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Meddelad i Jönköping 
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Dok.Id 210981     
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 
Försäkringskassan 

 

MOTPART 
  

 

Ombud:  

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 16 december 2016 i mål nr 2127-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 254-17 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 18 april 2016. Försäkrings-

kassan anför bl.a. följande.  har begärt fler timmar för lördagar, 

söndagar och övriga helgdagar mellan kl. 08.00 och 10.00. Utredningen ger 

inte stöd för att  har behov av aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär som utgör ett grundläggande behov. Frågan är istället om  

 har behov av tillsyn i form av annat personligt behov. Av intyg från 

överläkaren  och leg psykologen  framgår 

att  mår dåligt när han lämnas ensam och att det då finns risk 

för att han skadar sig själv. Han har periodvis haft självskadande beteende. 

Det framgår dock inte hur ofta detta inträffar.  Det framgår inte heller att 

 inte skulle kunna lämnas ensam någon del av sin vakna tid, 

exempelvis när han sitter framför dator eller under vila.  har 

själv uppgett att han kan lämnas ensam kortare stunder (ca 30 min) om han 

vet att en assistent kommer tillbaka. De situationer som beskrivs i de av 

 åberopade arbetsanteckningarna avser tid när han kommer 

hem på kvällen till dess han går och lägger sig vilket uppges ske mellan  

kl. 22.00 och 22.30.  brukar även vila mellan kl. 17.00 och 

18.00.  Det har inte framkommit annat än att  klarar sig nattetid 

med den beviljade assistansen.  har beviljats assistans-

ersättning med 80,76 timmar per vecka. Det är vanligt att flera av de 

hjälpbehov som godtagits förläggs till morgnar, eftermiddagar och kvällar. 

 tillförsäkras goda levnadsvillkor genom redan beviljad tid 

som han bör omdisponera så att den bättre passar hans behov.  

 

 motsätter sig bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. 

Han är i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär all vaken tid. Han 

kan inte längre lämnas ensam. Hans sjukdomstillstånd kommer att 

försämras. Självskadebeteendet kommer att öka. Han åberopar 

arbetsanteckningar upprättade efter uppgifter från hans personliga 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 254-17 

   

 

assistenter den 14 och den 28 oktober 2016, den 8 december 2016 samt den 

7 februari 2017 samt anför att det tyvärr saknas arbetsanteckningar från 

helgerna, då han är i behov av assistans kl. 09.00-22.30. Han åberopar 

vidare bl.a. Kalmar kommuns utredning och beslut om tillfällig utökning av 

personlig assistans den 27 december 2016 samt intyg av överläkaren  

 den 19 januari 2017.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Liksom förvaltningsrätten anser kammarrätten att utredningen inte ger stöd 

för att  har behov av aktiv tillsyn av närmast övervakande 

karaktär som utgör grundläggande behov.  

 

Frågan är då om  utöver den av Försäkringskassan beviljade 

assistansersättningen om 80,76 timmar per vecka, har rätt till ytterligare 

assistansersättning i form av tillsyn som annat personligt behov.  

 

Av utredningen framgår i och för sig att  vid tidpunkten för 

Försäkringskassans beslut, hade svårt för att lämnas ensam och att det fanns 

risk för att han uppvisade utagerande och självskadande beteende. Det 

framgår dock inte att  uppvisade sådant beteende i en 

omfattning att han var i behov av tillsyn all vaken tid. Enligt de uppgifter 

som  själv har lämnat kunde han under kortare stunder lämnas 

ensam om han visste att en assistent skulle komma tillbaka. Kammarrätten 

anser att underlaget inte visar att  var i behov av tillsyn utöver 

den av Försäkringskassan beviljade assistansen.  har även 

beviljats assistansersättning för ett flertal behov som rimligen kan förläggas 

under den tid som han begär utökad assistans för. Enligt kammarrättens 

mening ger utredningen därmed inte stöd för annat än att  

uppnår goda levnadsvillkor inom ramen för den av Försäkringskassan 

beviljade assistansersättningen.  Överklagandet ska därför bifallas.   

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Evalotta Grip 

(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Anna Ekman har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2016-12-16 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

2127-16 

 

 

 

Dok.Id 144435     
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:  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 18 april 2016, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att   

förklaras berättigad till assistansersättning för tillsyn under all vaken tid  

som inte infaller under dygnsvilan eller då han deltar i daglig verksamhet.  

