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Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Kullen 4 måndag–fredag Box 45 forvaltningsrattenifalun@dom.se 
Telefon 08:00–12:00 

13:00–16:00 
S-791 21 Falun Webbplats 

023-383 00 00 www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 
 

KLAGANDE 
Anders Andersson Taxi,  
 
Ombud: Henrietta Cahn, Lisa Hyder, Oliva Möller och Ludvig Öhrling 
c/o Centrum för rättvisa 
  
 
MOTPART 
Arbetsförmedlingen 
Enheten Central omprövning 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Arbetsförmedlingens beslut 2021-10-06, diarienr AF-2021/0030 6148 
 
SAKEN 
Stöd för nystartsjobb respektive särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning; fråga om avvisning 
_____________________ 

 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  
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BAKGRUND 

Anders Andersson med firma Anders Andersson Taxi har fått stöd i form av 

särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning för arbetstagaren IA 

och stöd för nystartsjobb för arbetstagaren AB. I beslut den 26 mars 2021 

bestämde Arbetsförmedlingen att Anders Andersson är återbetalningsskyldig 

med 145 883 kr avseende utbetalt stöd. Efter att Anders Andersson begärt 

omprövning av beslutet om återbetalning fattade Arbetsförmedlingen ett 

omprövningsbeslut den 16 oktober 2021 där myndigheten avslog Anders 

Anderssons begäran om ändring av det tidigare beslutet. I omprövningsbeslut 

angavs att det inte var överklagbart. Se vidare bilaga 1. 

 

YRKANDEN M.M.  

Anders Andersson överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten ska 

upphäva Arbetsförmedlingens beslut om återkrav av utbetalt stöd om 

145 883 kr och uppger följande.  

 

När det gäller frågan om beslutet är överklagbart trots överklagandeförbuden i 

40 § förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb respektive 58 § 

förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så kommer dessa i 

konflikt med rätten att överklaga enligt Europakonventionen. Förbuden ska 

därför åsidosättas och besluten är överklagbara med stöd av bestämmelsen i 

41 § förvaltningslagen (2017:900).  

 

För att rätten att initiera en domstolsprövning ska anses effektiv i 

Europadomstolens mening ska den enskilde ha en tydlig och praktisk möjlighet 

att invända mot ett handlande som utgör ett ingrepp i hans eller hennes 

rättigheter. Rättigheten får inte heller begränsas på et sådant sätt att själva 

kärnan av rättigheten kränks.  
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Högsta förvaltningsdomstolen har i referatet HFD 2021 ref. 8 uttryckt att 

Arbetsförmedlingens beslut om återkrav (som inte utgör en exekutionstitel) kan 

komma under domstols prövning genom att Arbetsförmedlingen väcker talan i 

allmän domstol eller ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogde-

myndigheten. Om en ansökan om betalningsföreläggande bestrids måste 

Arbetsförmedlingen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt för prövning. 

Högsta förvaltningsdomstolen framhöll även att om Arbetsförmedlingen 

beslutar att avräkna ett återkravsbelopp mot framtida stödutbetalningar, kan 

detta beslut överklagas till förvaltningsrätt varvid invändningen om att det 

saknas grund för återkrav kan prövas.  

 

Det förhållandet att han, för att få till stånd en domstolsprövning enligt vad 

Högsta förvaltningsdomstolen uppger, måste motsätta sig betalning av 

återkrävda belopp och sedan avvakta att Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder 

innebär emellertid begränsning av hans rätt till domstolsprövning. Denna 

begränsning är inte proportionerlig. Bl.a. innebär den en ekonomisk risk 

såtillvida att han riskerar att betala dröjsmålsränta under den tid som han 

inväntar Arbetsförmedlingens agerande. Han riskerar även att drabbas av 

ombudskostnader samt att behöva betala motpartens ombudskostnader. För att 

undvika denna ekonomiska risk har han betalt återkravsbeloppet jämte ränta. 

Det innebär att något alternativ till överklagande inte längre finns tillgängligt 

för honom.  

 

Arbetsförmedlingens beslut om återkrav innebär också en oproportionerlig 

inskränkning i hans rätt till egendomsskydd enligt artikel 1 i första tilläggs-

protokollet till Europakonventionen.  

 

Vad gäller frågan i sak så innebär inte metoden med s.k. redovisnings-

differenser att villkoret i 21 § p. 2 förordningen om nystartsjobb respektive 

18 § p. 3 förordningen om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning har förbisetts. Detta då lön, efter avdrag för viss kontant 
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ersättning, har betalats ut elektroniskt i enlighet med ordalydelsen i 

bestämmelserna. I vart fall föreligger särskilda skäl för Arbetsförmedlingen att 

helt eller delvis får avstå från krav på återbetalning enligt 37 § förordningen 

om stöd för nystartsjobb och 55 § förordningen om särskilda insatser för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Arbetsförmedlingen anser att överklagandet ska avvisas och uppger följande. 

Det framgår av 40 § förordningen om stöd för nystartsjobb att andra beslut än 

omprövningsbeslut avseende beslut om stöd för nystartsjobb, beslut om 

förlorad rätt till stödbelopp samt beslut om avräkning inte får överklagas. 

