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Dok.Id 421169     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 
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KLAGANDE 
Optimal Assistans i Göteborg AB, 556674-6763 

  

Ombud: Advokat Adam Grabavac 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 21 november 2017  

i mål nr 1283-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Återbetalning av assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Optimal Assistans i Göteborg AB (bolaget) yrkar att kammarrätten beslutar 

att bolaget inte ska betala tillbaka assistansersättning för perioden den 

23 september – 21 oktober 2013. I andra hand yrkas att Försäkringskassans 

krav på återbetalning ska efterges helt eller delvis. Bolaget anför följande. 
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Avgörande för förvaltningsrättens domslut var att bolaget haft anställda 

personliga assistenter som utfört assistans under sjukhusvistelsen och att 

bolaget därmed, enligt förvaltningsrättens bedömning, inte kan anses ha 

varit ovetande. Det är en felaktig slutsats som saknar lagstöd. Det är inte 

visat att bolaget skulle ha sådan kännedom som krävs för att 

återbetalningskrav ska kunna riktas mot bolaget. 

 

I underlaget finns såväl tidrapporter som räkningar för de två aktuella 

månaderna. Bolaget har endast lämnat in tidrapporterna. På tidrapporten ska 

bara redovisas den tid som den personliga assistenten arbetat. Det har inte 

heller ifrågasatts att de personliga assistenterna arbetat på de tider som 

redovisats. På blanketten för tidredovisning ska inte redovisas om den 

försäkrade vistats på sjukhus m.m. Information om den försäkrade vistats på 

sjukhus eller liknande ska lämnas på blankett för räkning. Det är endast den 

försäkrade som förfogar över räkningen och det åligger den försäkrade att 

redovisa räkningen till Försäkringskassan. Det är uteslutet att bolaget kan 

anses ha lämnat oriktiga uppgifter. Har oriktiga uppgifter lämnats så är det 

på räkningarna för de aktuella månaderna, vilket bolaget inte kan lastas för. 

 

Bolaget har varit ovetandes om sjukhusvistelserna. Förvaltningsrätten anser 

att kännedom uppnåtts genom att bolaget haft personliga assistenter som 

arbetat för den försäkrade under den tid som denne vistats på sjukhus. Detta 

är en alltför extensiv tolkning av lagstiftningen. Redan av ordalydelsen 

framgår att kännedom måste finnas hos den som tar emot utbetalningen, 

dvs. den juridiska person som innehar tillståndet att bedriva verksamhet 

med personlig assistans. Kännedom ska inte anses föreligga endast för att en 

enstaka personlig assistent i en verksamhet skulle kunna anses ha kännedom 

om ett förhållande som borde ha anmälts. Vilka som kan ge den juridiska 

personen kännedom och därmed en anmälningsplikt måste ges en tydlig 

avgränsning. Kännedom måste påvisas föreligga hos de som 

associationsrättsligt kan anses företräda bolaget. 
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Det är inte ifrågasatt att den försäkrade har varit i behov av 

assistansersättning under sjukhusvistelserna. Tvärtom har 

Försäkringskassan ansett att det förelåg särskilda skäl för de fyra första 

veckorna av sjukhusvistelserna. Någon utredning i fråga om den försäkrades 

hjälpbehov ens kunnat tillgodoses utan personlig assistans efter fyra veckor 

passerat, har inte gjorts av Försäkringskassan. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten anser, i likhet med förvaltningsrätten, att det inte 

framkommit skäl för att den försäkrade skulle vara berättigad till ytterligare 

assistansersättning under sjukhusvistelse utöver beviljade fyra veckor. Det 

innebär att assistansersättning betalats ut med ett för högt belopp till bolaget 

för perioden den 23 september – 21 oktober 2013. 

 

Av utredningen i målet framgår inte att den för höga utbetalningen av 

assistansersättningen orsakats av att bolaget har lämnat någon oriktig 

uppgift till Försäkringskassan. För att bolaget ska vara 

återbetalningsskyldigt krävs då att bolaget har underlåtit att fullgöra en 

uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller att bolaget har insett eller 

skäligen borde ha insett att ersättning har lämnats med ett för högt belopp. 

 

Bolaget är skyldigt att till Försäkringskassan anmäla ändrade förhållanden 

som påverkar rätten till eller storleken av den försäkrades 

assistansersättning om bolaget har haft kännedom om de ändrade 

förhållandena. Enligt förarbetena omfattar anmälningsskyldigheten 

sjukhusvård (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 9, s. 259). Vidare följer att 

anmälningsskyldigheten inte innebär att förhållanden måste efterforskas, 

utan bara omfattar omständigheter som den som har tagit emot 

utbetalningen har kännedom om. Kammarrätten bedömer att det i målet inte 
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har framkommit någon uppgift som visar att bolaget har haft kännedom om 

att den försäkrade vårdats på sjukhus. 

