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DOM 
2019-06-14 
Meddelad i Jönköping 
 

Mål nr 2612-18 
 
  

 

 
Dok.Id 243680     
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: Advokat Jessica Gustavsson 
C J Advokatbyrå AB 
  
MOTPART 
Försäkringskassan 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 16 juli 2018 i mål nr 2113-17,  
se bilaga A 
 
SAKEN 
Assistansersättning 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden och beslutar att 

 även har rätt till assistansersättning för tillsyn under all 

vaken tid som han inte redan är beviljad annan assistansersättning för, 

samt assistansersättning för rikning under dygnsvilan med ytterligare  

1 timme 30 minuter per vecka. 

 

2. Målet överlämnas till Försäkringskassan för en närmare beräkning av 

assistansersättningens storlek. 

 

3. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

4. Kammarrätten beslutar att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) även i fortsättningen ska vara tillämplig på de uppgifter som 

lagts fram vid kammarrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och 

som inte tagits in i denna dom. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 
 

 yrkar i första hand att kammarrätten ska förklara att han har 

rätt till personlig assistans under all vaken tid, vilken uppgår till 17 timmar 

per dygn, samt under dygnsvilan för rikning vid två till tre tillfällen á 15 

minuter och för vändningar med totalt 20 minuter per dygn. I andra hand 

yrkar han att kammarrätten ska förklara att han har rätt till ytterligare 

assistansersättning och därefter överlämna handlingarna till Försäkrings-

kassan för bedömning av det totala antalet timmar.   

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

Kammarrätten har den 29 maj 2019 hållit muntlig förhandling i målet. Vid 

förhandlingen har vittnesförhör hållits med den personliga assistenten 

Robert Olsson på begäran av    

 

VAD PARTERNA ANFÖR OCH VITTNET UPPGETT 

 

 

 

Han kan under nuvarande förhållanden inte leva det liv som han vill leva. 

Han är tvingad till att ligga i sängen när han inte har assistans eftersom han 

inte kan lämnas ensam på grund av att han är i behov av omedelbar hjälp 

vid smärtgenombrott, tarmtömning och yrsel. Han behöver ha tillgång till 

hjälp av en person som alltid finns inom hörhåll. Han vill vara vaken under 

17 timmar per dygn samt sova en timme under dagtid och sex timmar under 

dygnsvilan. Under den tid som han är vaken varierar han mellan att sitta i 

rullstolen och att ligga i sängen i syfte att tryckutjämna och sträcka ut 

kroppen. Hans behov av ytterligare assistans kan inte läkas genom annor-

lunda schemaläggning. Det är alltså inte en fråga om verkställighet utan om 

goda levnadsvillkor.   
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Hans behov av tillsyn utgör ett kvalificerat hjälpbehov eftersom den person-

liga assistenten behöver agera omedelbart samt hjälpa till vid smärtgenom-

brott och tryckavlastning av kroppen.  

 

Försäkringskassan 

 

 hjälpbehov, som ska bedömas med hänsyn till förhållandena 

vid beslutstidpunkten, kan tillgodoses med den assistansersättning som han 

har beviljats. Han har förmåga att vara ensam och han klarar av att larma. 

Det borde vara möjligt för honom att schemalägga assistansen så att han har 

tillgång till hjälp under större delen av sin vakna tid och ändå har möjlighet 

att stanna uppe längre på kvällen. Det bör även beaktas att han vilar en 

timme under dagtid.    

 

 behov av att lägga sig ner vid smärtgenombrott kan inte 

ligga till grund för att bevilja honom tid för tillsyn som annat personligt 

behov. Det finns inte stöd för att  behöver tillsyn under tiden 

han ligger i sängen. Det är därmed snarare fråga om hjälp med förflyttning 

till och från sängen än hjälp med tillsyn.  har redan beviljats 

tillräcklig assistansersättning för förflyttning till och från sängen.    

