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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Emil Classon 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 1 mars 2018 

i mål nr 13450-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning för aktiva 

insatser under hela natten samt dubbelassistans vid bilresor. Han anför bl.a. 

följande. Han kan inte lämnas ensam och är i behov av aktiv tillsyn dygnet 

runt. Hans behov av hjälp under natten ska därför inte bedömas som 

väntetid, utan som aktiv tid. Han saknar insikt i vad som är farligt. Han har 

ett självskadebeteende som innebär att han sticker ned fingrarna i halsen och 

kräks. Detta medför en överhängande risk för aspiration och kvävning. 

Vidare har han inget talat språk och kan därför inte påkalla hjälp vid behov. 

Hans behov av hjälp under natten beror därmed inte endast på den smärt-

problematik som han lider av på grund av sin skolios. Hjälpbehovet beror 
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också på hans självskadebeteende och risken för epileptiska anfall. Det 

spelar därför ingen roll om hans skolios anses vara ett tillfälligt tillstånd. 

Han har oavsett detta ett behov av tillsyn under hela natten på grund av sina 

andra funktionsnedsättningar.  

 

Vidare behöver han hjälp med grundläggande behov i form av annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om honom, vilket styrks av yttrande 

från Försäkringskassans försäkringsmedicinske rådgivare. Detta har dock 

inte beaktats av vare sig Försäkringskassan eller förvaltningsrätten. Under-

instansernas avgöranden är därför felaktiga och brister i rättssäkerhet. Hans 

behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom inne-

bär att han har rätt till enkel assistans för aktiva insatser under hela natten. 

Därtill har utredningen av varaktigheten av konsekvenserna av hans skolios 

pågått i över tre år. Under denna tid har hans hälsotillstånd inte blivit bättre 

och någon operation har inte kunnat genomföras. Detta visar att det utökade 

hjälpbehov som föranleds av hans skolios är varaktigt. Han har därför rätt 

till assistans för aktiva insatser under hela natten. Utöver detta har han även 

rätt till dubbelassistans vid bilresor. 

 

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

följande.  har tidigare varit beviljad assistansersättning med i 

genomsnitt 104 timmar och 15 minuter per vecka. I september 2015 ansökte 

han om utökning till cirka 131 timmar per vecka. Han uppgav då att han 

behövde mer tid avseende annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

om honom, tid för aktiva insatser under natten samt dubbelassistans för tid 

då han transporteras i bil. Innan tiden för ansökan om utökad assistans-

ersättning var ingen tid för aktiva insatser under natten beviljad och  

 hade då inte heller ansökt om detta. Försäkringskassan har 

därefter beviljat honom assistansersättning för aktiva insatser med 30 

minuter per natt och för väntetid under resten av natten. Detta är helt i 

enlighet med hans ansökan där det anges att han numera behöver hjälp med 

lägesändringar och vändningar cirka tre gånger per natt med en tidsåtgång 
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på fem till tio minuter per gång. I samband med omprövning har  

 sedan i stället begärt assistansersättning för aktiv tid hela natten 

med motiveringen att hans skolios har förvärrats med ökad smärta och störd 

nattsömn som följd. Han har även uppgett att han väntar på en skolios-

operation och hänvisat till ett läkarintyg. Det rör sig dock inte om sådana 

kontinuerliga besvär som kan grunda rätt till assistansersättning. Det är 

i stället fråga om sådana behov som ska tillgodoses av kommunen inom 

ramen för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS).  

 

Vad gäller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper och dubbel-

assistans för tid då  transporteras i bil hänvisas till det som 

anförts i förvaltningsrätten. Beträffande transport i bil kan också tilläggas att 

 i oktober 2015 var drygt tio år och att alla barn i den åldern 

behöver någon som kör bilen åt dem vid bilresor. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistansersättning i större 

omfattning än han har beviljats av Försäkringskassan. Utgångspunkten för 

kammarrättens bedömning är de förhållanden som förelåg vid tiden för 

Försäkringskassans prövning. 

