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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Emil Classon 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 31 maj 2018 i mål nr 7693-17, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med ändring av underinstansernas avgöranden förklarar kammarrätten att 

 har rätt till assistansersättning med i genomsnitt 

168 timmar per vecka.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning med i 

genomsnitt 168 timmar per vecka och anför följande. En förutsättning för 

att väntetid ska kunna anses tillgodose den försäkrades behov under 

dygnsvilan är dels att det finns en dygnsvila för den försäkrade, dels att den 

försäkrade själv kan påkalla hjälp när det behövs. Hon har inte något talat 

språk och kan inte själv påkalla uppmärksamhet, vilket framgår av såväl 

Försäkringskassans utredning som läkarintyg. Det måste också beaktas att 

hon har epilepsi och ett självskadebeteende samt att det finns en risk för 
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kvävning på grund av bl.a. slembildningar som hon inte själv kan hantera. 

Hon har inte heller någon sammanhängande dygnsrytm utan sover endast 

stötvis. Sammantaget innebär detta att det hjälpbehov hon har på natten inte 

kan tillgodoses genom väntetid. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Det saknas stöd i utredningen för att ytterligare tid med tillsyn som ett 

grundläggande eller övrigt behov ska beviljas. Försäkringskassan vidhåller 

att  behov av hjälp på natten tillgodoses genom väntetid på 

det sätt som kassan beslutat.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller 

 är beviljad assistansersättning för i genomsnitt 

158,5 timmar per vecka. Den beviljade tiden innefattar assistans under 

dagtid, även under tid då hon vistas i skolan, samt viss tid under dygnsvilan 

medan resterande tid under dygnsvilan har beviljats i form av väntetid.  

 

Med väntetid avses tid under dygnsvilan när en assistent behöver vara 

tillgänglig i väntan på att den försäkrade behöver hjälp. Det är då inte fråga 

om tillsyn i form av grundläggande eller andra personliga behov. En timmes 

väntetid ersätts med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av den ersättning 

som betalas ut för en assistanstimme (2 § Försäkringskassans föreskrifter 

om assistansersättning, FKFS 2016:4). 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistansersättning under 

hela dygnsvilan eller om Försäkringskassan haft fog för att bevilja viss tid 

under dygnsvilan i form av väntetid.  
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Utredningen i målet 

När det gäller  behov av tillsyn anger Försäkringskassan i 

sitt grundbeslut att hon till följd av sina funktionshinder aldrig kan lämnas 

ensam, eftersom hon inte förstår faror och inte kan förutse när en situation 

kan bli farlig för henne. Hon har därför beviljats assistansersättning för 

tillsyn hela sin vakna tid som inte täcks av redan beviljad tid för andra 

hjälpbehov. Hon har också bedömts vara i behov av aktiv hjälp och aktiv 

tillsyn under hela sin dygnsvila när hon är sjuk. Under dygnsvilan när hon 

är frisk har Försäkringskassan däremot ansett att hon endast behöver aktiva 

insatser i genomsnitt halva dygnsvilan, vilket motsvarar tre timmar. 

Resterande tid av dygnsvilan har kassan beviljat tid i form av väntetid.  

 

När det gäller väntetid under dygnsvilan anger Försäkringskassan i sitt 

grundbeslut att en person behöver vara i  närhet och vara 

beredd att ingripa vid behov för att förhindra att skadliga situationer kan 

uppstå, eftersom hon inte själv kan påkalla uppmärksamhet. Försäkrings-

kassan bedömer att väntetiden inte ingår i det normala föräldraansvaret 

eftersom de aktiva insatserna och uppvaknandena till sin frekvens är sådana 

att de innebär att föräldrarna inte kan få en ostörd nattsömn och det med 

hänsyn till hennes ålder inte kan anses normalt i jämförelse med förälder till 

barn utan funktionsnedsättning. Försäkringskassan har vid omprövning inte 

ändrat sitt tidigare beslut och anger i omprövningsbeslutet att det av 

underlaget framgår att  behöver tillsyn dygnet runt och inte 

kan lämnas ensam.  