 

Däremot anser kammarrätten att en assistansanordnare, med hänsyn till sitt 

arbetsgivaransvar för de anställda assistenterna, typiskt sett bör ha en sådan 

organisation att de har kännedom om hur assistansen bedrivs och därmed 

känna till om den bedrivs på sjukhus. Bolaget är arbetsgivare för ett flertal 

assistenter som arbetar med den försäkrade och den aktuella 

sjukhusvistelsen varade i åtta veckor. Kammarrätten anser därmed att 

bolaget skäligen borde ha insett att ersättning har lämnats med för högt 

belopp. Bolaget är därför återbetalningsskyldigt för den ersättning som 

betalats ut under denna tid. 

 

Det har inte framkommit några skäl för eftergift av 

återbetalningsskyldigheten. Överklagandet ska således avslås. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

 

 

 Kristina Harmsen Hogendoorn  

 

 

 

 

Johan Rubenson  Katarina Dunnington 

  referent 

   

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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Ombud: Advokat Adam Grabavac 

C J Advokatbyrå AB 
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MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 25 november 2016, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Återbetalning av assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

____________________ 
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Avdelning 3  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING  

 

Optimal Assistans i Göteborg AB (bolaget) yrkar att förvaltningsrätten 

upphäver beslutet om återbetalningsskyldighet. I andra hand yrkar bolaget 

att återbetalningskravet helt eller delvis efterges. Bolaget anför bl.a. 

följande. Bolaget har inte lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att full-

göra en uppgifts- och anmälningsskyldighet. Bolaget har inte heller insett 

eller skälig bort inse att ersättning lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp. Bolaget har inte haft kännedom om den försäkrades sjukhusvistelse 

under aktuell period samt fick kännedom om detta först i samband med 

Försäkringskassans kommunicering i oktober 2014 om övervägande att 

besluta om återbetalning. Den försäkrades gode man har även i svar på 

Försäkringskassans övervägande om återbetalning klargjort att det är denne 

som försummat att redovisa sjukhusvistelserna. Hade bolaget haft känne-

dom om sjukhusvistelserna hade detta också anmälts. Det är den försäkrade 

som har att lämna uppgifter på räkning. De i målet aktuella räkningarna är 

undertecknade av den försäkrades gode man varför uppgifterna inte kan 

anses ha lämnats av bolaget. Det ifrågasätts om den försäkrade överhuvud-

taget ska anses ha överskridit Försäkringskassans egen bedömning av vad 

som kan anses vara kortare tid för vård på sjukhus. Försäkringskassans re-

kommendation i de allmänna råden är att kortare tid bör räknas en tid på 

högst fyra veckor. Vad som avses med begreppet ”kortare tid” framgår dock 

inte av lagtext eller förarbeten.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. Bolaget måste kunna antas ha haft kännedom om grundläggande 

förutsättningar kring assistansens utförande. Bolaget har avtal med såväl 

den assistansberättigade som med assistenterna. Av 110 kap. 46 § social-

försäkringsbalken framgår att anmälan till Försäkringskassan om ändrade 

förhållanden ska göras av den till vilken assistansersättningen har betalats 

ut, om denne har kännedom om de ändrade förhållandena. Sjukhusvistelse 
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är en omständighet som innebär ändrade förhållanden. Det är orimligt att 

bolaget inte skulle haft kännedom om var assistansen utförts eller att det 

skett en stor förändring av insatsens genomförande som inläggning på 

sjukhus innebär. Den som utför en insats har ansvar för bl.a. för att insatsen 

genomförs och för att omständigeter som medför att insatsen inte kunnat 

genomföras som planerat dokumenteras (SOFS 2014:5). Assistansersättning 

utgår normalt inte under tid då den assistansberättigade vårdas på sjukhus. 

Det framgår av underlaget i ärendet att den försäkrades sjukhusvistesle har 

varit längre än en kortare sjukhusvistelse. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

Enligt 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken ska Försäkringskassan besluta 

om återbetalning av ersättning som den har beslutat enligt denna balk, om 

den försäkrade eller, i förekommande fall, den som annars har fått ersätt-

ningen har orsakat att denna har lämnats felaktigt eller med ett för högt 

belopp genom att lämna oriktiga uppgifter, eller underlåta att fullgöra en 

uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Detsamma gäller om ersättning i annat 

fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och den som fått er-

sättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta. 

 

Av 108 kap. 9 a § första stycket socialförsäkringsbalken framgår att när det 

gäller beslut enligt 2 § om återbetalning av ersättning får Försäkringskassan 

besluta om återkrav av assistansersättning från den försäkrades förmyndare, 

annan ställföreträdare eller den till vilken ersättningen har betalats ut enligt 

51 kap. 19 § i stället för från den försäkrade. 

