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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

Avdelning 1 

 

DOM 
2018-11-15 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 676-18 

 

  

 

 

Dok.Id 440258     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

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

www.kammarratten.goteborg.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Ombud: Richard Andersson 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 december 2017 i mål nr 2886-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut och förvaltningsrättens 

dom och bestämmer att  har rätt till ytterligare 

assistansersättning dels för hjälp av en person med att dricka, dels för hjälp 

av två personer vid lägesändringar i säng, vid avtvättning och dusch 

inklusive hygien efter toalettbesök, vid av- och påklädning av kläder, 

ortoser, nackkrage och pumpstövlar, samt vid alla förflyttningar mellan 

säng, rullstol och hygienstol.  
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i den 

omfattning hon ansökt om hos Försäkringskassan, i andra hand i den 

omfattning kammarrätten finner skälig. 

 

Arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare gör samstämmigt bedömningen att 

hon är i behov av dubbel assistans vid flertalet tillfällen utöver bassängbad, 

bl.a. vid förflyttningar. Med hänsyn härtill och till hur kommunerna i 

Bromölla respektive Kristianstad bedömt hennes behov är det sannolikt att 

hon är berättigad till dubbel assistans för de behov som angetts i ansökan.  

 

Försäkringskassan hänvisar till möjligheterna att få bidrag för 

bostadsanpassning och att det måste vara utrett för att dubbel assistans ska 

kunna beviljas. Detta borde ha påtalats av Försäkringskassan i ett tidigare 

skede.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Det har inte kommit fram några nya medicinska uppgifter som ger stöd för 

att  försämrats i sådan omfattning att ytterligare 

assistansersättning ska beviljas. Den som har behov av mer än en personlig 

assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om 

möjligheten att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) har utretts. Eftersom det saknas dokumentation 

om att sådan utredning gjorts, saknas förutsättningar för att bevilja dubbel 

assistans.  

 

Försäkringskassan har den 23 oktober 2017 avslagit en anmälan från 

Bromölla kommun om behov av utökad assistans. Beslutet omprövades men 
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ändrades inte.  har överklagat omprövningsbeslutet till 

förvaltningsrätten, som ännu inte avgjort målet.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller 

I målet är ostridigt att  är berättigad till 

assistansersättning. Frågan är i vilken omfattning ersättning ska beviljas. 

Genom Försäkringskassans beslut har hon beviljats assistansersättning för i 

genomsnitt 86 timmar och 46 minuter per vecka, varav 40 minuter avser 

dubbel assistans för vissa behov i samband med bad i bassäng. 

 

Av Försäkringskassans utredning och bedömning daterad den 10 februari 

2016 framgår att vissa behov som  begärt ersättning för, 

inte har godtagits av Försäkringskassan. Det gäller bl.a. assistansersättning 

för enkel assistans för hjälp med att dricka och att kontrollera trycket i 

pumpstövlarna. Vidare framgår att  ansökan om 

ersättning för dubbel assistans vid hjälp med toalettbesök, dusch och 

avtvättning, tandborstning, nagelklippning, tvätt och smörjning efter 

kateterläckage, av- och påtagning av nackkrage, pumpstövlar och ortoser, 

av- och påklädning, vändning i sängen, samtliga förflyttningar mellan säng, 

rull- och hygienstol inte godtagits. 

 

Kammarrättens bedömning  

 har diagnosen Ehler Danlos syndrom. De besvär som 

 beskrivit för sin läkare med leder som luxerar också vid 

mycket liten belastning ligger i linje med denna diagnos. Av läkaren 

 intyg den 5 april 2016 framgår att hon har en svårare 

variant av sjukdomen och att förloppet visar sig genom att hon successivt 

blir sämre.  
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Vad gäller  behov av dubbel assistans har  

arbetsterapeut  och sjukgymnast  efter 

möte med  i intyg den 13 augusti 2015 gjort följande 

bedömning. Förflyttningar ska ske med lyftsele och lyft för att förebygga 

smärta, minska luxationsrisken och spara energi. Förflyttningarna kräver 

hjälp av två personer dels för att placera lyftselen utan att öka risken för 

luxationer, dels för att kunna placera  säkert i en rull- 

eller hygienstol. Även vid förflyttningar som sker i hygienstol krävs två 

personer för att på ett säkert sätt köra in och ut ur badrummet.  

 har i intyg daterat den 13 januari 2016, efter observation av 

 på ett växelboende, hållit fast vid denna bedömning. I 

intyget uppger hon vidare att  behöver hjälp av två 

personer för att ändra läge i sängen, sköta sin hygien efter toalettbesök, för 

att klä på och av sig samt för att duscha.  begränsade 

förmåga att röra sig och hennes behov av hjälp av två personer med att 

tvätta sig samt på och avklädning stöds därtill av  intyg. 