 

Rätt till assistansersättning för tillsyn nattetid 

 

 anför att han har ett behov av tillsyn under hela natten samt 

att detta behov även beror på besvär som inte är kopplade till hans skolios. 

Kammarrätten konstaterar att det inte finns några uppgifter i målet som ger 

stöd för att  skulle vara i behov av tillsyn när han sover. 

Vidare anges det i läkarintyg utfärdat den 18 maj 2016 att han till följd av 
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smärtproblematik, som är sekundär till ökad skolios, fått en mycket störd 

nattsömn med svårigheter att somna och frekventa uppvaknanden. Det 

saknas uppgifter i det medicinska underlaget som tyder på att den störda 

nattsömnen skulle bero på andra besvär än den smärtproblematik som är 

kopplad till  skolios. Hans eventuella behov av tillsyn 

nattetid får därför anses vara en följd av den smärtproblematiken.  

 

Det framgår av läkarintyget den 18 maj 2016 att  skolios 

trots behandling med korsett har progredierat och medför en smärt-

problematik som gör att han inte kan använda korsetten i samma omfattning 

som tidigare. Det framgår även att det finns indikation för skoliosoperation, 

men att väntetiden för operation är lång. Även om  vid tiden 

för Försäkringskassans omprövningsbeslut, sedan relativt lång tid tillbaka 

utretts för symptom kopplade till skoliosen kan smärtproblematiken som 

stör nattsömnen inte bedömas som varaktig. Detta beror på att möjligheterna 

att behandla honom för smärtan inte var uttömda, eftersom skoliosoperation 

enligt vad som framgått var indikerad men inte genomförd. Med hänsyn till 

detta anser kammarrätten att  eventuella behov av tillsyn på 

natten inte var varaktigt. Kammarrätten delar således förvaltningsrättens 

uppfattning att det är fråga om ett behov av sådan tillfällig natur som ska 

prövas av kommunen inom ramen för LSS. Det som  anför 

om att han ska anses ha behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

om honom ändrar inte denna bedömning, eftersom det rör frågan om hur 

hans behov ska klassificeras och inte frågan om omfattningen av hans rätt 

till assistansersättning. 

 

Rätt till dubbelassistans vid bilresor 

 

Gällande frågan om  har rätt till dubbelassistans i samband 

med bilresor delar kammarrätten underinstansernas uppfattning att 

bilkörning inte är ett personligt utformat stöd av sådan karaktär att det kan 

ge rätt till assistansersättning.  
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Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis anser kammarrätten att det inte har kommit fram att 

 har rätt till assistansersättning i större omfattning än vad 

Försäkringskassan har beslutat om. Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Åsa Ståhl  

 

 

 

Ewa Mårdberg Gustaf Milton 

 referent 
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400 15 Göteborg 
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08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
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Ombud: Emil Classon 

Assistansbolaget i Sverige AB 

Box 1303 

701 13 Örebro 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Göteborg 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 18 november 2016, dnr 044586-2016, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2018-03-01 

13450-16 

  

 

 

VAD MÅLET GÄLLER 

 

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om  har rätt till 

fler timmar med assistansersättning.  

 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Försäkringskassan har vid omprövning inte ändrat beslutet den 6 maj 2016 

att  får assistansersättning med i genomsnitt 128 timmar och 

52 minuter per vecka med följande motivering.  är beviljad 

assistansersättning under hela sin vakna del av dygnet samt aktiva insatser 

under dygnsvilan med 3 timmar och 30 minuter per vecka resterande del av 

dygnet i form av väntetid. Assistansersättningen ska bara täcka kontinuer-

liga behov, dvs. för aktiviteter som är inplanerade och regelbundet åter-

kommande. Behov som bedöms vara av mer tillfällig natur ingår inte i rätten 

till assistansersättning och bör prövas av kommunen inom ramen för LSS. 

I det ursprungliga beslutet har tid för dubbelassistans beaktats i samband 

träning och vid aktiviteter på fritiden med 8 timmar och 7 minuter per 

vecka. Beslutet är korrekt eftersom det endast är tiden för den andra assi-

stentens faktiska aktiva insatser som beaktas. Dubbelassistans vid bilresor 

godtas inte eftersom en förutsättning för dubbelassistans är att två personer 

hjälper den försäkrade samtidigt.  

