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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Umeås dom den 2 februari 2015 i mål nr 965-13, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Återbetalning av felaktigt utbetald assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och beslutar att kravet på 

återbetalning ska efterges med halva beloppet.  

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och tillägger i huvudsak följande. Hon 

lever på existensminimum. Kammarrättens dom den 3 oktober 2013 innebar 

att hon varit berättigad till assistansersättning under perioden mars till och 

med maj 2012 och även för tid därefter. Försäkringskassans beslut om 

återkrav har därför saknat rättslig grund efter kammarrättens dom. Trots det 

har förvaltningsrätten de facto prövat om hon redan i mars 2012 skäligen 

borde ha insett att beloppet var för stort i förhållande till den assistans- 

ersättning som hon mer än två år senare skulle komma att beviljas. Att 

denna prövning utmynnat i att hon ur ett objektivt perspektiv skäligen borde 

ha insett att de fortsatta utbetalningarna till ett visst belopp varit felaktiga är 

minst sagt anmärkningsvärt. Efter desperata försök att sälja fastigheten till 

begärt pris blev hon av ekonomiska skäl tvungen att sälja tillgången till det 

nu aktuella priset. Det finns vidare inga omständigheter som ger stöd åt att 

tillgången skulle ha sålts till ett pris under marknadsvärdet. Oavsett om det 

skett en försäljning till underpris eller inte så är det hennes faktiska situation 

som ska ligga till grund för bedömningen av eftergift. Enligt Försäkrings- 

kassans vägledning ska en individuell bedömning för tre år framåt göras 

utifrån den försäkrades framtidsutsikter att betala sin skuld. Något stöd för 

att beakta tidigare realiserade tillgångar ges inte. Försäkringskassan ska ta 

hjälp av Kronofogdemyndighetens beräkningsmodell. Hennes sammanlagda 

inkomst för beskattningsåret 2011 uppgick till 103 000 kr och med denna 

beräkningsmodell ligger hon under existensminimum. Det är således 

uppenbart att hon inte har någon reell möjlighet till återbetalning av 

förevarande belopp inom tre år eller inom en avsevärd framtid. Beaktar man 

dessutom hennes utomordentligt allvarliga hälsosituation sammantaget med 

övriga omständigheter måste det stå helt klart att det föreligger tillräckligt 

starka skäl att medge eftergift av hela återkravsbeloppet. 

 

Försäkringskassan, som förelagts att svara på överklagandet och hur den 

s.k. omställningstiden beräknats, anser att överklagandet ska avslås och 
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tillägger i huvudsak följande. Den omständigheten att  genom 

sitt ombud begärt inhibition av förvaltningsrättens dom som fastslog att hon 

inte hade rätt till assistansersättning visar tydligt att hon förstått att 

utbetalningarna skulle upphöra om domen inte inhiberades. Att hon senare 

efter kammarrättens dom och vidare utredning av Försäkringskassan 

beviljats assistansersättning i en lägre omfattning kan enligt Försäkrings- 

kassan inte påverka återbetalningsskyldigheten på annat sätt än att det 

återkrävda beloppet sänks. Det belopp som betalades ut var felaktigt i sin 

helhet när utbetalningen gjordes, vilket  då måste ha insett mot 

bakgrund av domen från förvaltningsrätten. Vad gäller frågan om 

omställningstiden så ska ett beslut i ett ärende om assistansersättning gälla 

omedelbart om inte något annat anges i beslutet. I de fall Försäkringskassan 

beslutar om att ersättningen ska upphöra på grund av att de grundläggande 

behoven inte uppgår till mer än 20 timmar i veckan så gäller följande 

allmänna råd. Om den försäkrade behöver tid att ordna sitt stödbehov på 

annat sätt bör ett beslut om att inte längre betala ut assistansersättning gälla 

från en senare tidpunkt, dock senast från och med den tredje månaden efter 

den då beslutet fattades. På samma sätt har Försäkringskassan resonerat när 

beslutet om återkrav fattades, dvs. efter domen, som meddelades den 29 

december 2011 gavs två månaders rådrum, vilket gav att beloppen från mars 

till maj 2012 återkrävdes. Vad gäller frågan om eftergift var  

när hon mottog de felaktiga utbetalningarna medveten om att hon, enligt 

dom från förvaltningsrätten, inte hade rätt till assistansersättning. Även om 

Försäkringskassan orsakat de felaktiga utbetalningarna har  

dels medverkat till de felaktiga utbetalningarna genom att skicka in 

tidsredovisningar och räkningar, dels varit i ond tro när hon mottog 

utbetalningarna. Enbart den omständigheten att hon får sin försörjning 

genom sjukersättning är inte ett skäl för eftergift. Hennes ekonomiska 

situation är inte sådan att den utgör skäl för ytterligare eftergift. Den 

omständigheten att hon efter beslut om återkrav valde att sälja en tillgång 

till underpris talar starkt mot ytterligare eftergift. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Av 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, framgår att 