 

Utifrån det som Försäkringskassan anger i sina beslut framstår det som att 

kassan anser att  har ett behov av tillsyn dygnet runt. Det är 

i vart fall, såsom förvaltningsrätten anfört, ostridigt att  

även när hon är frisk behöver hjälp i flera olika avseenden under dygns-

vilan. Behovet avser t.ex. hjälp vid epilepsianfall, blöjbyten, lägesändringar 

och ingripanden för att hindra henne när hon river och klöser sig. 
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Kammarrättens bedömning 

Den utredning som finns i målet, med beskrivningar av  

funktionsnedsättningar och därpå följande hjälpbehov, ger stöd för att det 

inte finns något tidsmässigt förutsebart mönster i hennes hjälpbehov under 

dygnsvilan. Annat framgår inte heller än att hennes behov av hjälp i olika 

situationer, t.ex. på grund av epilepsin eller hennes självskadebeteende, kan 

uppstå när som helst och utan förvarning. I läkarutlåtande den 31 juli 2016 

anges också att det är särskilt viktigt med vuxennärvaro dygnet runt, 

eftersom hon insjuknat i en besvärlig epilepsi med anfall både dagtid och 

nattetid.  

 

Den typ av hjälp som  behöver tillsammans med hennes 

oförmåga att påkalla uppmärksamhet innebär enligt kammarrättens 

bedömning att hennes behov av hjälp under dygnsvilan inte kan tillgodoses 

endast genom att det finns en personlig assistent tillgänglig i väntan på att 

ett hjälpbehov uppstår. Enligt kammarrättens uppfattning ger utredningen 

i stället klart stöd för att  inte enbart under dagtid utan även 

under hela dygnsvilan har ett behov av tillsyn som inte ska tillgodoses 

genom väntetid. Den typ av tillsyn och hjälp som hon behöver kan med 

hänsyn till hennes ålder inte anses ingå i det normala föräldraansvaret. 

Något föräldraansvar ska därmed inte beaktas vid bedömningen av hennes 

behov av personlig assistans. Det innebär att hon har rätt till assistans-

ersättning dygnet runt, dvs. med i genomsnitt 168 timmar per vecka.  

_________________________ 

 

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

 

 

               Raymond Grankvist 

 

Lars Dahlström   Ewa Mårdberg 

    referent  
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KLAGANDE 
  

  

Ombud: Emil Classon 

Assistansbolaget i Sverige AB 

Box 1303 

701 13 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 1 juni 2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning med 168 

timmar per vecka. Hon anför bl.a. följande. Hon har ett sådant tillsynsbehov 

att hon aldrig kan lämnas ensam, oavsett om det är natt eller dag. Hon kan 

inte påkalla uppmärksamhet själv. Hon har inget talat språk. Att hon inte 

själv kan påkalla uppmärksamhet när en farlig situation uppkommer talar för 

att hon måste ha en person som är i hennes omedelbara närhet. Hon lider 

även av epilepsi. De epileptiska anfallen kan komma 10 – 14 gånger på ett 

dygn, ibland inte alls, men i genomsnitt åtminstone några gånger per dygn. 

Det finns även en överhängande risk för kvävning på grund av slem-

bildningar, snor och kräkningar som hon inte själv kan hantera. Det går inte 

att förutsätta att hon själv får bort saker från munnen och inte heller att hon 

vänder sig från rygg till mage. Hon har dessutom ett självskadebeteende där 

hon river och klöser sig själv tills det börjar blöda. I och med att hon har ett 

behov av tillsyn dygnet runt kan väntetid aldrig vara aktuellt. Försäkrings-

kassan har dessutom vid tidigare beslut om assistansersättning bedömt att 

hon har ett behov av assistans under 168 timmar per vecka, men vid tid-

punkten för det beslutet dragit av 10,5 timmar per vecka med motiveringen 

att det då förelåg ett visst föräldraansvar. Hon har inte heller någon 

sammanhållen sömn under ett dygn. Hennes sömnperioder är utspridda över 

dygnet och det går inte att förutse när hon kommer sova eller vara vaken. 

Hon kan sova stötvis och det går inte att veta hur länge hon sover. Det går 

inte heller att förutspå om hon kommer att sova under dagen eller natten. 

Hon kan sova en stund i skolan vilket gör att hon inte sover alls under 

natten. Sammantaget bör det stå klart att hon inte kan lämnas ensam och att 

hon, bland annat på grund av allvarliga hälsorisker och hennes oförmåga att 

själv påkalla uppmärksamhet, har ett ständigt tillsynsbehov såväl natt som 

dag. Tillsynsbehovet är att anse som antingen ett grundläggande eller som 

ett övrigt hjälpbehov och behovet finns såväl under natten som under dagen. 