 

YRKANDE M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning för det grund-

läggande hjälpbehovet annan hjälp som förutsätter ingående kuskaper, ut-

ökad assistans för aktiva insatser under natten samt dubbelassistans för att 

transportera honom i bil, samt anför i huvudsak följande. Han kan inte läm-

nas ensam och är i behov av aktiv tillsyn dygnet runt. Han har haft korsett 
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för sin skolios men skoliosen har progredierat och orsakar honom mycket 

smärta samt störd nattsömn, därför kan en operation komma att bli aktuell i 

framtiden men väntetiden är lång. Bedömningen av det hjälpbehov han har 

och som uppstår på grund av skoliosen bör göras utifrån att han har ett var-

aktigt tillstånd, eller i vart fall inte ett tillstånd som är av högst tillfällig na-

tur. Det hjälpbehov han har ska därmed tillgodoses med ytterligare insatser 

under natten som täcker hela hans hjälpbehov. Det bestående tillståndet med 

skoliosen och därtill hörande smärtproblematik kan komma att opereras till 

det bättre och kan vid den tidpunkten utgöra en sådan väsentlig förändring 

som kan utgöra grund för omprövning av hans rätt till insatser. Vad gäller 

dubbelassistans vid bilfärder kan en person inte egenhändigt transportera 

honom genom bil då personen måste köra och inte kan avstyra honom från 

att sätta händerna i munnen och ner i halsen då han kräks med överhängande 

kvävningsrisk. Det krävs handgriplig hjälp från två personer samtidigt.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

 har beviljats assistansersättning för all vaken tid. Oavsett hur 

hans hjälpbehov klassificeras kan han inte beviljas mer enkel assistanser-

sättning under denna tid. Utökad assistans för aktiva insatser under natten i 

avvaktan på operation kan inte beviljas. För behov av mer tillfällig natur har 

han möjlighet att ansöka om assistansersättning hos kommunen.  

Vad gäller dubbelassistans för tid då han transporteras i bil kan behov som 

härleds till assistenten eller anordnaren inte ingå i bedömningen av rätten till 

assistansersättning. Det är endast den försäkrades behov som är styrande. 

Att köra bil är inte ett personligt utformat stöd av sådan karaktär att det kan 

grunda rätt till assistansersättning. Han kan således inte beviljas dubbelassi-

stans för den extra assistenten som ska köra bilen.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  ska beviljas ytterligare tid för aktiva 

insatser under dygnsvilan samt för dubbelassistans.  om-

vårdnadsbehov är omfattande och han har därför beviljats assistans under all 

vaken tid. Som skäl för att han ska beviljas tid för aktiva insatser under nat-

ten anges att han har blivit sämre i sin skolios och väntar på en operation. 

Förvaltningsrätten delar Försäkringskassans bedömning att det inte är fråga 

om ett kontinuerligt hjälpbehov utan ett behov som kan bedömas vara av 

mer tillfällig natur som bör prövas av kommunen inom ramen för LSS. 

 

När det gäller yrkandet om att fler timmar assistansersättning ska beviljas 

för dubbelassistans vid bilfärder med förklaringen att en person inte på egen 

hand kan köra  i bil anser förvaltningsrätten att det inte finns 

skäl att göra annan bedömning än Försäkringskassan. Utredningen i målet 

ger inte stöd för att hjälpbehovets art är sådant att det är fråga om sådana 

aktiva insatsen som ger rätt till dubbla assistenter. Han har därmed inte 

styrkt att han har ett större behov av dubbelassistans än vad som är beviljat.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta, och det som  framfört i 

överklagandet i övrigt, inte att han i det aktuella målet kan beviljas fler  

timmar assistansersättning enligt SFB. Överklagandet ska därför avslås. 

 

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

 

 

Hans-Erik Jonasson 

F.d. lagman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Lena Bergström, Maria Blomqvist 

och Mats Magnusson deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen M Georgsson.  
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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
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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