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av ersättning, om denna har 

lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen 

har insett eller skäligen borde ha insett detta. Enligt 108 kap. 11 § SFB får 

om det finns särskilda skäl den handläggande myndigheten helt eller delvis 

efterge krav på återbetalning enligt 2-10 §§. Enligt 112 kap. 5 § SFB ska en 

myndighets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut gälla omedelbart, 

om inget annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av en domstol som har att 

pröva beslutet. 

 

I Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning 

uttalas som allmänna råd till 112 kap. 5 § följande. Om den försäkrade 

behöver tid att ordna sitt stödbehov på annat sätt bör ett beslut om att inte 

längre betala ut assistansersättning gälla från en senare tidpunkt, dock senast 

från och med den tredje månaden efter den då beslutet fattades. För den som 

själv anställer sina personliga assistenter och är skyldig att betala lön under de 

personliga assistenternas uppsägningstid bör ett beslut om att inte längre betala 

ut assistansersättning gälla från och med den tidpunkt då uppsägningstiden 

upphör. Detta gäller under förutsättning att uppsägningstiden följer av lag. 

 

Kammarrättens bedömning 

Bedömningen i återbetalningsmål av vad den enskilde insett eller borde  

ha insett görs utifrån de beslut som gällde vid utbetalningstillfället,  

jfr RÅ 2007 ref. 8. Vid här aktuella utbetalningstillfällen gällde för- 

valtningsrättens beslut att  inte hade rätt till assistans- 

ersättning. Hon borde därför ha insett att utbetalningarna var felaktiga.    

 

Vad gäller frågan om eftergift noterar kammarrätten att Försäkringskassan 

medgett det s.k. rådrummet först efter det att återbetalningsbeslut har fattats 

och genom en justering av detsamma. Om Försäkringskassan hade medgett 
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rådrummet i en kommunikation inför verkställighet av den då gällande 

förvaltningsrättsdomen genom att upphöra med utbetalningarna, får det 

anses uteslutet att några utbetalningar skulle ha gjorts efter rådrummet. 

Detta talar för att åtminstone delvis efterge återkravet. Härtill kommer att  

omständigheterna i målet talar för att hon faktiskt inte insett att utbetal- 

ningarna var felaktiga. Att hon utifrån denna bristande insikt bidragit till 

utbetalningarna genom sin rapportering har därför mindre betydelse. Vid  

en sammantagen bedömning finner kammarrätten mot denna bakgrund att 

omständigheterna i målet, även med beaktande av en underprisöverlåtelse, 

ska föranleda halv eftergift av det återkrävda beloppet. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Torbjörn Helin Janini Edvinsson 

kammarrättslagman kammarrättsråd adjungerad ledamot 

ordförande referent  

 

  Anders Eriksson 

  kammarrättsfiskal 

  föredragande 
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2015-02-02 
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Mål nr 
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Dok.Id 47442     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 193 

901 05 Umeå 

Nygatan 45 

(Tingshuset) 

090-17 74 00  090-13 75 88 måndag – fredag 

08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se 

 

KLAGANDE 

    

 

 

  

Ombud: Advokat Mathias Blomberg 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 19 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 30 april 2014, dnr 013132-2014, bilaga 1 

Försäkringskassans beslut den 13 mars 2013, dnr 064418-2012, bilaga 2 

 

SAKEN 
Assistansersättning och återbetalning av felaktig utbetald 

assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken  

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av Försäkringskassans beslut den 

30 april 2014 om assistansersättning.  

 

Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet av Försäkringskassans 

beslut den 13 mars 2013 om återkrav och förklarar med ändring av det 

överklagade beslutet att det belopp  ska betala tillbaka ska 

sättas ned till 99 743 kronor och 50 öre.  

 

___________________ 

 

 

 

 

1
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BAKGRUND  

 

 beviljades 2006 assistansersättning med 143,5 timmar i 

veckan. Försäkringskassan beslutade den 1 mars 2011 att inte betala ut 

assistansersättning till  fr.o.m. maj 2011. Beslutet ändrades 

inte vid Försäkringskassans omprövning den 3 maj 2011.  

överklagade beslutet och förvaltningsrätten förordnade om inhibition i 

avvaktan på rättens slutliga avgörande. Förvaltningsrätten avslog 

överklagandet genom dom den 29 december 2011 i mål nr 1011-11.   

