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Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 
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MOTPART OCH KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Juristen Johan Svanström 

Frösunda Omsorg AB 

Kungsgatan 8 A 

352 33 Växjö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 19 oktober 2015 i mål nr  

2087-14, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandena. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut. Till stöd för sin talan anför För-

säkringskassan bl.a. följande. Av 13–15 §§ Riksförsäkringsverkets före-

skrifter (1993:24) om assistansersättning framgår det att vid ansökan om 

fler timmar ska handlingar lämnas in som styrker att personliga assistenter 

är anställda. Handlingarna ska ha kommit in senast den femte i andra må-

naden efter den månad då assistans började utföras. Anställningsavtal kom 

in till Försäkringskassan den 21 november 2013. Försäkringskassan har 

därför haft fog för att inte betala ut beviljad ökning av assistansersättning 

för oktober och november 2013. 

 

 yrkar ersättning för samtliga timmar för vilka assistans 

utförts under oktober och november 2013. Han anför bl.a. följande. Det 

finns handlingar och avtal som styrker såväl kundavtal som assistenternas 

anställningar från och med 2002 och framåt. Samtidigt som han ansökte om 

förhöjning har timmarna redovisats kontinuerligt och schemaförändringar 

har gjorts. Först i december 2013 har Försäkringskassan kommit på att alla 

anställningsavtal saknats. Han har hamnat i en olycklig situation på grund 

av ren formalia som inte kan ha varit lagstiftarens mening. Som förvalt-

ningsrätten anfört förutsätter kvittning ett beslut om återkrav först.  

 

Part bestrider bifall till motparts yrkande. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av utredningen i målet framgår att  våren 2013 ansökte om 

ökat antal timmar med assistansersättning i anledning av att han slutade 

skolan och att den tid avseende hans hjälpbehov som tillgodosetts genom 

skolan inte längre skulle tillgodoses på det sättet. Han beviljades ökat antal 

timmar genom beslut i november 2013. Försäkringskassan hade under det 
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att ärendet handlades beviljat honom utökad assistansersättning i väsentlig 

omfattning redan från juni 2013. Försäkringskassan tycks därvid ha betalat 

ut ersättning i strid med gällande föreskrifter eftersom anställningsavtal 

avseende den utökade tiden saknades. 

 

Enligt kammarrättens mening måste den ökning av antalet timmar med 

assistansersättning som beviljades redan från juni ses som ett provisoriskt 

beslut, även om Försäkringskassan inte uttryckligen angett att man fattat 

sådant beslut. Enligt 108 kap. 10 § socialförsäkringsbalken, SFB, gäller som 

huvudregel att ersättning som betalats ut med stöd av provisoriskt beslut 

inte behöver betalas tillbaka om det slutliga beslutet innebär att ersättning 

inte ska lämnas eller lämnas med lägre belopp. Undantag görs för sådan 

ersättning som kan återkrävas enligt bestämmelserna i samma kapitel om 

återbetalning av ersättning. Vidare finns i 108 kap. 22 § SFB en allmän 

bestämmelse om kvittning som bl.a. anger att återbetalningsskyldighet 

förutsätts för att kvittning ska kunna ske. 

 

I målet är fråga om kvittning av ersättning som betalats ut felaktigt. Det är 

inte möjligt inom ramen för slutavräkning vid assistansersättning att göra 

den typen av kvittningar (jfr. vidare Kammarrättens i Göteborg dom den  

23 mars 2011 i mål nr 5562-09). Som förvaltningsrätten anfört måste i 

stället Försäkringskassan ta ställning till förutsättningar för återkrav enligt 

108 kap. 2 § SFB i en situation som denna.  

 

Som förvaltningsrätten anfört ska målet återförvisas till Försäkringskassan 

för ny prövning av vad som kan utbetalas för oktober och november 2013. 

 

Såväl Försäkringskassans och  överklagande ska därför 

avslås.   