 

Den som återkrävs måste ha orsakat den felaktiga eller för höga ut-

betalningen, eller i vart fall skäligen borde ha känt till att ersättning betalats 
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ut felaktigt eller med för högt belopp. Assistansanordnare ska således i 

normalfallet inte behöva kontrollera och ifrågasätta meddelade beslut. (Jfr 

prop. 2012/13:1, utg.omr., 9, s. 231) 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Enligt huvudregeln lämnas inte assistansersättning för sjukvårdande insatser 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och inte heller under sjukhus-

vistelse. Om det finns särskilda skäl kan dock assistansersättning lämnas 

även för tid när den funktionshindrade vårdas på sjukhus under en kortare 

tid. Avsikten med undantagsbestämmelsen är dock inte att personlig 

assistans ska ersätta den omvårdnad som sjukvårdshuvudmannen är skyldig 

att ge (jfr prop. 1995/96:146 s. 15). Situationer då det kan bli aktuellt att få 

behålla assistansersättning även vid kortare sjukhusvistelser kan vara då en 

persons funktionshinder eller kombination av funktionshinder, hälsotillstånd 

eller möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat 

antal personer med ingående kunskaper om den funktionshindrade finns till 

hands (jfr bet. 1995/95:SoU15 s. 16).  

 

Det finns inte något avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som 

gäller frågan om personlig assistans under tid när den funktionsnedsatte 

vårdas på sjukhus (jfr RÅ 2009 not. 189).  

 

Av utredningen i målet framgår att AB lades in på sjukhus den 26 augusti 

2013 och hon beviljades assistansersättning under sjukhusvistelse under fyra 

veckor eftersom Försäkringskassan ansåg att det förelåg särskilda skäl 

härför. Bolaget, som varit assistansanordnare och mottagare av assistans-

ersättning, har under AB:s sjukhusvistelse varit arbetsgivare för de 

assistenter som arbetat med henne.  
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Enligt Försäkringskassans bedömning har 439 624 kr avseende tiden den  

23 september–21 oktober 2013 betalats ut felaktigt till bolaget. 

 

Försäkringskassan har som grund för sin bedömning att bolaget är åter-

betalningsskyldigt för felaktigt utbetald assistansersättning bl.a. anfört 

följande. Det har inte lämnats uppgift om att AB har vistats på sjukhus på de 

tidredovisningar för utförd assistans som bolaget i egenskap av anordnare 

har undertecknat. Det framkommer inte annat än att AB varit inneliggande 

på sjukhus under hela aktuella perioden och det är otvivelaktigt att bolaget 

har haft kännedom om att assistenterna har arbetat. 

 

Bolaget har å sin sida invänt att man inte haft kännedom om AB:s sjukhus-

vistelse före oktober 2014 i samband med att Försäkringskassan aviserade 

att utredning påbörjats gentemot AB. 

 

AB har av Försäkringskassan beviljats assistansersättning under de fyra 

första veckorna av sin sjukhusvistelse på grund av särskilda skäl. Enligt 

förvaltningsrätten framgår det inte av den medicinska utredningen annat än 

att AB:s sjukhusvistelse under perioden den 23 september–21 oktober 2013 

har skett utan avbrott. Skäl att hon skulle vara berättigad till ytterligare 

assistansersättning under sjukhusvistelse utöver beviljade fyra veckor har 

inte framkommit. Vad bolaget anfört föranleder ingen annan bedömning. 

 

Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning av de omständigheter 

som kommit fram i målet att Försäkringskassan med tillräcklig grad av 

sannolikhet har visat att AB vistats på sjukhus under perioden den 23 

september–21 oktober 2013. Bolaget har haft assistenter som arbetat för AB 

under perioden och kan då inte anses ha varit ovetande om att AB vistades 

på sjukhus. Eftersom bolaget inte har anmält de rätta förhållandena till 

Försäkringskassan har det orsakat att assistansersättning felaktigt har betalts 

ut under den aktuella perioden. Bolaget har i vart fall skäligen bort inse 
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detta. Bolaget är därför återbetalningsskyldigt för den ersättning i form av 

assistansersättning som har betalats ut under nämnda tid. Det återkrävda 

beloppet i sig är inte ifrågasatt.  

 

Eftergift 

 

Återkrav kan efterges helt eller delvis om det finns särskilda skäl för sådan 

eftergift. Möjligheten till eftergift ska tillämpas återhållsamt. Skäl för efter-

gift kan vara att den som stödet utbetalas till inte borde ha förstått att ut-

betalningen var felaktig och det med hänsyn till betalningsmottagarens 

ekonomiska förhållanden finns skäl att helt eller delvis efterge återkravet. 

Förvaltningsrätten finner att särskilda skäl att helt eller delvis befria bolaget 

från återbetalningsskyldigheten inte föreligger i målet.  

 

Överklagandet ska alltså avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1B) 

  

 

 

Elin Kristensson 

 

 

I avgörandet har även nämndemännen José Gasalho, Petra Johansson och 

Birgitta Lybegård deltagit.  

Rätten är enig. 

 

 

Krister Johansson har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 

de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades. 

 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då 

han/hon fick del av kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut 

t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 

Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 juli, som inte har någon motsvarighet två 

månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista dag, dvs. i det här exemplet 

den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller 

helgdag, midsommar, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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