 

Även efter förvaltningsrättens dom den 29 december 2011 har 

Försäkringskassan utbetalat assistansersättning till  

Försäkringskassan beslutade därför den 6 juli 2012 att  ska 

betala tillbaka 840 702 kronor av utbetald assistansersättning under 

perioden november 2011 – maj 2012. Försäkringskassan beslutade dock 

den 14 september 2012 enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken att 

ändra beslutet den 6 juli 2012. Ändringen innebär att  ska 

betala tillbaka 504 189 kronor för tiden mars – maj 2012.    

 

Efter att återbetalningsbeslutet överklagats återförvisade förvaltningsrätten 

i ett beslut den 12 november 2012 i mål nr 2055-12 målet till 

Försäkringskassan för omprövning. Försäkringskassan beslutade den 13 

mars 2013 att inte ändra beslutet som fattades den 6 juli 2012 med ändring 

enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken den 14 september 2012. 

Beslutet den 13 mars 2013 framgår av bilaga 2.  

 

 överklagade förvaltningsrättens dom i mål nr 1101-11 till 

Kammarrätten i Sundsvall. I dom den 3 oktober 2013 i mål nr 495-12 

förklarade kammarrätten att  behov av assistansersättning för 

grundläggande behov överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka. Målet 

överlämnades till Försäkringskassan för beräkning av 

assistansersättningen.  
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Försäkringskassan beviljade genom beslut den 1 januari 2014  

assistans i en omfattning om 115 timmar per vecka från och med maj 2011.  

Försäkringskassan har den 30 april 2014 omprövat men inte ändrat sitt 

beslut, se bilaga 1.  

 

YRKANDEN 

 

 överklagar beslutet om personlig assistans den 30 april 2014 

och yrkar att hon beviljas personlig assistans i en omfattning om 147 

timmar per vecka från och med maj 2011.  överklagar även 

beslutet den 13 mars 2013 om återkrav och yrkar att hon ska befrias från 

återbetalningsskyldighet alternativt att återbetalningskravet ska efterges 

helt eller delvis.  

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet av beslutet om 

personlig assistans. Försäkringskassan medger delvis bifall till 

överklagandet av återkravsbeslutet på så vis att det belopp som ska 

återbetalas nedsätts till 103 329 kronor för tiden mars – maj 2012.  

 

UTREDNINGEN 

 

I läkarutlåtande den 15 april 2012 anger  överläkare vid 

Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, bl.a. följande.  

 insjuknade omkring 1995 i symtombild som vid kroniskt 

trötthetssyndrom. Hon var under flera år mycket påtagligt handikappad 

med mycket begränsad rörelse- och kommunikationsförmåga. Hon vistades 

under närmare ett år – juni 2002 till maj 2003 – på psykiatriska klinikens 

akutavdelning. Efter ytterligare vårdtillfällen vintern 2004 och hösten 2005 

kunde relativ stabilitet i boendet åstadkommas med fortsatt omfattande 

stödinsatser. Under början av 2006 beviljades hon personlig assistans och 

från slutet av 2006 har hon därefter funktionellt förbättrats i flera viktiga 

avseenden, även om en påtaglig subjektiv sjukdomskänsla kvarstod. Hon 
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pratade således obehindrat och kunde relativt fritt förflytta sig i rullstol. 

 kunde även återta några av sina tidigare intressen, framförallt 

målning.  har tyvärr åter påtagligt försämrats från åtminstone 

årsskiftet 2010/11 och visar åter alltmer uttalade symptom typiska för 

kroniskt trötthetssyndrom. Hon har en höggradig energibrist, höggradig 

mental och fysisk uttröttbarhet vid minimal belastning, uttalad 

sjukdomskänsla och smärta vid minimal överbelastning och behöver 

mycket lång tid för återhämtning. Som tidigare plågsam upplevelse av 

”hjärndimma” som förstärks även vid minimal ansträngning. Hon har 

långsam mental processhastighet, låg tröskel för överbelastning och 

talsvårigheter. Huvudvärk och generaliserad värk från rörelseapparaten. 

Därtill sömnstörning, sensorisk överkänslighet och uttröttbarhet. Hon har 

även återkommande influensaliknande symptom med sjukdomskänsla och 

subfebrilitet/febrilitet. Hon har även en minskad förmåga till reglering av 

kroppstemperatur. Hon är posturalt överkänslig och reagerar med svaghet, 

yrsel och illamående vid förflyttning från liggande ställning. Hon 

kommunicerar återigen bara mycket sparsamt och då med låg och tonlös 

röst. Hon lämnar bara undantagsvis sitt sovrum och är i stort sett 

kontinuerligt sängliggande.  

