtagbara arbetstid skulle all ar-

betstid som en assistent haft sammanräknas, oberoende av arbetsgivare. 

Detta en oriktig tillämpning av gällande arbetstidslag, kollektivavtal samt 

reglerna i 51 kap. 16 § SFB.  

 

Den enskilde arbetsgivarens ansvar innebär att tillse att den anställde hos 

honom iakttar gällande arbetstidslag, men det kan inte hindra att den an-

ställde arbetar ytterligare timmar. Av aktuellt kollektivavtal framgår att den 

anställde hos sin arbetsgivare inte får utföra fler arbetstimmar än vad gäl-

lande arbetstidslag anger. De utförda timmarna hos respektive arbetsgivare 

överskrider inte vad som är tillåtet.  

 

Vid beräkning av arbetstid kan endast den tid som den anställde utfört hos 

varje enskild arbetsgivare beaktas. Den som anser sig ha möjlighet att ha 

och upprätthålla en tjänst hos en arbetsgivare men därutöver på annan tid 

anser sig ha möjligheter att också arbeta extra kan inte förhindras att göra 

detta. Arbetsgivaren kan inte heller förhindras att anställa den som redan 

har en anställning. Av tidredovisningarna framgår att assistentens utrymme 

för vila m.m. varit väl tilltaget.  
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Lika lite som innan den aktuella lagregelns lydelse ändrades är det möjligt 

att påverka arbetstidens omfattning när den utförs under olika anställning-

ar. I 1 § arbetstidslagen (1982:673), ATL, anges att lagen gäller arbetstiden 

hos envar arbetsgivare, men den kan inte åberopas till stöd för ingrepp om 

en anställd utför arbetstid åt olika arbetsgivare som sammantaget översti-

ger takreglerna i lagen.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför samman-

fattningsvis följande. Syftet med regleringen i 51 kap. 16 § SFB första 

stycket punkt 2 är att undvika att assistansersättning betalas ut för arbete 

som sker under förhållanden som strider mot arbetstidslagstiftningen. Be-

stämmelserna innebär enbart att Försäkringskassan kan vägra att betala ut 

assistansersättning för assistans som har utförts under vissa förhållanden.  

 

Författningskommentaren till 51 kap. 16 § SFB hänvisar till författnings-

kommentaren i 9 d lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, tredje stycket, även om assistenten inte är anställd av den insats-

berättigade själv. ”Allt arbete som utförs av en personlig assistent ska tas 

med vid beräkningen av arbetad tid, oavsett för vilken insatsberättigad ar-

betet utförs.”  

 

Enligt Försäkringskassans uppfattning är det den totala arbetstiden som en 

personlig assistent arbetar som ska beräknas för att se om arbetstiden över-

stiger arbetstidsbestämmelserna enligt kollektivavtal. Detta gäller även om 

assistenten är anställd av två olika anordnare.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

Av 51 kap. 16 § SFB följer att assistansersättning enligt 14 § inte betalas ut 

om assistansen har utförts av någon 
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1. som inte har fyllt 18 år, 

2. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2–4 §§ lagen 

(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5–10 b §§ arbetstidslagen 

(1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen, 

eller 

3. som till följd av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak saknar förmåga 

att utföra arbete som personlig assistent. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Frågan i målet är om Försäkringskassan haft fog för att inte utbetala ersätt-

ning för utförda arbetstimmar över en viss nivå.  

 

Av tillämpliga bestämmelser följer att ett kollektivavtal inte är tillämpligt i 

det fall det medger längre arbetstid än vad som gäller enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Enligt Europaparlamentets och 

rådets direktiv, artikel 6 b) ska medlemsstaterna, med beaktande av att 

skydda arbetstagares säkerhet och hälsa, vidta nödvändiga åtgärder för att 

se till att den genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod inklu-

sive övertid inte överstiger 48 timmar. Ett kollektivavtal är således ogiltigt 

i den del det innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagaren i form av 

arbetstid (jfr 3 § Arbetstidslagen, ATL). Det är således ytterst bestämmel-

serna i 51 kap. 16 § SFB som reglerar arbetstiden.   

 

För den som har flera arbetsgivare ska allt arbete som den personliga assi-

stenten utför medtas i beräkningen för arbetad tid, oavsett för vilken in-

stansberättigad arbetet utförs. Detta innebär att det är den totala tiden en 

assistent arbetar som avgör hur mycket ersättning som kan betalas ut, oav-

sett om arbetet utförs åt en eller flera arbetsgivare. Avsikten med den aktu-

ella bestämmelsen är att alla assistenter ska omfattas av arbetstidsbegräns-

ningen, oavsett vem som är arbetsgivare (jämför bl. a. prop. 2012/13:1, 

Utgiftsområde 9, s 221).  
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Enligt lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete är den ordinarie 

arbetstiden högst 40 timmar per vecka i genomsnitt för en tid av högst fyra 

veckor. De möjligheter till förlängning av arvbetstiden som denna lag 

medger är inte aktuella i målet (jfr 2–4 §§ nämnda lag). 

 

Det är ostridigt i målet är att  under augusti 2013 har arbe-

tat i en omfattning som överstiger vad ATL anger som högsta tillåtna ar-

betstid i genomsnitt under varje period om sju dagar under en beräknings-

period om högst fyra månader (jfr 10 b § ATL). Den högsta tillåtna arbets-

tiden, beräknad på nämnda sätt, är 48 timmar per vecka.  

 

Tidredovisningen visar att under perioden maj – augusti 2013 har  

 arbetat totalt 1 485 timmar, vilket i snitt innebär en arbetstid om 

cirka 84,5 timmar per vecka. Därmed har hon arbetat i en omfattning som 

vida överstiger begräsningarna i ATL.  

 

Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis att tillämpliga bestämmelser 

inte medger undantag från direktivet om högsta tillåtna arbetstid. Vad  

 har anfört, bland annat om anställning hos flera olika arbetsgivare, 

ger inte anledning till annan bedömning. Försäkringskassan har därmed 

haft fog för sitt beslut att inte betala ut överstigande assistansersättning. 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

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

 

 

Thorbjörn Lindvall 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Per-Ivan Eriksson, Ewa 

Kihlberg och Lea Petersson. Föredragande har varit Henric Ottosson. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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




