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2023-02-14      Dnr 6.3.1-06818/2023-17

Avdelning Öst Förvaltningsrätten i Stockholm

Överklagande av förvaltningsrättens beslut i 
mål nr. 2132-23

Klagande:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Motparter:
Humana Assistans AB, 556605-3996

Överklagat beslut:
Förvaltningsrättens i Stockholm beslut om inhibition den 7 februari 2023
i mål nr. 2132-23.

Yrkanden
IVO överklagar ovanstående beslut och yrkar:

- att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

- att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition i 
avvaktan på slutligt avgörande.

Grunder för prövningstillstånd i kammarrätten
IVO anser att kammarrätten ska bevilja IVO prövningstillstånd. Detta med 
anledning av att det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut 
förvaltningsrätten kommit fram till. 

Utveckling av talan
Till grund för överklagandet hänvisar IVO till vad som anförs i den skrivelse som 
ingavs till förvaltningsrätten den 3 februari 2023 samt vad som anförs nedan. 

Utgången i målet är inte att anse som oviss
Som IVO uppgett i skrivelsen den 3 februari 2023 anser IVO att de omständigheter 
och den bevisning som IVO grundar sitt beslut om återkallelse av bolagets tillstånd 
på innebär att utgången i målet inte kan anses vara oviss. Detta eftersom bristerna 
som IVO konstaterat i det överklagade beslutet är av allvarlig och systematisk 
karaktär. Försäkringskassan har också med beaktande av dessa omständigheter 
gjort ställningstagandet att inte godkänna bolaget som betalningsmottagare. Den 7 
februari 2023 meddelade Försäkringskassan att alla utbetalningar av 
assistansersättning till bolaget stoppas omedelbart, se bilaga. 
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Det saknas betydande olägenheter och skadeverkningar för enskilda
Som IVO redogör för i skrivelsen till förvaltningsrätten den 3 februari 2023 får 
IVO framföra att det i lämplighetsprövningen inte ska tas särskild hänsyn till hur 
beslutet påverkar bolagen, ägar- och ledningskretsen eller anställda. Att bolagen 
fråntas sin möjlighet att bedriva sin huvudsakliga verksamhet och de ekonomiska 
förluster detta skulle medföra saknar betydelse i detta sammanhang. Både LSS och 
SoL är skyddslagstiftningar för de mest utsatta samhällsgrupperna och samhället 
har därför ett intresse av att dessa socialt ansvarsfulla uppgifter sköts
väl (prop. 2017/18:158 s.44f). Som beskrivs i skrivelsen till förvaltningsrätten finns 
det inte någon risk att assistanstagare skulle stå utan insatser. Beslutet om 
återkallelse medför inte några betydande olägenheter och skadeverkningar för 
assistanstagarna och enskilda som anlitat bolaget. 

Det finns ett starkt motstående intresse som talar emot inhibition 
Som IVO redogör för i skrivelsen till förvaltningsrätten den 3 februari 2023 anser 
IVO, till skillnad från förvaltningsrätten, att det är visat att det föreligger ett starkt 
motstående intresse hos det allmänna som talar emot inhibition. En av 
omständigheterna som ligger till grund för det överklagade beslutet är 
återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna 
medel. Detta har lett till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet till avsevärt 
höga belopp. 

Sammantaget anser IVO att utgången i målet inte kan anses vara oviss och att 
förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut om att bevilja inhibition för bolaget. 
IVO anser att bolagets systematiska brister avseende anmälningsskyldighet och 
förvaltning av allmänna medel talar för att det föreligger ett starkt motstående 
intresse hos det allmänna. Därmed ska IVO:s beslut om återkallelse av bolagets 
tillstånd gälla tills förvaltningsrätten slutligen har avgjort målet.

Beslut om överklagande i detta ärende har fattats av tf. avdelningschefen Ann 
Einerth. I den slutliga handläggningen har biträdande avdelningsjuristen Ulrika 
Holfelt deltagit. Föredragande har varit enhetschefen Anette Nilsson.

Beslutet har den 14 februari 2023 godkänts elektroniskt av tf. avdelningschefen 
Ann Einerth och förts in i IVO:s ärendehanteringssystem.

Bilaga:
Meddelande från Försäkringskassan om utbetalningsstopp av assistansersättning 
till Humana Assistans AB den 7 februari 2023.