 

I intyg den 18 juli 2014 utfärdat av  anges bl.a. följande. 

Utan assistans lämnas  hjälplös – utan att själv kunna 

tillgodose elementära behov (exempelvis att byta ställning) och utan 

möjlighet att kunna kommunicera sådana behov. Att risk för skada och 

hälsofara då föreligger torde vara uppenbart.  

 

I intyg den 22 januari 2013 utfärdat av leg. arbetsterapeut  

anges bl.a. följande.  hjälpbehov vid måltider är mycket 

omfattande. För att inta måltider behöver hon maximal hjälp av assistent 

som finfördelar maten och ger den till munnen. Hon kan inte själv greppa, 

hålla eller hantera föremål som t.ex. tallrik, glas eller bestick. När  
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Jonsson ska dricka får hon hjälp av assistenten att föra glaset till munnen 

och hon dricker med sugrör medan assistenten håller i glaset. Vid 

observation är det tydligt att matningen tar lång tid i anspråk och att 

hjälpbehovet föreligger vid samtliga måltider oavsett tid på dygnet.  

 

I ADL-bedömning utfärdad den 28 mars 2012 av  anges bl.a. 

följande. Hon har haft kontakt med  tidigare. Vid träff kan 

hon konstatera att  är försämrad och att hon befinner sig i en 

mycket svår och utsatt situation. Hennes möjlighet att vara delaktig i 

samhället är närmast obefintlig, hon har ingen ork eller fysisk möjlighet att 

komma ut från huset. All kontakt med omvärlden sker i hennes rum där 

hon tillbringar dagarna liggandes i sin höj och sänkbara sjukhussäng. Hon 

orkar sällan sitta upp på grund av sjukdomstillståndet. Hon använder 

bäcken eller speciell kissflaska för kvinnor i sängen. De gånger hon orkar 

använda toaletten eller behöver duscha används en mobil duschstol med 

arm och ryggstöd. Förflyttningarna tar på krafterna.  har ett 

uttalat behov av hjälp att kommunicera. Rösten är svag och kraftlös, hon 

sväljer ofta orden och den som inte är van vid hennes sätt att uttrycka sig 

kan missuppfatta vad hon vill ha sagt. Assistenterna behöver luta sig nära 

för att uppfatta vad hon säger. De kommunicerar med omvärlden åt henne 

genom att skriva på datorn, mejla, skriva brev och ringa telefonsamtal. Hon 

har sammanfattningsvis en extrem grad av behov av fysisk assistans 

eftersom hon inte kan utföra några ADL-aktiviteter självständigt. Hon har 

behov av maximal assistans för att fungera i samhället, klara personlig vård 

och kunna kommunicera.  

 

I Försäkringskassans samtalsdokumentation den 7 september 2012 finns 

bl.a. följande antecknat.  pojkvän berättar att det tar lång tid 

att mata  hon klarar bara av att äta långsamt. Ett huvudmål 

kan ta upp till 40 minuter. Hon har sedan många år delvis behövt hjälp med 

matning med är nu totalt hjälpberoende. I samtalet framkommer att  
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Jonsson inte är delaktig i städning, tvättning och i att åka och handla. Det 

utför anhöriga åt henne. Hennes pojkvän berättar att han någon enstaka 

gång varit tvungen att lämna henne själv för snabbt inköp på Konsum som 

ligger nära.  blir då ångestfylld och orolig och det är något 

som bör undvikas. Hennes dygnsvila är ca kl. 23-06/07.  

 

PARTERNAS ANFÖRANDEN 

 

 anför bl.a. följande.  

 

Rätten till assistansersättning 

Försäkringskassan har vid beräkningen av hennes behov av personlig 

assistans utgått från att hennes genomsnittliga vakentider är mellan 

klockan 08.00 och 24.00, dvs. i genomsnitt 16 timmar per dygn. 

Försäkringskassan har till stöd för denna bedömning använt sig av 

uppgifter som hon påstås ha lämnat vid hembesök den 6 september 2012. I 

samtalsdokumentation från hembesöket har antecknats att hennes 

dygnsvila är ca 23-06-07 och att hon behöver aktiva insatser i en 

omfattning om ca 30 minuter. Vad som antecknats återger dock inte vad 

hon faktiskt har uppgett vid hembesöket. Hon lider av sömnstörningar och 

hennes situation under natten är därför mycket besvärlig och arbetssam. 

