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2017-10-17 
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Dok.Id 412426     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2302 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00  08-14 98 89 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 

www.kammarrattenistockholm.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Ombud: Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 16 juni 2016  

i mål nr 8129-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DOM  

Avdelning 02  Mål nr 5019-16 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att beslutet om återkrav upphävs. I andra hand 

yrkar hon att återkravet ska efterges med hela beloppet.  

 

Till grund för sitt yrkande anför hon att det är oklart vilka kriterier som ska 

vara uppfyllda för att någon ska anses utflyttad och vilken anmälnings-

skyldighet som gäller för utlandsvistelser som är kortare än ett år. Åter-

kravet är baserat på vaga indicier och godtyckliga bedömningar av var hon 

har befunnit sig under vissa perioder. Dessa indicier och bedömningar kan 

inte anses ha uppnått den styrka som krävs för att bevisa att hon har flyttat 

från Sverige. Förvaltningsrätten förefaller ha ignorerat de bevis som visar 

att hon har varit i Sverige under perioder då Försäkringskassan anger att hon 

har varit utomlands. Det saknas bevis för att hon har haft en bostad i 

Tjeckien eller någon avsikt att flytta till Tjeckien. Eftersom hon varken har 

varit utomlands mer än ett år åt gången eller haft för avsikt att byta bostad 

och flytta utomlands har hon inte haft någon anmälningsskyldighet.  

 

Hon saknar helt tillgångar och har inte förmåga att betala tillbaka det 

återkrävda beloppet. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten gör ingen annan bedömning än den förvaltningsrätten har 

gjort. Överklagandet ska därför avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

Caroline Beck-Friis        Åke Kärnell     Annika Brickman  

kammarrättsråd        kammarrättsråd       f.d.justitieråd 

ordförande       referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Avdelning 33 

 

DOM 
2016-06-16 
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Dok.Id 724083     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  08-561 680 01 måndag – fredag 

08:00-16:30 E-post: 

forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

 

KLAGANDE 

  

 

Ombud: Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-03-18, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Återkrav av assistansersättning och handikappersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet och sätter ned  

 återbetalningsskyldighet till 5 695 774 kr.  

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 8129-15 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 26 juni 2014 att  skulle 

betala tillbaka 11 306 381 kr som hon fått i assistansersättning för tiden juni 

2005–juli 2012 samt 85 167 kr som hon fått i handikappersättning för tiden 

juni 2005–mars 2011.  begärde omprövning. Försäkrings-

kassan beslutade den 18 mars 2015 att inte ändra det tidigare beslutet. 

Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.  

 

 yrkar i första hand att förvaltningsrätten ska upphäva 

Försäkringskassans beslut. I andra hand yrkar hon att återbetalningskravet 

ska efterges med hela beloppet. Hon anger i huvudsak följande. Det saknas 

grund för att rikta ett återkrav mot henne. För det fall bedömningen skulle 

göras att hon är återbetalningsskyldig är alla grunder för eftergift uppfyllda.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Frågan i målet är om  är återbetalningsskyldig för den 

assistansersättning och den handikappersättning som hon beviljades under 

juni 2005–juli 2012 respektive juni 2005–mars 2011.  

 

Såväl assistansersättning som handikappersättning är bosättningsbaserade 

förmåner. Avgörande för bedömningen är därför om  var 

bosatt utomlands under de aktuella perioderna och om det i så fall finns 

förutsättningar för återkrav. Om så är fallet uppstår även frågan om det finns 

skäl att efterge hela eller delar av beloppet.  

 

Det är Försäkringskassan som har att visa att förutsättningar för återkrav är 

uppfyllda (jfr HFD 2011 ref. 81). 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 8129-15 

  

 

Bosättning 

 

Enligt 5 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB) anses en person vara bosatt 

i Sverige om han eller hon har sin egentliga hemvist här i landet. Vid denna 

bedömning ska samtliga omständigheter beaktas. Det finns därigenom 

möjlighet att ta hänsyn till de speciella omständigheter som i det enskilda 

fallet bör få väga tyngst (jfr prop. 1990/91:153 s. 134).  

 

 har i frågan om bosättning anfört bl.a. följande. 

Försäkringskassans utredning ger visst stöd för att hon varit utomlands, 

vilket hon medger. Hon har dock inte varit borta mer än sex månader per år 

och har inte varit bosatt i Tjeckien. Ända sedan hon kom till Sverige på 

1960-talet har hon haft för avsikt att bo här. Hon var folkbokförd här före 

och under den aktuella perioden och hade bl.a. bostad, försäkring och bank-

konto här. Vidare betalade hon för el i bostaden och hade en odlingslott i 

Sverige. Familjens bil är dessutom registrerad i Sverige och besiktigas här. 