Han har enligt intyget träffat  vid många tillfällen både på 

vårdcentralen, i hemmet och i avlastningsboende. I samtal med 

Försäkringskassan den 2 maj 2016 har han uppgett att han i samband med 

att intyget skrevs testade  högra arm som visade att även 

vid låg belastning krampar muskler lätt och omöjliggör funktion. Test av 

vänster arm gjordes inte eftersom hon är högerhänt och rent etiskt ville han 

inte provocera.  

 

Mot bakgrund av vad som kommit fram av det medicinska underlaget om 

framför allt risken för att  leder vrids ur led anser 

kammarrätten att hon behöver två assistenter vid hjälp med  

lägesändringar i säng, hjälp vid avtvättning och dusch inklusive hygien efter 

toalettbesök, hjälp vid av- och påklädning av kläder, ortoser, nackkrage och 

pumpstövlar samt hjälp vid samtliga förflyttningar mellan säng, rullstol och 

hygienstol.  behov av hjälp av två personer vid dessa 

moment har bedömts av en arbetsterapeut bl.a. genom observation och där 
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hjälpanordningar såsom lyftsele, lyft och överflyttningsplattform beaktats. 

Enligt kammarrätten får det anses utrett att  hjälpbehov 

är sådant att bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel därmed inte är 

aktuellt.  

 

Vad gäller  behov av enkel assistans framgår av såväl 

 som  intyg att  

behöver hjälp av en person med att föra dryck till munnen. Med hänsyn 

härtill och till vad som kommit fram om att musklerna i hennes högra arm 

krampar även vid låg belastning och omöjliggör funktion anser 

kammarrätten att hennes behov av hjälp med att föra dryck till munnen är 

ett sådant behov som medger rätt till assistansersättning.  

 

I övrigt anser kammarrätten att utredningen inte ger stöd för en annan 

bedömning av  rätt till assistansersättning än den 

förvaltningsrätten och Försäkringskassan gjort.  

 

Kammarrätten överlämnar åt Försäkringskassan att beräkna tidsåtgången för 

den ytterligare assistansersättning  har rätt till enligt 

ovan.  

 

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

 

 

 Kristina Harmsen Hogendoorn  

 

 

Katarina Dunnington  Andreas Sundberg 

referent 

 

 

 /Linn Bergenfelz 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 

Avdelning 4 

DOM 
2017-12-08 

Meddelad i Malmö 

Mål nr 

2886-17 

 

 

 

Dok.Id 404707     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

Ombud: Richard Andersson 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 20 januari 2017, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

____________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 2886-17 

Avdelning 4  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att hon ska beviljas utökad enkel respektive dubbel 