Hon är i behov av regelbunden hjälp under natten då hon ofta är vaken. I 

enlighet med vad hon tidigare redovisat sover hon inte mer än tre till fyra 

timmar per natt. Under den tid som kan bedömas utgöra hennes s.k. 

dygnsvila, vilket uppgår till i genomsnitt 6 timmar, så är hon i behov av 

aktiva insatser under i genomsnitt 2 timmar. Hennes begränsade sömn är 

uteslutande en konsekvens av hennes sjukdomstillstånd och bortom hennes 

påverkan. Hennes egna uppgifter om att hennes genomsnittliga vakentid är 

mellan klockan 06.00 och 24.00 måste bilda utgångspunkt för beräkningen 

av hennes assistansbehov.  

 

Försäkringskassan har inte godtagit hennes uppgifter avseende 

tidsåtgången vid måltider utan gjort någon form av rimlighetsbedömning. 
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Det har dock inte framkommit något som ger anledning till att ifrågasätta 

hennes uppgifter i den delen. Av utlåtande daterat den 22 januari 2013 av 

leg. arbetsterapeut  framgår bl.a. att hennes hjälpbehov vid 

måltider är mycket omfattande och att det vid observation är tydligt att 

matningen tar lång tid i anspråk. Hon har uppgett att tidsåtgången för 

frukost, lunch och middag uppgår till i genomsnitt 45 minuter per tillfälle 

samt för mellanmål uppgår till i genomsnitt 30 minuter per tillfälle. 

Försäkringskassan har dock endast godtagit en tidsåtgång uppgående till 35 

minuter för frukost, lunch och middag samt 15 minuter för mellanmål. Hon 

har vidare uppgett att tidsåtgången för hjälp att dricka vatten uppgår till i 

genomsnitt 4 minuter per timme, men kassan har endast godtagit 10 

minuter under ett helt dygn.  

 

Den för bedömningen av hennes totala assistansbehov avgörande frågan är 

huruvida hon är i behov av assistans under hela sin vakna tid eller inte. 

Försäkringskassan har bedömt att det inte är visat att hon inte kan vara 

själv under vissa delar av dagen och därför avräknat tid för aktiviteter som 

genomförs utan hennes medverkan. Försäkringskassan har på sådant vis 

funnit att hon kan vara hemma själv under i genomsnitt 18,5 timmar per 

vecka. Hon har dock redan i juni 2010 klargjort att det uteslutande är 

hennes anhöriga, och inte hennes assistenter, som hjälper henne med de 

aktiviteter i vilka hon inte kan vara delaktig. Grund för avräkning saknas 

därför. Med beaktande av den sammantagna medicinska utredningen i 

målet får det dels anses styrkt att hennes hälsotillstånd genomgått en 

påtaglig försämring under 2010 och dels att hon har ett oundgängligt behov 

av personlig assistans under hela sin vakna tid. Hon kan inte utan assistans 

hantera ett trygghetslarm med touchscreen eller sin mobiltelefon. Lämnas 

hon ensam i bostaden saknar hon helt egen förmåga att förflytta sig, 

genomföra lägesförändringar, förse sig med vätska, äta, tömma tarm och 

blåsa etc. Det går inte att förutse när ett behov av t.ex. toalettbesök uppstår 

eller när hon på grund av smärtpåverkan eller av annat skäl behöver ändra 

7



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1203-14, 965-13 

  

 

ställning osv. Passiv tillsyn ska beviljas för tillgodoseende av behov som 

inte kan planeras. 

 

Totala behov per dygn.  (aktiv assistans) 

1. 06.00 – 24.00   18 timmar 

2. Aktiv assistans nattetid  2 timmar 

3. Väntetid nattetid (4 timmar) 1 timme 

Totalt   21 timmar per dygn  

 

Återkrav 

Hennes rätt till assistansersättning för den period som återkravet avser är 

inte rättskraftigt avgjort. Det kan därför inte vara aktuellt med ett återkrav.  

 

Försäkringskassan lät sig inte avhöras efter förvaltningsrättens dom och 

hon antog att detta uteslutande berodde på att Försäkringskassan ville 

avvakta utgången av målet i kammarrätten. Hon tog de fortsatta 

utbetalningarna från Försäkringskassan som intäkt för att hon uppfattat 

situationen på ett korrekt sätt.  

 

Hon bor i en lägenhet och har sin försörjning via sjukersättning. Hennes 

sammanlagda inkomst för beskattningsåret 2011 uppgick till 103 000 

kronor. Hon kommer aldrig att uppnå någon som helst arbetsförmåga. Det 

får därför anses helt uteslutet att hon överhuvudtaget kommer att ha 

förmåga att återbetala ens en del av det återkrävda beloppet. Hon har 

tidigare varit delägare i en fastighet men denna såldes i november 2012. 