Hon förefaller även ha betalat för telefon i Sverige, vilket är anmärknings-

värt om hon hade varit bosatt i något annat land. Uppgifter om elförbruk-

ning, inköp av båtbiljetter, lagring av post, läkarjournaler och att hon besökt 

tandläkare i Tjeckien visar inte att hon varit bosatt utomlands. Vad gäller 

användningen av bankkort har hon redan tidigare uppgett att hon har lånat ut 

sitt kort till anhöriga i Tjeckien. Det finns inget som tyder på att så inte 

skulle kunna vara fallet. Vad gäller läkarens påstående om att hon har upp-

gett sig till största delen bo i Tjeckien har hon även i den frågan angett att 

det beror på ett missförstånd. Läkaren har uppgett att han själv försökt 

kontakta Försäkringskassan för att reda ut detta missförstånd och att han 

skrivit till Försäkringskassan angående det. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
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Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Den aktuella utredningen i målet består av bl.a. journalanteckningar från 

Tyresöhälsan och Ektorps vårdcentral, lista över färdtjänstresor, redovisning 

av elförbrukning,  redovisning av utlägg för sina person-

liga assistenter, samt hennes och hennes assistenters kontoutdrag.  

 

Förvaltningsrätten anser sammantaget att det av denna utredning är visat att 

 under de aktuella åren regelbundet tillbringade sin dygns-

vila i såväl Sverige som Tjeckien. Med beaktande av samtliga omständig-

heter talar dock övervägande skäl för att hennes egentliga hemvist har varit i 

Tjeckien.  

 

Förvaltningsrätten anser inledningsvis att det av utredningen i målet är visat 

att det inte finns skäl att anta att  har vistats i Sverige 

utöver de tider som Försäkringskassan har anfört. Dessa vistelser är styrkta 

av journalanteckningar, färdtjänstresor, kontoutdrag och hennes egen 

redovisning för när hon gjort utlägg för sina personliga assistenter. Dessa 

vistelser bekräftas även av redovisningen av elförbrukning i hennes bostad 

där det framgår att elförbrukningen har varit normal under dessa perioder 

och i övrigt har varit mycket låg.  

 

Det förhållande att hennes vistelser i Tjeckien varit långa och regelbundna 

styrks av de i kontoutdragen tillgängliga uppgifterna om när uttag och 

kortköp har skett där. Vad hon har anfört om att hon har lånat ut korten till 

familjemedlemmar i Tjeckien framstår som osannolikt och leder inte till 

någon annan bedömning. Även hennes egen redovisning för när hon gjort 

utlägg för sina personliga assistenter i utlandet talar för att hon regelbundet 

vistades i Tjeckien. Av dessa redovisningar framgår även i viss omfattning 

när hon reste till och från Sverige. Vid vissa av dessa tillfällen, exempelvis 

14 november 2008–29 november samma år, är vistelserna i Sverige 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 8129-15 

  

 

märkbart kortare än de anslutande då hon befinner sig i Tjeckien. Även detta 

talar för att hennes egentliga hemvist varit i Tjeckien.  

 

Slutligen har förvaltningsrätten lagt vikt vid att det av journalanteckning 

från den 21 november 2008 framgår att hon har angett till sin läkare att hon 

mestadels bor i en stuga i Tjeckien. Förvaltningsrätten anser att det finns 

skäl att lägga vikt vid denna anteckning, särskilt med beaktande av att 

läkaren därefter hållit fast vid uppgiften i två senare anteckningar och trots 

 protester. Det finns inget stöd för vad hon nu har anfört 

om att anteckningen baserade sig på ett missförstånd och att läkaren försökt 

kontakta Försäkringskassan för att förklara detta.  

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att Försäkringskassan genom 

utredningen har visat att  inte var bosatt i Sverige i SFB:s 

mening under den aktuella perioden.  

 

Uppgiftsskyldighet  

 

För att återbetalning ska beslutas räcker inte att ersättningen har lämnats 

felaktigt. Det krävs även att  har orsakat den felaktiga 

utbetalningen genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta 

att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Återbetalning ska även 

beslutas om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt och den som fått 

ersättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta. 

 

 har i sammanhanget anfört bl.a. följande. Hon har inte 

haft någon anmälningsskyldighet. Eftersom hon har varit i Sverige mer än 

sex månader per år och varit bosatt här har hon inte haft någon uppgifts- 

eller anmälningsskyldighet. Hon har inte heller insett eller haft anledning att 

inse att ersättningen utbetalats felaktigt. Det är orimligt att hon ska bära 

anmälningsplikt för den gråzon som dubbel bosättning innebär. Vidare 
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påverkas inte hennes rätt till förmånen vid vistelser inom EES eftersom hon 

inte varit utanför landet under mer än ett års tid.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Enligt 110 kap. 46 § SFB är den som har rätt till en förmån enligt balken 

skyldig att anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller 

storleken av förmånen. Som exempel på sådant som ska anmälas nämns 

bosättning i Sverige eller utlandsvistelse. Motsvarande bestämmelser för 

tidigare gällande lagar finns i 9 § lagen (1993:389) om assistansersättning 

respektive 19 § första stycket lagen (1998:703) om handikappersättning och 

vårdbidrag.  

