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KLAGANDE OCH MOTPART 
Försäkringskassan 

  

MOTPART OCH KLAGANDE 
  

 

Ombud: Rose-Marie Levinsson 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 12 maj 2017 i mål nr 3517-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom vad avser förordnandet 

att tidigare genom inhibition beviljad ersättning inte ska upphöra förrän 

domen vinner laga kraft.  

 

2. Kammarrätten avslår  överklagande. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

i den del som avser att förordnandet att tidigare genom inhibition beviljad 

ersättning ska upphöra först när domen vunnit laga kraft.  

 

 motsätter sig bifall till Försäkringskassans överklagande. 

Han yrkar för egen del att han ska beviljas assistansersättning.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan  

 

Det är alltid kommunen som har det grundläggande ansvaret för alla som 

behöver personlig assistans (prop. 1992/93:159 s. 195). I detta mål är det 

dessutom kommunen som är assistansanordnare. Kommunen har redan 

anställt de personliga assistenterna och det behövs därför inte någon mer 

omfattande administration för att kommunen även ska ta ansvaret för 

beslutet. Syftet med det som anges i Riksförsäkringsverkets allmänna råd 

(RAR 2002:6) om assistansersättning gällande en omställning om två 

månader är således redan uppnått.  

 

 

 

Det är mycket viktigt att personal som jobbar med honom har ingående 

kunskaper om honom och hans sjukdom. Det går inte att förstå honom och 

hans behov annars. Det vore märkligt om han hade ett tillsynsbehov av 

övervakande karaktär men att man samtidigt inte behövde ha ingående 

kunskap om honom. Han är extremt manipulativ och märker direkt när 

någon saknar kunskap om honom. Han utnyttjar situationen och då uppstår 

många utbrott. Han blir orolig, aggressiv och hans självskadebeteende ökar. 

Det går inte att sätta in vem som helst hos honom och tro att det kommer att 
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fungera. Hans sjukdomstillstånd har inte förändrats och han har fortfarande 

samma behov av hjälp som tidigare. Det medför allvarliga hälsorisker för 

honom om han inte får rätt hjälp.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Första frågan i målet är om  behov av hjälp för sina 

grundläggande behov överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka.  

 

Av utredningen framgår att  i huvudsak kan sköta sin 

hygien samt av- och påklädning, inta måltider samt kommunicera med 

andra. Några omständigheter i dessa hänseenden har inte presenterats i 

målet som ger kammarrätten anledning att avvika från den tidåtgång som 

tillgodoräknats honom av Försäkringskassan.  

 

 sjukdom medför att han har en omättlig aptit och är 

mycket impulsstyrd. Han kan därför inte klara sin kosthållning själv och han 

har ett stort behov av tillsyn för att hindra att han äter för mycket. Kammar-

rätten bedömer dock att tillsynsbehovet inte gäller sådan aktiv tillsyn som 

kräver ingående kunskaper om honom och därmed tillhör de grundläggande 

behoven.  behov av hjälp med de grundläggande beho-

ven uppgår därmed inte till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och 

han har då inte rätt till assistansersättning.  överklagande 

ska därför avslås.  

 

Därefter är frågan i målet om förvaltningsrätten haft fog för att förordna att 

tidigare genom inhibition beviljad ersättning ska upphöra först när domen 

vunnit laga kraft.  

 

I 112 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, SFB, sägs att en myndighets eller 

en allmän förvaltningsdomstols beslut enligt balken ska gälla omedelbart, 

om inget annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av en domstol som har 
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att pröva beslutet. Vidare får den domstol som ska pröva ett över-

klagande, enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) besluta att det 

överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare 

inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken. 

 

Förvaltningsrätten beslutade den 21 juli 2016, genom intermistiskt 

förordnande, att  var fortsatt berättigad till 

assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på 

förvaltningsrättens slutliga prövning av överklagandet. Genom dom den 

12 maj 2017 avslog förvaltningsrätten  överklagande 

vilket innebar att förvaltningsrätten inte fann att han hade rätt till 

assistansersättning. 