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

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Håkan Löfgren (ordförande), kammarrättsråden 

Bodil Stelzer (referent) och Göran Mattsson har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
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2015-10-19 

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

2087-14 

  

 

 

Dok.Id 104556     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Johan Svanström 

Frösunda Omsorg AB 

Kungsgatan 8A 

352 33 Växjö 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 8 april 2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

 

___________________ 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten visar med ändring av Försäkringskassans beslut målet 

åter till kassan för prövning av  rätt till ytterligare assistan-

sersättning för oktober och november 2013. 

.  

1
Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 13 november 2014 att begränsa antalet 

assistanstimmar för oktober – november 2013, ..................... se bilaga 1. 

 

Vid omprövningen vidhöll Försäkringskassan beslutet. 

 

 yrkar att assistansersättning ska utbetalas för samtliga 

timmar för vilken assistansersättning utgått månaderna oktober och no-

vember år 2013.  

 

Försäkringskassan anser att det överklagade beslutet inte ska ändras. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Den 8 maj 2013 ansökte  om assistansersättning i utökad 

omfattning. I väntan på Försäkringskassan beslut om rätt till utökat antal 

timmar skickade han löpande in underlag till Försäkringskassan för att re-

dovisa i vilken omfattning som personlig assistans utfördes. Försäkrings-

kassan betalade för månaderna jun – november 2013 ut assistansersättning 

baserat på det underlag som inkommit. Den utbetalade ersättningen har 

dels avsett den tid med personlig assistans som  tidigare 

beviljats, dels utökad tid som han ansökt om men som Försäkringskassan 

vid den tiden inte hade beslutat om.  

 

Försäkringskassan beslutade den 21 november 2013 att  får 

utökning av sin assistansersättning till i genomsnitt 139 timmar i veckan 

under sex månader från och med det datum han får personlig assistans, 

men tidigast från och med den 1 juni 2013. Den beviljade utökningen in-

nebar assistansersättning med 19,875 timmar per dag, gentemot tidigare 

9,42858 timmar per dag. 
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Försäkringskassans beslut den 3 jnauari 2014 utgör en slutavräkning för 

perioden juni – november 2013. Försäkringskassan begränsning av antalet 

timmar för oktober – november synes bygga på att  fått ut-

betalat assistansersättning med för många timmar tidigare under avstäm-

ningsperioden och att Försäkringskassan kan begränsa den sammanlagda 

ersättning till vad som skulle ha utbetalats. Förfaringssättet innebär att För-

säkringskassan gjort en kvittning av det som Försäkringskassan anser fel-

aktigt utbetalats för juni – september mot ersättningen för de två följande 

månaderna. 

 

I 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken anges att slutavräkning ska göras 

senast två månader efter utgången av varje tidsperiod för vilken assistans-

ersättning beviljats. 

 

I 10 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1994:24) om assistansersättning 

anges att vid slutavräkning ska antalet utförda assistanstimmar avräknas 

mot antalet timmar för vilka assistansersättning betalats ut under perioden. 

Om antalet utförda assistanstimmar är högre än antalet beviljade timmar, 

begränsas antalet utförda timmar till det beviljade antalet. 

 

Vid slutavräkningen ska det ske en avstämning mot det beviljade antalet 

assistanstimmar. Försäkringskassan kan inte vid en slutavräkning ifråga-

sätta det beviljade antalet timmar och gör en reglering utifrån detta. Ett 

ifrågasättande av det beviljade timmarna kan endast göras vid en åter-

kravsprövning. Det kan även nämnas att en kvittning förutsätter att det 

finns ett beslutt om återkrav. Ett sådant beslut kan inte tolkas in i det beslut 

som Försäkringskassan fattade den 3 januari 2014. Försäkringskassan har  
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således inte haft rätt att begränsa  rätt till assistansersätt-

ning för oktober och november 2013 på det sätt som skett. 

 

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

 

 

Raimo Gustavsson  

 

I avgörandet har nämndemännen Nina Anderbjörk, Patrik Axelsson och 

Olle Gillberg deltagit. 

 

Föredragande: Lisa Sigfrid 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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. 

Bilaga B