Det är förvisso korrekt att hon sålt sin andel i den aktuella fastigheten till 

ett pris som kraftigt understiger taxeringsvärdet, men detta har hon ansett 

sig tvungen att göra för att slippa den långdragna och infekterade konflikt 

som omgärdat hennes ägande. Mot bakgrund av hennes livssituation, 

funktionshinder och ansträngda ekonomi bör det stå klart att 

återbetalningsskyldigheten ska efterges helt. 
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Försäkringskassan anför bl.a. följande.  

 

Rätten till assistansersättning 

Tillsyn kan ingå i beräkningen av såväl grundläggande behov som andra 

personliga behov. Det som skiljer är intensiteten i tillsynen och om det 

krävs ingående kunskap om den försäkrade för att utöva tillsynen. För att 

assistansersättning ska kunna beviljas för tillsyn i form av andra personliga 

behov behöver funktionsnedsättningen vara sådan att den personliga 

assistenten behöver se den försäkrade eller i vart befinna sig på hörbart 

avstånd. Vidare ska bedömas på vilket sätt man kan förutse att den 

försäkrade kommer att hamna i en skadlig eller hälsofarlig situation och 

hur ofta händer det att den försäkrade hamnar i en sådan situation samt om 

assistenten behöver vara uppmärksam på den försäkrades tillstånd genom 

att se den försäkrade eller i vart fall befinna sig inom hörbart avstånd 

beredd att snabbt bistå den försäkrade. Försäkringskassan vidhåller 

bedömningen att det inte krävs att någon är ständigt inom hörhåll samt att 

det inte finns risk för att  hamnar i en skadlig eller hälsofarlig 

situation utan tillsyn.  

 

Tid för assistans vid måltider har beviljats med 4 timmar per dygn vilket 

bedöms vara tillräckligt utifrån befintligt material i underlaget. 

Försäkringskassan finner ingen anledning att frångå bedömningen av det 

totala antalet assistanstimmar som gjorts i grundbeslutet. 

 

Återkrav 

Försäkringskassan har fattat beslut om rätten till assistansersättning fr.o.m. 

maj 2011. Försäkringskassan har beviljat assistans i en omfattning om 115 

timmar per vecka vilket innebär att  felaktigt uppburit 

assistans motsvarande 28,5 timmar per vecka. Detta påverkar dock inte 

möjligheten att kräva återbetalning. Det belopp som ska återkrävas uppgår 

till belopp motsvarande 28,5 timmar per vecka, eller 103 329 kronor för 

tiden mars – maj 2012.  Vid tidpunkten för utbetalningar av de belopp som 
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återkrävs fanns förvaltningsrättens dom som fastslog att  inte 

hade rätt till assistansersättning. Hon borde skäligen ha insett att 

utbetalningarna var felaktiga. Med hänsyn till att  sålt en 

fastighet till underpris kan eftergift inte medges.   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Rätten till assistansersättning 

Tillämpliga bestämmelser finns angivna i det överklagade beslutet, se 

bilaga 1. 

 

Tillsyn 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2010 ref. 17 uttalat att 

den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov även 

har rätt till personlig assistans för andra personliga behov, såsom tillsyn 

som inte kan räknas som aktiv, om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

Rättsfallet lämnar dock ingen närmare vägledning för bedömningen av vad 

som krävs för att tillsyn ska anses utgöra ett personligt behov. Den 

kammarrättspraxis som finns på området är inte heller enhetlig. Praxis kan 

dock inte anses ge stöd för Försäkringskassans påstående om att tillsyn 

endast utgör ett personligt behov om tillsynen är nödvändig för att 

förhindra direkt skadliga eller hälsofarliga situationer (jfr t.ex. 

Kammarrätten i Göteborgs dom den 28 februari 2013 i mål nr 5191-12).  

 

Av utredningen i målet framgår att  inte själv kan förflytta sig, 

genomföra lägesförändringar eller toalettbesök.  kan därför 

inte lämnas ensam under några längre perioder. Av utredningen 

framkommer däremot ingenting som tyder på att  försätter sig 

själv i hälsofarliga situationer eller att det föreligger något medicinskt 

behov av tillsyn. Utredningen kan därför inte anses vederlägga att  

 skulle uppnå goda levnadsvillkor även om hon lämnades utan 

tillsyn under kortare perioder.  har beviljats 
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assistansersättning med cirka 16 timmar och 25 minuter per dygn. Med 

utgångspunkt i  uppgifter om hennes dygnsrytm skulle 

assistansersättningen fördela sig på så vis att 4 timmar skulle avse väntetid 

nattetid, 2 timmar aktiva insatser nattetid samt ca 13 timmar och 25 

minuter aktiva insatser under  vakentid om totalt 18 timmar. 