 

Robert Olsson 

 

Han har varit personlig assistent till  sedan år 2001. Det går 

inte att förutse  smärtgenombrott, vilka år 2017 skedde cirka 

en gång per dag och numera sker oftare. Vid smärtgenombrott kör han 

 snabbt till sängen, alternativt skakar hans ben. Ofta blir det 

läckage i samband med smärtgenombrott.  

 

I normalfallet tar rikningen 10–15 minuter.  sätter katetern 

själv.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Fråga i målet är om  har rätt till assistansersättning för tillsyn 

under all vaken tid samt ytterligare assistansersättning för rikningar under 

dygnsvilan.  

 

Tillsyn under vaken tid  

 

Frågan för kammarrättens bedömning är om  har rätt till 

assistansersättning för tillsyn som ett annat personligt behov under vaken tid 

som han inte redan är beviljad annan assistansersättning för. Rätt till 

assistansersättning för detta finns om han har behov av sådan tillsyn och 

behovet inte tillgodoses på annat sätt.  uppger att hans vakna 

tid uppgår till 17 timmar per dygn, vilket kammarrätten inte anser att det 

finns skäl att ifrågasätta.  

 

Det framgår av den medicinska utredningen i målet att  får 

oförutsebara och mycket kraftiga smärtanfall dagligen som gör att han 

måste lägga sig i sängen inom två minuter för att undvika smärtacceleration, 

illamående och kräkningar. Denna bild stämmer väl överens med den 

beskrivning av  hjälpbehov som hans personliga assistent 

har lämnat vid vittnesförhör i kammarrätten. Mot denna bakgrund anser 

kammarrätten att  inte kan lämnas ensam eller utom hörhåll, 

utan att det krävs att en annan person är närvarande för att utöva tillsyn över 

honom. Han är således i behov av tillsyn under all vaken tid. 

 

Rikning under dygnsvilan  

 

Av främst intyg utfärdade i slutet av år 2018 framgår att  inte 

kan utföra förberedelse- och efterarbetet vid rikning under dygnsvilan efter-

som att han inte kan ta sig ur sängen. Med tanke på  funk-

tionsnedsättning kan man utgå ifrån att förhållandena var desamma även vid 
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tidpunkten för Försäkringskassans beslut, vilket även de intyg som utfär-

dades i nära anslutning till beslutstidpunkten talar för. Kammarrätten anser 

därför att ytterligare assistansersättning ska beviljas för förberedelse- och 

efterarbete vid rikning under dygnsvilan. 

 

Av utredningen i målet framgår att varje rikningstillfälle tar totalt 10–15 

minuter, dvs. inklusive åtgärder som  själv utför, och äger 

rum 2–3 gånger under dygnsvilan. Mot denna bakgrund anser kammarrätten 

att  har rätt till assistansersättning för rikningar under dygns-

vilan med ytterligare 1 timme och 30 minuter per vecka, men inte mer. 

Eftersom denna tid inte omfattar några integritetsnära moment så är det 

fråga om ett annat personligt behov.   

  

Sammanfattning 

 

 har rätt till assistansersättning för tillsyn som ett annat 

personligt behov under vaken tid som han inte redan är beviljad annan 

assistansersättning för. Den vakna tiden uppgår till 17 timmar per dygn. 

Assistansersättning ska även beviljas för rikningar under dygnsvilan med 

ytterligare 1 timme och 30 minuter per vecka som ett annat personligt 

behov.  

_________________________ 

 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 
 
 
 
 
 
Kammarrättslagmannen Ola Holmén (ordförande), kammarrättsrådet 
Linda Svärd (referent) och tf. kammarrättsassessorn Elin Tollin har 
deltagit i avgörandet. 
 
 
Föredragande: Magdalena Albin 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

DOM 
2018-07-16 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

2113-17 

 

 

 

Dok.Id 178477     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

Ombud: Advokat Jessica Gustavsson 

C J Advokatbyrå AB 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 23 maj 2017, se bilaga 1  

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och förklarar, med ändring 

av Försäkringskassans beslut, att  är berättigad till assistans-

ersättning med ytterligare 10 timmar per vecka.  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

Då förvaltningsrätten avgjort frågan slutligt upphör därmed det interimist-

iska beslutet som fattades den 2 juni 2017 att gälla.  

