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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2019-03-20 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 17-18 

 

  

 

 

Dok.Id 239851     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

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

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Ombud:  

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 23 november 2017 i mål  

nr 1703-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bifaller överklagandet på så sätt att  ska 

beviljas assistansersättning under tid som hon befinner sig på korttids-

vistelse med sex timmar per dag.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas rätt till personlig assistans under 

tid som hon vistas på korttidsboende med i vart fall sju till åtta timmar varje 

dag och att denna assistans ska utföras av hennes ordinarie assistenter. Hon 

anför i huvudsak följande. Korttidsboendet klarar inte av hennes behov på 

grund av bristande resurser, vilket bekräftas av ansvarig ledning. Under tid 

som hon hade sina assistenter på boendet arbetade de inte bara på dagen 

utan även på kvällen.  

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet och anför i huvud-

sak följande. Assistansersättning kan beviljas för tid då en person är på 

korttidsvistelse för de omvårdnads- och assistansbehov som inte tillgodoses 

genom insatsen. Underlaget ger inte stöd för att  hjälpbehov 

är sådant att det går utöver vad som kan tillgodoses vid korttidsvistelse 

enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det finns inget formellt hinder mot att bevilja assistansersättning under tid 

som en person vistas på korttidsboende. För att kunna neka sådan ersättning 

krävs dock att behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt.  

 

Under tid som  vistas i hemmet har hon beviljats assistans 

under all vaken tid mot bakgrund av hennes omfattande tillsynsbehov. 

Under tid som hon vistas på korttidsboendet har enhetschefen den 23 no-

vember 2016 uppgett att personalen kan tillgodose hennes behov gällande 

den fysiska funktionen, medicinering och sondmatning. Däremot kan 

tillsynsbehovet inte tillgodoses under den vakna tiden av personalen på 

grund av att  inte kan kommunicera, inte kan förmedla sig 
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eller larma för att tillkalla personal. Personalen kan inte heller vara med på 

 sociala aktiviteter. 

 

Kammarrätten bedömer att underlaget i målet ger stöd för att 

 hjälpbehov inte tillgodoses fullt ut av korttidsboendet, och att hon, för 

att uppnå goda levnadsvillkor, är i behov av en kompletterade insats i form 

av personlig assistans. Denna kan mot bakgrund av korttidsboendets insat-

ser och  viloperioder skäligen uppskattas till en samman-

lagd tid om sex timmar per dag. Överklagandet ska därför delvis bifallas 

och målet överlämnas till Försäkringskassan för fortsatt handläggning. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Ola Holmén (ordförande), kammarrättsrådet 

Bodil Stelzer (referent) och tf. kammarrättsassessorn Eveline Gewert  

har deltagit i avgörandet. 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 
2017-11-23 

Meddelad i Jönköping 

Mål nr 

1703-17 

 

 

 

Dok.Id 244911     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

 

  

Ombud:  

 

 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2017-03-01, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar rätt till assistansersättning under tiden hon vistas på 

korttidsboende och anför bl.a. följande.  

 

Försäkringskassan har bedömt att hon har behov av tillsyn under all sin 

vakna tid, bl.a. på grund av att hon inte kan kommunicera, påkalla uppmärk-

samhet eller hjälp själv. Korttidsboendet Kristinedal har uttalat att de inte 

med egna resurser klarar av det tillsynsbehov som hon har. Hon vistas väx-

elvis 15 dagar hemma och 13 dagar på korttidsboende. Försäkringskassans 

1
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beskrivning över vad personalen på korttidsboendet hjälper henne med 

stämmer inte helt. De vänder henne på natten och ger henne morgonmedici-

nen. Däremot är det assistenten som ger första sondmatningen och därefter 

hjälps personal och assistent åt med övriga morgonbestyr. Undantag har 

bara skett om t.ex. en vikarierande assistent saknar delegering för sondmat-

ning. Det är assistenterna som under hennes vakna tid tillgodoser såväl 

grundläggande som andra personliga behov, oavsett om hon vistas hemma 

eller på korttidsboende. De tar ut henne på olika aktiviteter och svarar för att 

hon får social stimulans utifrån sin förmåga. Om hon inte får ha sin assistent 

närvarande på korttidsboendet kommer hon att få sitta i ett uppehållsrum där 

man tittar till henne några gånger per dag. Hon kan inte påkalla någon form 

av hjälp varken via tal eller larma på larmklocka. Personalen kan inte tyda 

henne som assistenterna kan, dessa har arbetat hos henne mellan fyra till sju 

år. Hon kommer inte kunna komma ut, inte heller utöva några som helst 

aktiviteter. Idag bistår personalen assistenterna med cirka 20-25 minuter per 

dag, resten sköter assistenterna. Personalen på korttidsboendet gör så gott de 

kan, men de är för få. På helgerna är bemanningen ännu mindre, och resur-

ser saknas för att tillgodose hennes behov enligt ovan.  

 

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

jande. Insatsen korttidsvistelse enligt LSS ska omfatta omvårdnad. I begrep-

pet omvårdnad ingår en skyldighet att ge stöd och hjälp med personliga be-

hov som personen inte klarar själv. Det kan till exempel röra sig om hjälp att 

sköta hygien, klä sig, förflytta sig liksom hjälp att klara inköp eller liknande. 

Det är personens individuella, psykiska och fysiska behov som ska tillgodo-

ses via omvårdnaden (prop. 1992/93:159 s. 181-182).  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Bakgrund och gällande regler framgår av det överklagade beslutet. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

Det finns inget hinder mot att assistansersättning lämnas under korttidsvis-

telse enligt LSS, om den funktionshindrades behov inte kan tillgodoses av 

annan än den personliga assistenten. 

 

Även med beaktande av  kommunikationssvårigheter ger 

boendepersonal henne medicin via PEG och kopplar sond. De hjälper till 

med morgonhygien, förflyttning och dusch. Personal från boendet lägger 

henne i sängen och ger näringsdryck. De tittar till henne 3-4 gånger per natt 

och har ett vändschema på natten. 

 

Överklagandet tillsammans med övrig utredning i målet, där bl.a. enhetschef 

vid korttidsboendet har tillfrågats, ger en bild av att det i första hand är bris-

tande resurser som förhindrar att  får nödvändig tillsyn. In-

satsen korttidsboende är beviljad enligt LSS, och då ska insatsen verkställas 

på ett sådant sätt att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor (jfr 7 § 

LSS och prop. 1992/93:159 s. 172). Huruvida korttidsboendet erbjuder till-

räcklig kvalitet kan emellertid inte prövas i målet.  

 

Det har inte framkommit annat än att personalen på korttidsboendet tillräck-

ligt kan tillgodose  behov. Den omständigheten att de end-

ast utför vissa sysslor när assistenten saknar delegering medför ingen annan 

bedömning. Det får ses som uppenbart att personalen utför även tillsyn i stor 

omfattning, eftersom assistenten endast arbetar dagtid. Det vore orimligt att 

anta att hjälp under övrig tid skulle ges utan att personalen har möjlighet att 

tyda  behov. Att hon inte skulle ha möjlighet att gå ut eller 

inte får tillräcklig stimulans måste däremot ses som en verkställighetsfråga 

för kommunen. Försäkringskassan har därmed haft fog för att avslå  

 ansökan om assistansersättning under korttidsvistelse, och över-

klagandet ska därför avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga (DV 3104/1D) 

 

 

Veronica Lindström 

 

Rådmannen Veronica Lindström har avgjort målet. Föredragande jurist har 

varit Anders Sanner. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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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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