 

Förvaltningsrätten anser att det är styrkt att  har vistats i 

Tjeckien under betydande perioder under de aktuella åren. Oberoende av om 

hon ansåg sig vara bosatt där eller om hon insåg att utbetalningarna var fel-

aktiga har hon därför varit skyldig att anmäla dessa vistelser till 

Försäkringskassan. Genom att underlåta att fullgöra denna anmälnings-

skyldighet har hon orsakat att assistansersättningen och handikapp-

ersättningen betalats ut felaktigt. Det finns därmed grund för återkrav.  

 

Eftergift 

 

Ett krav på återbetalning får efterges helt eller delvis om det finns särskilda 

skäl. En individuell och sammanvägd bedömning av omständigheterna ska 

göras. Faktorer som kan beaktas är bl.a. orsaken till den felaktiga 

utbetalningen, hur lång tid som gått sedan utbetalningen, beloppets storlek 

och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och 

försörjningsmöjligheter (se RÅ 2008 ref. 2).  
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 har i fråga om eftergift vidhållit vad hon anfört inför 

omprövningsbeslutet hos Försäkringskassan vilket är bl.a. följande. Orsaken 

till utbetalningarna har varit att hon har ansett att hon har varit bosatt i 

Sverige och därför inte heller har ansett sig ha en anmälningsskyldighet. 

Vidare ligger flera av utbetalningarna långt tillbaka i tiden. Den först 

åberopade tidpunkten för återbetalning är maj 2005. Återkrav beslutades i 

juni 2014. Det avsevärt långa tidsspannet däremellan talar för eftergift. 

Därutöver är beloppet så stort att det saknas möjlighet för henne att 

någonsin betala tillbaka det. Hon saknar helt tillgångar och har enbart en låg 

eller obefintlig pension som inkomst. Det framgår av Kronofogde-

myndighetens utredning från år 2014 att hon saknar utmätningsbara 

tillgångar. Assistansersättningen har vidare använts till att bekosta den 

utförda assistansen. Hon har en omfattande funktionsnedsättning och det 

finns ingenting som tyder på att hon skulle bli bättre. Hon har ingen 

möjlighet att betala tillbaka ersättningarna och samtidigt få tillräckligt med 

pengar över för att försörja sig på en dräglig levnadsnivå. Även det faktum 

att hon ostridigt hade ett behov av assistansersättningen är ytterligare ett 

skäl som talar för eftergift.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

Vad som i utredningen framkommit om  hälsa och 

hennes behov av de beviljade insatserna talar för att det finns skäl för att 

åtminstone delvis efterge kravet på återbetalning. Även det förhållandet att 

kravet på återbetalning rör ett mycket stort belopp talar för att eftergift ska 

medges, i synnerhet med anledning av att  enligt 

utredningsrapporten från Kronofogdemyndigheten inte har några kända 

utmätningsbara tillgångar. 

 

Förvaltningsrätten anser dock inte att eftergift kan medges med hela 

beloppet. De felaktiga utbetalningarna orsakades av att  
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inte uppfyllde sin anmälningsskyldighet. Hon hade själv kunnat begränsa 

beloppets storlek genom att uppfylla sin anmälningsskyldighet. Hon hade på 

så sätt även kunnat förkorta perioden mellan de första utbetalningarna och 

återkravet.  

 

Vid en sammanvägd bedömning anser förvaltningsrätten att det är skäligt att 

efterge hälften av återbetalningsbeloppet. Överklagandet ska därmed delvis 

bifallas på så sätt att  ska vara skyldig att återbetala 

5 695 774 kr.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (DV 3104/1A). 

 

 

Erik Hjulström 

Rådman 

 

Nämndemännen Agneta Lydig (skiljaktig), Raimo Vuojärvi (skiljaktig) och 

Ann-Louise Östling Lind har också deltagit i avgörandet. 

 

Förvaltningsrättsnotarien Reb Kerstinsdotter har föredragit målet. 

 

 

Skiljaktig mening 

 

Agneta Lydig och Raimo Vuojärvi anför följande. Det har inte framkommit 

några särskilda skäl för eftergift. Överklagandet ska därför avslås i dess 

helhet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
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. 

Bilaga B




