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Bilverkstad får inte betalt av Försäkringskassan 
Sammanfattning 

Roine Edvardsson på bilverkstaden Bildoktorn fick i uppdrag 

av Försäkringskassan att handikappanpassa en bil. Men när 

Roine Edvardsson ville ha betalt sa Försäkringskassan att 

han fick vänta till efter årsskiftet, för myndigheten hade gjort 
av med hela anslaget. 

 

Fallet 

Roine Edvardsson driver bilverkstaden Bildoktorn i Norrtälje. Hösten 

2000 fick han i uppdrag av Försäkringskassan att handikappanpassa 

en bil. Gaspedalen skulle flyttas från höger till vänster. 

 

Den 31 oktober skickade han en faktura på 1 200 kronor plus 

moms. Fakturan förföll till betalning efter 15 dagar. 

 

Den 28 november fick han följande svar av Försäkringskassans 

lokalkontor i Norrtälje: 

 

Viktig upplysning angående utbetalning av bilstödet 

 

Du måste vänta på utbetalning av bilstödet för (bilägarens namn) 

faktura nummer 231837. 

 

Enligt 1 § förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade kan 

bilstöd endast utbetalas inom ramen för beviljat anslag. När 

anslaget är förbrukat får utbetalningar av nya bilstöd vänta till nästa 

budgetår. Anslaget för år 2000 är förbrukat och vi kan därför inte 

betala ut bidraget förrän tidigast i januari 2001. 

 

Med vänlig hälsning 

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN I STOCKHOLMS LÄN 

 

Roine Edvardsson kände sig kränkt och upprörd: "Om dom 

åtminstone hade ringt till mig och förklarat hade det känts lite 

bättre. Men nu kommer dom bara översittaraktigt och deklarerar att 

dom inte tänker betala för att dom har gjort slut på pengarna och 

att jag kanske får betalt i januari. Om jag själv ska betala något till 

staten hotar dom med kronofogde om jag kommer bara en dag för 

sent." 
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Han överlämnade ärendet till Kronofogden för indrivning. Men då 

bestred Försäkringskassan betalningsansvar med argumentet att 

Bildoktorns faktura, som var daterad den 31 oktober och enligt 

Roine Edvardsson postats samma dag, nått myndigheten först den 

24 november. "Försäkringskassan förbehåller sig rätten till 

betalningsvillkor 30 dagar." Försäkringskassan ville alltså inte betala 

förrän på julafton. 

 

Roine Edvardsson bad Kronofogden överlämna ärendet till 

tingsrätten, där det fortfarande befann sig i slutet av januari 2001. 

 

- Det handlar inte om pengarna, säger Roine Edvardsson, dem kan 

jag vara utan. Det här är en principfråga. Man kan inte först beställa 

ett jobb och bekräfta en offert och sedan vägra att betala. Men 

Försäkringskassan anser inte att den har några sådana skyldigheter. 

Den skickar bara ut en "viktig upplysning" om att den inte tänker 

betala och förväntar sig att jag ska finna mig i det. Men det gör jag 

inte. 

 

Företagarombudsmannens bedömning 

Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för 

Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i 
Sverige. 

- Försäkringskassan har uppträtt nonchalant mot Roine Edvardsson, 

säger Företagarombudsmannen. Försäkringskassan borde inte ha 

beställt en tjänst som den inte hade pengar att betala för. Fallet 

avslöjar en mentalitet som tyvärr förekommer hos myndigheter. De 

anser inte att samma uppföranderegler gäller för dem som för 

andra. Detta är mycket skadligt för företagarklimatet. 

 

Företagarombudsmannen erbjuder Roine Edvardsson gratis juridiskt 

biträde i domstolsprocessen. 

 

I Företagarombudsmannens bedömning av ärendet deltog 

ledamöterna Tommy Adamsson, Clas Nordström, Lars I. Jansson, 

Camille Forslund, Patrik Engellau och Edward Waller. 
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