Ett sådant behov av tillsyn tillgodoses inte genom väntetid utan ska istället 
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ersättas med aktiv tid. – Till stöd för överklagandet åberopas skriftlig 

bevisning. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

  

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § 

LSS och har rätt till insatser enligt lagen. Försäkringskassan har ansett att 

hon har behov av aktiv tillsyn under hela sin vakna tid och beviljat henne 

assistansersättning med i genomsnitt 158 timmar och 33 minuter per vecka, 

varav 3 timmar och 9 minuter för väntetid under dygnsvilan. Frågan i målet 

är om hon har rätt assistansersättning i högre utsträckning än vad 

Försäkringskassan har beviljat henne. 

 

Rättslig reglering m.m.  

 

Av 51 kap. 2 § SFB framgår att en försäkrad som omfattas av 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin 

dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig 

assistans som avses i 9 a § samma lag. 

 

För rätt till assistansersättning krävs enligt 51 kap. 3 § socialförsäkrings-

balken att den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 

20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS. 

Av 9 a § LSS framgår att med personlig assistans avses personligt utformat 

stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora 

och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). 
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Av 2 § Försäkringskassans föreskifter (2016:4) om assistansersättning första 

och andra stycket framgår att med väntetid avses tid under dygnsvilan när en 

assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den försäkrade behöver 

hjälp. En timmes väntetid ersätts med ett belopp som motsvarar en fjärdedel 

av den ersättning som betalas ut för en assistanstimme. 

 

I läkarintyg utfärdat den 31 juli 2016 uppger Erik Eklund bl.a. följande. 

 är helt beroende av assistans för alla aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL) så som tillagande av mat och ätande, transport, 

påklädning och intimhygien. Hon behöver 100 procents närvaro av vuxen 

24 timmar av dygnet. Det är särskilt viktigt i och med att hon insjuknat i en 

besvärlig epilepsi med anfall både dag och nattetid. Hon behöver full 

assistans dygnet runt. Det är viktigt med kontinuitet hos assistenter för att 

främja hennes utveckling då det behövs god kännedom om henne för att 

tolka hennes signaler.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 var vid tidpunkten för ansökan om utökning av assistans-

ersättningen 13 år gammal. Enligt föräldrarna är hon sjuk i genomsnitt 40 

procent av dygnen och frisk i genomsnitt 60 procent av dygnen. Det är 

ostridigt att  när hon är sjuk under sin dygnsvila, behöver 

aktiv tillsyn hela tiden. Försäkringskassan har mot denna bakgrund beviljat 

henne assistansersättning för hela dygnsvilan, sex timmar, när hon är sjuk. 

Vidare är det ostridigt att hon, när hon är frisk under sin dygnsvila, behöver 

hjälp med massage vid magknip, blöjbyten, tolka henne när hon är ledsen, 

hjälp vid epilepsianfall, lägesändringar, byte av nattkläder till följd av 

saglingar och att hindra henne när hon river och klöser. Försäkringskassan 

har ansett att hon, när hon är frisk, är i behov av aktiv tillsyn för halva tiden 

under dygnsvilan, tre timmar, och beviljat henne väntetid för de resterande 

tre timmarna.  menar att beviljad väntetid inte är tillräcklig 
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för att tillgodose hennes behov och att hon bör beviljas aktiv tillsyn under 

dygnsvilan även när hon är frisk.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det med väntetid avses tid under 

dygnsvilan när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den 

försäkrade behöver hjälp. Av utredningen i målet framgår att  

 är frisk 60 procent av dygnsvilan och således inte har ett lika 

omfattande hjälpbehov under denna tid. Det framkommer vidare att hon 

redan har beviljats assistansersättning för aktiv tillsyn under halva dygnsvila 

när hon är frisk. Förvaltningsrätten bedömer att utredningen i målet inte 

visar att hon behöver ytterligare tid med aktiv tillsyn för att vara 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor. 

 

Vad gäller övriga hjälpbehoven anser förvaltningsrätten att det inte har 

framkommit något som ger anledningen att bevilja  

assistansersättning i större omfattning än vad Försäkringskassan redan har 

gjort. Överklagandet ska därmed avslås i sin helhet. 

 

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

 

 

Linda Funk 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kurre Halvardsson, Ilvars Hansson 

och Åsa Nilsson deltagit. 

 

Riad Aliefendic har föredragit målet. 
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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. 
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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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