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Mål nr 1279-09
Avdelning II

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD
Billum, Nordborg, Hamberg, Knutsson och Jermsten
FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE
Regeringsrättssekreteraren Rönström
KLAGANDE
AA

MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms beslut den 17 december 2008 i mål nr 6595-07
SAKEN
Återbetalning av bostadstillägg
___________________
Målet föredras.
Regeringsrätten beslutar dom.
Regeringsråden Nordborg och Jermsten är av skiljaktig mening och anför:
Vi är ense med majoriteten fram till sista stycket under ”Skälen för Regeringsrättens
avgörande”. Vi anser att skälen därefter borde ha haft följande lydelse.
De två återkravsbesluten gäller samma bostadstillägg och samma tidsperioder men
skiljer sig åt såtillvida att utgivet bostadstillägg vid det första tillfället endast
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återkrävts delvis medan hela det utbetalda beloppet återkrävts genom det senare
beslutet.

AA har, enligt vad Försäkringskassan gör gällande, låtit en annan person bo i sin
lägenhet utan att anmäla detta till kassan. Försäkringskassan har vid det första
beslutet gjort ett antagande om att AA varit sammanboende med annan person
medan kassan vid det andra beslutstillfället angett att AA över huvud taget inte bott i
lägenheten. Detta har medfört att det som lagts AA till last beloppsmässigt skiljer sig
åt mellan besluten. Själva händelseförloppet är dock detsamma (jfr RÅ 1993 ref. 76).
Att återkravet i det ena fallet kommit att gälla en del av det utgivna bidraget och i det
andra fallet hela beloppet förändrar inte detta. Regeringsrätten finner därför att
Försäkringskassans beslut om återkrav daterat den 21 maj 2007 gäller samma sak
som rättskraftigt avgjorts av kammarrätten genom domen i april 2006. Länsrätten har
därmed gjort rätt som undanröjt Försäkringskassans beslut. Överklagandet ska
således bifallas.

Emma Rönström
Uppvisat och lämnat för expediering 2009-12-

