1 (3)

REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
2434-09

meddelat i Stockholm den 20 juli 2010
KLAGANDE
AA
Ombud:
Advokat Peter Winn
Östra Larmgatan 1
411 07 Göteborg
MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs beslut den 26 mars 2009 i mål nr 7233-08
SAKEN
Återbetalning av sjukersättning; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.

Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar AA
prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande
av Länsrätten i Göteborgs dom den 28 oktober 2008 i mål
nr 3430-08.

Dok.Id 92453
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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AA uppbar halv sjukersättning. Försäkringskassan beslutade i oktober 2006 att
dra in sjukersättningen fr.o.m. augusti 2006. I april 2008 beslutade
Försäkringskassan att återkräva 114 225 kr som AA fått i sjukersättning under
perioden januari 2005 t.o.m. juli 2006.

AA överklagade besluten. Länsrätten i Göteborg avslog hans överklaganden i två
domar (mål nr 9092-06 och mål nr 3430-08). Han fullföljde sin talan hos
Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten avslog hans överklagande i målet om
indragning av sjukersättningen genom en dom den 29 december 2008 (mål nr
2450-08). Genom det nu överklagade avgörandet beslutade kammarrätten att inte
bevilja prövningstillstånd i målet om återbetalning (mål nr 7233-08).

YRKANDEN

AA yrkar att han ska beviljas prövningstillstånd i kammarrätten och att han ska
befrias från återbetalningsskyldighet.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till
omedelbart avgörande.

Enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
prövningstillstånd i kammarrätt meddelas om det finns anledning till ändring i
länsrättens avgörande.

Regeringsrätten har i en dom denna dag (mål nr 813-09) bifallit AAs
överklagande av Kammarrätten i Göteborgs dom den 29 december 2008.
Försäkringskassans beslut att dra in hans sjukersättning fr.o.m. augusti 2006 har
därmed upphävts. AA ska därför meddelas tillstånd till prövning av sitt
överklagande av Länsrätten i Göteborgs dom om återbetalningsskyldighet.
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Nils Dexe

Anna-Karin Lundin

Annika Brickman

Emma Rönström
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. I
Föredraget 2010-06-02