assistans i ansökt omfattning eller i den omfattning som förvaltningsrätten 

finner skälig och i andra hans att målet ska visas åter till Försäkringskassan 

för beräkning av assistansen.  anför bl.a. följande. Hon 

har de facto successivt blivit sämre i sin grundsjukdom Ehler Danlos 

syndrom (EDS) vilket bl.a. styrks av läkarintyg den 5 april 2016 utfärdat av 

specialisten i allmänmedicin och psykiatri  Trots detta 

har Försäkringskassan minskat hennes assistans från 101 timmar och 10 

minuter per vecka till 86 timmar och 46 minuter per vecka. Försäkringskas-

sans utredning ska vara objektiv och opartisk vilket innebär att samtliga 

omständigheter ska beaktas. Försäkringskassan har tagit hänsyn till att hen-

nes hjälpbehov i samband med toalettbesök minskat men inte beaktat övriga 

hjälpbehov som ökat på grund av att hon försämrats. Det finns ett flertal 

medicinska bedömningar från specialistläkare, arbetsterapeut och sjuk-

gymnast som samstämmigt visar att hon försämrats och att hon har ett om-

fattande behov av dubbelassistans. Beträffande dubbelassistans behöver hon 

– förutom i samband med bassängbad – dubbelassistans vid lägesändringar 

samt vid alla förflyttningar till och från säng, rullstol och hygienstol. Hon 

behöver dubbelassistans i samband med toalettbesök, på- och avklädning, 

dusch, insmörjning, avtvättning, nagelklippning, tandborstning samt vid på- 

och avtagning av ortoser och pumpstövlar. Hennes vikt är en starkt bidra-

gande faktor till att det krävs dubbelassistans. Försäkringskassan har över-

huvudtaget inte beaktat hennes vikt vid bedömningen av dubbelassistans. 

Bromölla kommun har beviljat henne dubbelassistans med i genomsnitt 12 

timmar och 55 minuter per vecka under perioden den 17 mars – 17 septem-

ber 2017. Kommunens beslut visar att hon uppfyller de krav som ställs för 

att vara berättigad till dubbelassistans. -  åberopar skrift-

lig bevisning. 
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I MALMÖ 
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. föl-

jande. Prövningen ska gälla de förhållanden som gällde vid tidpunkten för 

ansökan och vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut i juni 2016.  Av 

utredningen framgår att  under den aktuella perioden 

gjorde förflyttningar utan hjälpmedel med hjälp av en assistent. Den medi-

cinska utredningen, med beaktande av svar den 5 maj 2016 från den försäk-

ringsmedicinska rådgivaren Eva Holm, ger inte stöd för att 

 funktionsnedsättningar var av den grad att förutsättningarna för att 

bevilja dubbelassistans var uppfyllda. Teambedömning från juli 2016 föran-

leder ingen annan bedömning. Enligt Försäkringskassans ärendehanterings-

system har en anmälan om fler assistanstimmar kommit in från kommunen 

den 2 december 2016. Teambedömningen från juli 2016 ingår i beslutsun-

derlaget i denna prövning.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

 ansökte den 17 december 2015 om utökad assistanser-

sättning. I samband med prövningen av  rätt till utökad 

assistansersättning har Försäkringskassan gjort en s.k. tvåårsprövning av 

rätten till ersättning. Försäkringskassan har därmed haft fog för att göra en 

förutsättningslös ny prövning av  rätt till assistansersätt-

ning. 

 

Förvaltningsrätten instämmer i Försäkringskassans bedömning av  

 hjälpbehov vad gäller personlig hygien, på- och avklädning, 

måltider, hemliv, hälsa och vård, träning, förflyttning och handräckning, 

fritid samt under dygnsvila. 

 

I dokumentationen anges att det vid de flesta moment och förflyttningar 

behövs assistans av två personer på grund av att  funkt-

ionshinder och på grund av hennes vikt. Förvaltningsrätten anser inte att den 
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medicinska utredning som förelegat vid tidpunkten för Försäkringskassans 

beslut den 15 juni 2016 ger stöd för bedömningen att  är i 

behov av ytterligare dubbel assistans. Förvaltningsrätten har därvid särskilt 

beaktat att beskriven funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning till 

stora delar baseras på uppgifter från  själv och på uppgif-

ter från arbetsterapeut och sjukgymnast.  har enbart ge-

nomgått ett enklare test av höger arm och inga andra medicinska tester har 

genomförts. Sammantaget gör dokumentationen i målet således inte sanno-

likt att  är i behov av dubbel assistans i en omfattning 

som överstiger den nu beviljade nivån om 40 minuter per vecka. Det förhål-

landet att  av kommunen beviljats dubbel assistans med 

12 timmar och 55 minuter per vecka under perioden den 17 mars – 17 sep-

tember 2017 föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska 

därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv3104/1B) 

 

 

Fredrik Löndahl 

 

I avgörandet har deltagit chefsrådmannen Fredrik Löndahl (ordförande) 

samt nämndemännen Petter Forkman, Jan Johnsson och Christine Ivarsson. 

Rätten är enig. 

 

Christina Palm har föredragit målet. 

 

 

4













 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
4
/

1
 B

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

       

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



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