 

 

 

 

 

  

1
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YRKANDEN M.M.  

 

 yrkar att förvaltningsrätten beviljar honom ytterligare assi-

stansersättning och anför bl.a. följande. Han har inte förbättrats i sitt funkt-

ionshinder eller fått minskade funktionsnedsättningar på annat sätt. Hans 

hjälpbehov har inte minskat sedan år 2014. Han har inrättat sitt liv efter as-

sistansersättning motsvarande 100 timmar och 8 minuter per vecka och har 

redan med detta beslut tvingats till uppoffringar och anpassningar som för 

med sig att han inte kan leva ett liv på motsvarande villkor som andra utan 

funktionshinder. Han är därigenom inte tillförsäkrad goda levnadsvillkor 

varför han ansökte om utökad assistansersättning. Med ytterligare minskad 

assistansersättning tvingas han spendera mer tid i sängen jämför med idag, 

trots att han vill vara uppe och aktiv. Han kan inte vara sittande i rullstolen 

utan omedelbar tillgång till assistans, eftersom han kan få smärtanfall och 

kräks då av smärta. När han drabbas av smärtanfall måste han direkt till lig-

gande och kan inte ordna detta själv när han är utan assistans. Följden av 

detta blir att han måste ligga i sängen den tid han är utan tillgång till assi-

stans, vilket med Försäkringskassan beslut blir 11 timmar och 30 minuter 

per dygn. Han önskar spendera 7 timmar per dygn i sängen, under övriga 4 

timmar och 30 minuter han står utan assistans tvingas han att mot sin vilja 

ligga i sängen. Det är inte förenligt med goda levnadsvillkor.  

 

Hans magbesvär är ostridiga. Han kan plötsligt och utan närmare förvarning 

behöva omedelbar hjälp med toalettbesök eller med avtvätt och ombyte om 

han inte hinner till toaletten. Han löper ökad risk för trycksår och proppar i 

benen genom att vara sängliggande. Han har även benskörhet som innebär 

att han lätt bryter sig vid fall. Benskörheten medför kraftiga smärtgenom-

brott som är dagligt förekommande och inte går att förutse. Av läkarintyget 

framgår det tydligt att hans hjälpbehov i samband med ett smärtgenombrott 

inte kan tillgodoses genom insatser från hemtjänsten.  
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Han måste vara aktiv för att bibehålla sina kvarstående funktioner, men 

måste samtidigt få assistans för att inte förvärra sina förslitningsskador och 

därigenom göra slut på sina kvarstående funktioner. För att kunna vara aktiv 

behöver han ständig tillgång till assistans, under hela sin vakna tid, samt 

asisstans i form av väntetid under dygnsvilan.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande. Beviljad assistansersättning bör tillgodose  hjälp-

behov och ge honom goda levnadsvillkor. Det framgår av underlaget att 

 kan vara ensam utan tillsyn och han klarar vid behov av att 

larma. Av intyg från distriktsläkaren  den 5 juli 2017 fram-

kommer bedömningen att  behöver 100 timmar och 8 minuter 

personlig assistans i veckan. Det framgår inte vad hon grundar sin bedöm-

ning på.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

I målet är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Frågan i 

målet är om  är berättigad till ytterligare assistansersättning.  

 

Behovet av ytterligare assistans för morgon- och kvällshygien 

 

 har anfört att han är i behov av ytterligare assistansersättning 

för grundläggande behov i samband med morgon- och kvällshygien. Total 

tid för hans morgonrutin är 1 timme och 30 – 45 minuter som bör beaktas 

som grundläggande behov. Dessutom bör ytterligare assistans för insmörj-

ning beaktas med i genomsnitt minst 30 minuter per vecka. Försäkringskas-

san har godtagit 1 timme och 5 minuter för hjälp i samband med morgonhy-

gien som grundläggande behov. Försäkringskassan godtar tid för förflytt-

ning med 10 minuter per tillfälle.  anför att han ska beviljas 
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hjälp vid 6 förflyttningstillfällen. Förvaltningsrätten instämmer i Försäk-

ringskassans bedömning att  behov av hjälp med förflyttning-

ar till och från toalett, till och från duschstol sam till sängen tillgodoses ge-

nom den tid Försäkringskassan har godtagit. Såvitt framgår är parterna 

överens om tidsåtgången för kvällshygien. Med hänsyn till vad som fram-

kommer i utredningen finner förvaltningsrätten inte skäl att frångå Försäk-

ringskassans bedömning avseende morgon- och kvällshygien.  

