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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT

Mål nr
632-07

meddelat i Stockholm den 22 maj 2008
KLAGANDE
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Stockholm dom den 4 januari 2007 i mål nr 5629-06 (bilaga)
SAKEN
Rättidsprövning
___________________

YRKANDE M.M.
Försäkringskassan yrkar att Regeringsrätten undanröjer kammarrättens och
länsrättens domar och återförvisar målet till länsrätten för prövning. Kassan anför
följande. Underinstanserna har funnit att AA har fått Försäkringskassans
omprövningsbeslut den 5 oktober 2005 i sådan tid att hennes överklagande kommit in efter överklagandetidens utgång. AA har anfört att hon vid personligt besök
den 5 december 2005 lämnat in ett överklagande av omprövningsbeslutet.
Försäkringskassan har nu funnit att AA har lämnat in överklagandet den 5
december 2005. Hennes överklagande har således kommit in i rätt tid.
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SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten finner att prövningstillstånd bör meddelas.
Enligt 20 kap. 13 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska en enskilds
överklagande av Försäkringskassans beslut i ett ärende om sjukpenning vara
inkommet inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Försäkringskassans beslut angående AAs rätt till sjukpenning är daterat den 5
oktober 2005. Av utredningen i målet framgår numera att AA överklagade
Försäkringskassans beslut genom en skrivelse som kom in till Försäkringskassan
den 5 december 2005. Överklagandet kom således in i rätt tid och ska därför
prövas av länsrätten.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.
Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och överlämnar AAs
överklagande av Försäkringskassans beslut den 5 oktober 2005 till länsrätten för
prövning.

Sten Heckscher

Carina Stävberg

Carl Gustav Fernlund

Henrik Jermsten

Olle Stenman
Axel Hanson
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avdelning I
Föredraget 2008-04-16

Regeringsråden Jermsten och Stenman har inte deltagit vid avgörande av frågan
om prövningstillstånd i Regeringsrätten.