Vidare framgår av 58 § förordningen om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning att andra beslut än omprövning av beslut om återkallelse 

av anvisning samt omprövning av beslut om avräkning inte får överklagas.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Frågan i målet 

Den inledande fråga är om Arbetsförmedlingens omprövningsbeslut om 

återkrav alls är överklagbart. Först om så är fallet kan förvaltningsrätten pröva 

överklagandet i sak och ta ställning till om Arbetsförmedlingen haft stöd för 

sitt beslut att återkräva utbetalda bidrag.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten konstaterar att Arbetsförmedlingens beslut är fattat med stöd 

av bestämmelser i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb och 

förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning. Av 40 § respektive 58 § i dessa förordningar framgår att 

beslut om återkrav inte får överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen har i 

rättsfallet HFD 2021 ref. 8 prövat om motsvarande överklagandeförbud i 

tidigare förordningar rörande stöd för nystartsjobb (2006:1481) respektive om 

särskilda insatser för personer med funktionshinder (2000:630) är förenligt 
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med artikel 6 i den europiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.  

 

Som Anders Andersson själv uppgett i överklagandet bedömde Högsta 

förvaltningsdomstolen att överklagandeförbudet inte stred mot EKMR samt 

hänvisade därvid till att beslutet om återkrav inte utgör en exekutionstitel och 

därmed inte kan bli föremål för verkställighetsåtgärder. I likhet med vad som 

konstaterades i rättsfallet innebär detta för Anders Anderssons del att 

Arbetsförmedlingen behöver ansöka om betalningsföreläggande hos 

Kronofogdemyndigheten eller väcka talan vid allmän domstol för att få en 

exekutionstitel om Anders Andersson motsätter sig betalning. Om en ansökan 

om betalningsföreläggande bestrids så måste Arbetsförmedlingen begära att 

ärendet lämnas över till tingsrätt för prövning. Anders Andersson har sålunda 

möjlighet att få till stånd en domstolsprövning av Arbetsförmedlingens beslut 

om återkrav. Vidare kan ett eventuellt beslut av Arbetsförmedlingens om 

avräkning – dvs. möjligheten att avräkna ett återbetalningsbelopp mot framtida 

utbetalningar av stöd – överklagas till förvaltningsdomstol. I enlighet med det 

resonemang som Högsta förvaltningsdomstolen förde i nämnda rättsfall är 

utgångspunkten sålunda att det saknas anledning att tillåta att beslut om 

återkrav, i strid mot överklagandeförbudet, överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol.  

 

Anders Andersson har emellertid gjort gällande att Högsta förvaltnings-

domstolen i sitt avgörande inte tagit hänsyn till att den betalningsskyldige 

måste motsätta sig betalning av återkrävda belopp och sedan avvakta att 

Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder. Enligt Anders Andersson innebär detta 

förhållande en icke proportionerlig begränsning av hans rätt till domstols-

prövning. Anders Andersson hänvisar därvid bl.a. till förfarandet innebär att 

han riskerar att betala dröjsmålsränta under den tid som han inväntar 

Arbetsförmedlingens agerande Vidare poängterar han att han riskerar även att 

drabbas av ombudskostnader och även att betala motpartens ombudskostnader. 
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Slutligen har Anders Andersson uppgett att han har betalt återkravsbeloppen 

jämte ränta, för att undvika denna ekonomiska risk samt att detta innebär att 

något alternativ till överklagande inte längre finns tillgängligt för honom.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det förhållandet att dröjsmålsränta utgår på 

återkravsbeloppet i avvaktan på att den underliggande fordran prövas i domstol 

inte i sig kan anses innebära att rätten till domstolsprövning begränsas på ett 

sätt som inte är proportionerligt. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att 

räntekostnaden kan omfattas av den prövning som sker i allmän domstol för det 

fall betalningsanspråket bestrids. Det förhållandet att räntekostnadens 

omfattning delvis blir beroende av när Arbetsförmedlingen väljer att agera i 

anledning av att en part bestrider av betalningsanspråket utgör inte skäl för 

någon annan bedömning. I sammanhanget noterar förvaltningsrätten att det 

förhållandet att Arbetsförmedlingen i detta mål inte valt att väcka talan i allmän 

domstol eller ansöka om betalningsföreläggande mot Anders Andersson 

rimligen förklaras av att han ifrågasatt beslutet om återkrav i allmän 

förvaltningsdomstol. Det förhållandet att en prövning i allmän domstol kan 

leda till ansvar för rättegångskostnader utgör inte en oproportionerlig 

begränsning av rätten till domstolsprövning. Sammanfattningsvis har det 

sålunda inte kommit fram omständigheter som ger anledning att bedöma frågan 

om överklagbarhet annorlunda i detta mål än vad Högsta förvaltnings-

domstolen gjort i HFD 2021 ref. 8. Vad Anders Andersson uppgett i fråga om 

oproportionerlig inskränkning i hans rätt till egendomsskydd enligt artikel 1 i 

första tilläggsprotokollet till Europakonventionen utgör inte skäl för någon 

annan bedömning. Sammanfattningsvis ska Anders Anderssons överklagande 

därmed avvisas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

 

Cecilia Nermark Torgils 

rådman  