Mot bakgrund av assistansersättningens omfattning bör insatsen enligt 

förvaltningsrättens mening kunna verkställas på sådant vis att  

inte behöver lämnas ensam under några längre perioder. Hennes behov av 

tillsyn får därför anses tillgodosett genom beviljad assistansersättning.  

 

Måltider m.m. 

I målet är ostridigt att  har behov av personlig assistans vid 

intag av måltider, mellanmål och vatten. Uppgifterna i målet går däremot 

isär ifråga om den tidsmässiga omfattningen av dessa måltids- och 

dryckesintag och därmed även behovet av personlig assistans.  

 anför att de tre huvudmålen tar 45 minuter vardera i anspråk och 

att mellanmålen tar 30 minuter vardera medan Försäkringskassan har 

beviljat assistansersättning för 35 minuter vardera vid huvudmål och 15 

minuter vardera vid mellanmål.  menar vidare att tidsåtgången 

för att dricka vatten uppgår till i genomsnitt 4 minuter per timme, medan 

kassan har beviljat assistansersättning motsvarande 10 minuter per dygn.  

 

Utan att utomstående observerat och bedömt tidsåtgången för måltiderna är 

 uppgifter svårvärderade. Mot bakgrund av arbetsterapeut 

 yttrande den 2 januari 2013 kan dock konstateras att 

matningen tar lång tid i anspråk. Detta får även visst stöd av de uppgifter 

som lämnades av  pojkvän och tillika assistent om att det tar 

lång tid att mata  att hon bara klarar av att äta långsamt och 

att ett huvudmål kan ta upp till 40 minuter. Även om utredningen ger stöd 

för att matningen tar lång tid ger den inte stöd för en genomsnittlig 

tidsåtgång om 45 minuter per huvudmål.  pojkväns uppgift 
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om att det kan ta upp till 40 minuter stämmer bättre överens med den 

genomsnittliga tidsåtgången om 35 minuter som Försäkringskassan beviljat 

assistansersättning för. Mot den bakgrunden framstår även 15 minuter för 

ett mellanmål som en rimlig tidsåtgång. Förvaltningsrätten finner därför 

inte skäl att bevilja ytterligare assistansersättning för intag av måltider.  

 

När det gäller tidsåtgång för att dricka vatten ska beaktas att dryckesintag i 

samband med måltider redan beaktats genom ovanstående bedömning samt 

att dryckesintag nattetid beaktats genom de aktiva insatser nattetid som 

 redan beviljats assistansersättning för. Med utgångspunkt i 

 uppgift om att det tar ca 1 minut att dricka vatten framstår 

den beviljade assistansersättningen om totalt 10 minuter per dygn vara väl 

avvägd för övrigt dryckesintag.  

 

Inte heller i övrigt finner förvaltningsrätten något skäl att frångå 

Försäkringskassans bedömning av  behov av personlig 

assistans. Överklagandet av beslutet om assistansersättning ska därför 

avslås.  

 

Återkrav 

Tillämpliga bestämmelser finns angivna i det överklagade beslutet, se 

bilaga 2. 

 

Försäkringskassan har, efter förvaltningsrättens dom den 29 december 

2011 i mål nr 1011-11, betalat ut assistansersättning med ett för högt 

belopp till  Försäkringskassan har beslutat att  

för tiden mars – maj 2012 ska återbetala 504 189 kronor. Enligt uppgift 

från Försäkringskassan har  för mars och april 2012 erhållit 

assistensersättning motsvarande 628 timmar per månad. Av utredningen i 

målet framgår vidare att utbetald assistensersättning för maj 2012 

motsvarar 629 timmar.  har således under perioden mars – 

12



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1203-14, 965-13 

  

 

maj 2012 uppburit assistensersättning motsvarande totalt 1 885 timmar. 

Antalet timmar multiplicerat med schablonbeloppet för assistansersättning 

under 2012 enligt förordning (1993:1091) om assistansersättning, dvs. 267 

kronor per timme, ger en total utbetalning under perioden mars – maj med 

503 295 kronor. 

 

Såsom Försäkringskassan anfört är utbetalningen endast felaktig till den 

del beloppet överstiger den assistansersättning  enligt denna 

dom har rätt till, dvs. 115 timmar per vecka. Perioden 1 mars – 31 maj 

omfattar 92 dagar, eller 92/7 veckor. Under den aktuella perioden hade 

 således rätt till assistansersättning motsvarande 115 timmar 

per vecka multiplicerat med 92/7 veckor, dvs. lite drygt 1 511 timmar. 