 

Behov av assistans för fritidsaktiviteter och utevistelse 

 

Avseende fritidsaktiveter har Försäkringskassan gjort en skälighetsbedöm-

ning och godtar 17 timmar per vecka för att gå ut och gå, göra utflykter och 

besöka familj. Tiden är beräknad med hänsyn till att tid redan beräknats för 

att handla och uträtta ärende samt göra läkarbesök varje vecka. I utredning 

från den 11 augusti 2014 framkom att  behöver hjälp att köra 

rullstolen och ta sig till och från med bil. Tid för fritidsaktiviteter och ute-

vistelse beviljades då med 27 timmar per vecka, varav utevistelse 1 timme 

per dag och socialt umgänge samt fritidsaktiviteter 20 timmar per vecka. 

Vid utredningen i december 2016 framkommer det att  be-

hov är oförändrat. Förvaltningsrätten gör därför bedömningen att  

 även fortsättningsvis ska beviljas assistansersättning med 27 tim-

mar per vecka för fritidsaktiviteter och utevistelse.                           

 

Behov av assistans vid av- och påklädning 

 

 har anfört att han är i behov av ytterligare assistansersättning 

för det grundläggande behovet av- och påklädning. Försäkringskassan har 

bedömt att en tidsåtgång på 3 timmar och 30 minuter i veckan är tillräcklig 

för att  hjälpbehov ska kunna tillgodoses. Med hänsyn till 

vad som framkommer i utredningen finner förvaltningsrätten inte skäl att 

frångå Försäkringskassans bedömning.  
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Behov av assistans vid RIK-ning 

 

 gör gällande att hans faktiskta behov av assistans i samband 

med RIK-ning uppgår till 15 minuter då assistenten förbereder materiel och 

gör efterarbete. Försäkringskassan har beviljat tid i samband med RIK-ning 

enbart för tid när assistenterna håller undan  byxor med två 

minuter per tillfälle, vid 8 tillfällen per dygn. Med hänsyn till vad som 

framkommer i utredningen anser förvaltningsrätten inte att det är visat att 

 inte själv kan förbereda och göra efterarbetet i samband med 

RIK-ning. Han har därför inte rätt till ytterligare tid härför. 

 

Behov av assistans för tillsyn 

 

Försäkringskassan anser det inte vara styrkt att  har ett omfat-

tande tillsynsbehov under hela sin vakna tid eller att han behöver tillsyn som 

ett annat personligt behov. Det framgår av utredningen att  

kan vara ensam utan tillsyn och klarar att larma själv vid behov. Förvalt-

ningsrätten instämmer i Försäkringskassans bedömning att  

behov av tillsyn - enligt vad som framkommer i utredningen – inte är medi-

cinskt styrkt.  

 

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att  har rätt till assi-

stansersättning med 27 timmar per vecka för fritids- och samhällsaktiviteter. 

I övriga delar gör förvaltningsrätten ingen annan bedömning än den som 

Försäkringskassan har gjort.  överklagande ska därför bifal-

las på så sätt att han berättigas ytterligare 10 timmars assistansersättning per 

vecka. Domen gäller först när den vunnit laga kraft enligt huvudregeln. Det 

finns därför ingen anledning för förvaltningsrätten att ta ställning till  

 yrkande om att domen ska gälla först efter skälig tid.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1D).  

 

 

Malin Toivainen 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Jan Sahlin, Marie Fransson och Per- 

Inge Olsson deltagit. 
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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

    



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. 
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