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 2127-16 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas ytterligare assistansersättning och 

anför huvudsakligen följande. Alla dagliga moment tar längre tid än vad 

Försäkringskassan har kommit fram till. Han kan inte lämnas ensam p.g.a. 

självmordstankar, tvångssyndrom och ångeststörningar. Överläkaren  

 anser att assistans av nuvarande omfattning inte är tillräckligt 

för att han ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Rättslig reglering och förutsättningar för prövningen 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 

 

Försäkringskassans beslut innebär att  har rätt till personlig 

assistans med 80,76 timmar per vecka. Frågan i målet är om han för att till-

försäkras goda levnadsvillkor är i behov av assistansersättning i större ut-

sträckning än vad Försäkringskassan beslutat om. 

 

Utredning 

 

I intyg utfärdade den 24 september 2015 och den 7 juni 2016 av överläkaren 

 anges bl.a. följande.  har ett svårt tvångsbe-

teende och lider av kronisk depression. I perioder har  ett själv-

skadebeteende som bl.a. innebär att han biter sig så att han blöder. Hans 

nuvarande personliga assistans räcker inte för att ge honom goda livsvillkor 

när han lämnas ensam kvälls- och nattetid.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 2127-16 

  

 

I intyg utfärdat av leg. psykologen  den 13 maj 2016 anges 

bl.a. följande.  tenderar att reagera med depressiva svackor vid 

upplevda påfrestningar. När  blir lämnad ensam känner han sig 

otrygg och grubblar mycket vilket ofta går över i självskadande beteende 

och ilska.  ilska är lättväckt och oförutsägbar. När han är arg 

kan han skada sig genom att slå sig själv med saker, slå huvudet i hårda fö-

remål, kasta ut saker från sin lägenhet eller göra andra desperata och själv-

destruktiva handlingar som kan leda till att han far illa. I vissa fall kan han 

vara så arg att hans ilska går ut över andra personer.  behöver 

tas på ett speciellt sätt av personal som känner honom väl för att kunna 

lugna ner sig och fungera därefter.  bedöms inte kunna lämnas 

ensam på grund av risken för att han mår dåligt och skadar sig själv när han 

inte har någon personal att tillgå. På grund av sina återkommande djupa 

depressioner och självskadande beteende behöver  tillsyn av 

övervakande karaktär under hela sin vakna tid. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten prövar inledningsvis frågan om  har rätt till 

ytterligare assistansersättning till följd av ett behov av tillsyn.  

 

Överläkaren  har med hänvisning till  psyki-

atriska samsjuklighet med tvångssyndrom och självskadebeteende, vilken 

bl.a. medför att han biter sig själv så att blodvite uppstår, bedömt att  

 inte kan lämnas ensam kvälls- och nattetid. Leg. psykologen  

 har angett att  när han lämnas ensam känner han sig 

otrygg och då grubblar mycket, vilket ofta går över i självskadande beteende 

och ilska. Enligt  är  ilska lättväckt och oförut-

sägbar och hennes bedömning är att  behöver tillsyn under hela 

den tid då han är vaken.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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DOM 2127-16 

  

 

Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen inte stöd för att  

 är i behov av tillsyn av övervakande karaktär. Rätt till assistanser-

sättning avseende aktiv tillsyn som grundläggande behov saknas således. 

Även sådan tillsyn som inte bedöms som aktiv kan emellertid betraktas som 

ett annat personligt behov och som sådant grunda rätt till assistansersättning 

(jfr RÅ 2010 ref. 17). Mot bakgrund av vad  och  

 anfört och med hänsyn till vad som övrigt kommit fram i målet be-

träffande  funktionsnedsättning och det behov av stöd och 

hjälp som det medför, anser förvaltningsrätten att han har behov av tillsyn 

av en annan person i vart fall under all vaken tid som inte infaller under 

dygnsvilan och som inte tillgodoses på anat sätt. Vad avser  

behov i övrigt gör förvaltningsrätten samma bedömning som Försäkrings-

kassan. Förvaltningsrätten bifaller således överklagandet på så sätt att  

 förklaras berättigad till assistansersättning för tillsyn under all vaken 

tid som inte infaller under dygnsvilan eller då han deltar i daglig verksam-

het. I övriga delar avslås överklagandet. 

 

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

 

 

Finn Hultin 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Bo Sjölin, Ysusf Isik och Sigrid  

Johansson deltagit. 

 

Föredragande: Stefan Lovstedt 
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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. 

Bilaga B




