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meddelad i Stockholm den 23 maj 2011
KLAGANDE
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15 juni 2010 i mål nr 3143-09, se bilaga
SAKEN
Aktivitetsersättning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

YRKANDE M.M.

Försäkringskassan yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen fastställer
Försäkringskassans beslut att bevilja AA halv aktivitetsersättning under perioden
januari 2009 – juni 2010 samt anför bl.a. följande. Bestämmelserna om
aktivitetsersättning tillämpas av myndigheten på så sätt att
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nivån på ersättningen bedöms hänga ihop med tidskravet, dvs. att nedsättningen
av arbetsförmågan till en viss nivå ska kunna antas bestå under minst ett års tid.
Försäkringskassan delar därför inte domstolarnas bedömning att
aktivitetsersättning kan utgå med olika ersättningsnivåer under en och samma
ersättningsperiod.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 7 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, i den för målet gällande
lydelsen, framgår bl.a. följande. En försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med
minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska
eller psykiska prestationsförmågan och som var försäkrad vid försäkringsfallet har
rätt till aktivitetsersättning, om nedsättningen kan antas bestå under minst ett år.
Aktivitetsersättning utges alltid för viss tid, som inte får vara längre än tre år. I
7 kap. 2 § samma lag anges att aktivitetsersättning utges i en omfattning om hel,
tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning.

Av i målet aktuella bestämmelser framgår att en försäkrad har rätt till
aktivitetsersättning om arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt med minst
en fjärdedel under minst ett år och att ersättningen utges allt efter arbetsförmågans
nedsättning som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Det går
däremot inte att utläsa något krav på att nedsättningen till en viss nivå ska kunna
antas bestå under minst ett år. Något hinder mot att bevilja aktivitetsersättning
enligt olika nivåer under en och samma ersättningsperiod finns därför inte så
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länge arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år.
Överklagandet ska därför avslås.
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