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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 26 juni 2007 i mål nr 6212-06, se bilaga
SAKEN
Sjukpenninggrundande inkomst
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDE M.M.

Försäkringskassan yrkar att kammarrättens dom ska ändras på så sätt att hela det
arvode som AA uppburit för den familjehemsverksamhet som hon och hennes
sambo bedrivit ska medräknas i hennes sjukpenninggrundande inkomst fr.o.m.
den 5 oktober 2005. Försäkringskassan anför bl.a. följande. Uttrycket ”eget
arbete” i 3 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL,
har inte någon självständig betydelse. Den som formellt har uppburit en inkomst
av anställning ska få denna medräknad i sin sjukpenninggrundande inkomst
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oavsett om han eller hon ensam har utfört det arbete för vilket inkomsten uppbärs.
Den omständigheten att AAs aktuella anställningsinkomst härrör från den
familjehemsverksamhet som hon bedrivit tillsammans med sin sambo bör därför
inte inverka på hennes rätt att få hela inkomsten medräknad i sin
sjukpenninggrundande inkomst.

AA har beretts tillfälle att yttra sig men har inte svarat.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. AA och hennes sambo har sedan
april 2004 haft uppdrag som familjehemsföräldrar. För detta uppdrag har de var
för sig i olika perioder fått arvode som syftat till att ersätta förlorad arbetsinkomst,
då det krävts att en av dem funnits tillgänglig under dagtid. Familjehemsarvodet i
övrigt har fram t.o.m. juni 2006 i sin helhet betalats till AA. Frågan i målet är hur
den sistnämnda delen av arvodet ska behandlas vid fastställande av hennes
sjukpenninggrundande inkomst fr.o.m. den 5 oktober 2005.

Enligt 3 kap. 2 § första stycket AFL är sjukpenninggrundande inkomst den årliga
inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget
arbete här i landet. För att en ersättning ska räknas in i den sjukpenninggrundande
inkomsten krävs således att den utgår på grund av arbete som utförs av den
försäkrade själv. Ersättning som den försäkrade tar emot för arbete som utförs av
någon annan kan därför inte beaktas när den sjukpenninggrundande inkomsten ska
fastställas. Detta gäller även om det är den försäkrade som beskattas för
ersättningen.

Uppdraget lämnades till AA och hennes sambo gemensamt. Den del av arvodet
som är i fråga i målet avsåg inte att ersätta förlorad arbetsinkomst utan utgick för
det arbete i övrigt som uppdraget förde med sig. I avsaknad av utredning som
visar annat får det antas att AA och hennes sambo deltagit lika mycket i detta
arbete. Som kammarrätten har funnit ska AA därmed tillgodoräknas hälften av
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arvodet vid beräkningen av hennes sjukpenninggrundande inkomst.
Överklagandet ska således avslås.
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