Antalet assistanstimmar  haft rätt till multiplicerat med 

schablonbeloppet för assistansersättning ger summan 403 551 och 50 öre. 

Efter att den assistansersättning  har haft rätt till dragits av 

från den utbetalade assistensersättning kvarstår en felaktigt utbetalad 

assistansersättning om 99 743 kronor och 50 öre. 

 

Frågorna i målet är om  insett eller skäligen borde ha insett att 

hon mottog assistansersättning med ett för högt belopp, samt om hon i 

sådana fall ska medges eftergift. 

 

Enligt förvaltningsrättens dom den 29 december 2011 i mål nr 1011-11, 

som  ostridigt tagit del av, hade  inte rätt till 

assistansersättning.  överklagade förvaltningsrättens dom till 

kammarrätten. Hon har nu i återkravsmålet anfört att hon antog att 

Försäkringskassan i avvaktan på Kammarrätten i Sundsvalls avgörande 

avsåg att fortsätta betala ut assistansersättning. Även om förvaltningsrätten 

inte ifrågasätter att den aktuella processjuridiken kan ha framstått som 

komplicerad för  själv går det inte att bortse från att hon i 

processen i mål nr 1011-11 biträtts av ombud (samme advokat som nu är 
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ombud och en byråkollega till denne) med stor erfarenhet av det aktuella 

rättsområdet. I ombudets uppgift har också ingått att förklara innebörden 

av förvaltningsrättens dom i mål nr 1011-11. Av vad  anfört i  

återkravsmålet får förvaltningsrätten även intrycket av att hon faktiskt 

synes ha förstått att hon vid den aktuella tidpunkten inte var berättigad till 

assistansersättning. Det bör även noteras att förvaltningsrätten i mål nr 

1011-11 på  yrkande inhiberade Försäkringskassans beslut 

till dess att rättens mål avgjordes. Detta kan inte gärna förstås på annat vis 

än att hon, i vart fall genom hennes ombud, insett att Försäkringskassans 

beslut skulle gälla omedelbart och att Försäkringskassan inte hade för 

avsikt att under domstolsprövningen fortsätta utbetala assistansersättning. 

Med hänsyn till det anförda finner förvaltningsrätten att  

skäligen borde ha insett att de fortsatta utbetalningarna var felaktiga.  

 

I rättspraxis har eftergift av återbetalningsskyldighet kunnat komma ifråga 

för att mildra konsekvenserna av det stränga personliga ansvar som följer 

av återbetalningsskyldigheten och för att anpassa beloppets storlek till den 

återbetalningsskyldiges ekonomiska och sociala situation. En individuell 

och sammanvägd bedömning av omständigheterna måste göras. Vid 

bedömningen har beaktats bland annat orsaken till den felaktiga 

utbetalningen, hur lång tid som har förflutit sedan utbetalningen, beloppets 

storlek samt den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa 

och försörjningsmöjligheter (se rättsfallet HFD 2011 ref. 61). 

 

Även om  genom att inge tidredovisningar och räkningar 

medverkat till de felaktiga utbetalningarna får det huvudsakliga ansvaret 

för de felaktiga utbetalningarna anses vila på Försäkringskassan.  

 enda inkomst utgörs av sjukersättning och någon möjlighet för 

henne att inom överskådlig framtid kunna försörja sig på annat vis synes 

utesluten. Hennes möjligheter att återbetala det återkrävda beloppet 

framstår mot den bakgrunden som tveksamma. Detta, sammantaget med de 

14



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1203-14, 965-13 

  

 

övriga speciella omständigheterna i målet, talar för viss eftergift. Mot detta 

måste dock ställas att  efter Försäkringskassan ursprungliga 

beslut om återkrav sålt en fastighet hon varit delägare av till vad som synes 

vara ett avsevärt underpris. Förvaltningsrätten gör därför bedömningen att 

 ekonomiska förhållanden inte kan föranleda någon eftergift.  

 

Överklagandet av återkravsbeslutet ska mot bakgrund av ovanstående 

delvis bifallas på så sätt att det belopp som  ska återbetala ska 

sättas ned till 99 743 kronor och 50 öre.  

 

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

 

 

 

Björn Johansson 

Lagman 

 

I avgörandet, som är enhälligt, har Björn Johansson, ordförande, samt 

nämndemännen Ulf Lejon Åström, Birgitta Mukkavaara och Margareta 

Rasmusson deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnotarien Tor 

Holst. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

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