 

Målet handlar om en för den enskilde visserligen mycket betydelsefull 

social förmån (jfr RÅ 1996 ref. 24) och enligt 112 kap. 5§ SFB finns 

laglig möjlighet för en domstol att låta verkställigheten av sin dom anstå. 

Det får dock anses i regel vara olämpligt att den domstol som bedömt att 

rätten till ersättning inte föreligger ändå ska besluta om att förmånen ska 

fortsätta utgå även efter sitt slutliga avgörande av saken. Vidare har 

kommunen enligt 2 § andra stycket och 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, det yttersta ansvaret för den 

personliga assistansen och kommunen har även ett ansvar enligt social-

tjänstlagen att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. 

 

Kammarrätten anser att det i detta fall inte har framkommit tillräckliga 

skäl för att låta den tidigare genom inhibition beviljade ersättningen 

upphöra först när förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft. 

Försäkringskassans överklagande ska således bifallas. 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson (referent, 

skiljaktig) och Evalotta Grip har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: kammarrättsfiskalen Claudia Rojas Bustamante/ 

 

 

 

Göran Mattssons skiljaktiga mening: 

 

 tillhör personkretsen enligt LSS. Han vill inte bo på ett 

gruppboende, eftersom ett sådant boende tidigare misslyckats. Han har 

istället haft och vill fortfarande ha insatsen personlig assistent. Han har 

ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Enligt min mening 

framgår det tillräckligt klart av utredningen att hans sjukdom i hans fall 

medför att han bl.a. är manipulativ och stundom aggressiv samt att han 

har svårt att acceptera ny personal. Hans personlighet medför därför att 

han måste få omsorg av personer med ingående kunskaper om honom. 

Behovet utgör därmed ett grundläggande behov för honom under i ge-

nomsnitt till mer än 20 timmar per vecka. Han har således rätt till assi-

stansersättning. Enligt min mening ska hans överklagande då bifallas. 

 

Med utgångspunkt i majoritetens bedömning av sakfrågan instämmer jag 

i dess bedömning av Försäkringskassans överklagande. 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Rose-Marie Levinsson 

Ulvhallavägen 20 

564 36 Bankeryd 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-06-17, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att tidigare genom inhibition beviljad ersättning 

inte ska upphöra förrän domen vinner laga kraft.  

 

BAKGRUND 

 

 tillhör personkretsen i LSS och är sedan tidigare beviljad 

assistansersättning. Försäkringskassan har med hänsyn till att det förflutit 

mer än två år sedan hans rätt till assistansersättning sist prövades gjort en ny 

prövning. Försäkringskassan har därvid gjort en förutsättningslös prövning, 

dvs. utan att vara bunden av tidigare beslut. Prövningen har resulterat i att 

Försäkringskassan den 21 april 2016 beslutat att dra in  

1
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assistansersättning från och med maj 2016. Försäkringskassan har vid om-

prövning den 17 juni 2016 inte funnit skäl att ändra beslutet, se bilaga 1. 

 

Efter att  överklagat Försäkringskassans omprövningsbe-

slut har förvaltningsrätten den 21 juli 2016 beslutat att Försäkringskassans 

beslut tillsvidare inte ska gälla i avvaktan på att domstolen slutligt ska av-

göra målet (inhibition). Tidigare beslut om assistansersättning har därmed 

fortsatt att gälla under tiden förvaltningsrätten har handlagt målet.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING  

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

Bestämmelsen om omprövning vart annat år i 51 kap. 12 § socialförsäk-

ringsbalken är endast tillämplig vid ändrade förhållanden. Inga väsentliga 

förhållanden har förändrats. Behovet av assistans har inte minskat. Han har 

fortfarande samma behov som vid kammarrättens beslut från den 4 juni 

2002 och Försäkringskassans beslut från den 10 december 2013. Han har en 

livslång sjukdom, Prader-Willis syndrom (PWS) som han inte blir frisk 

ifrån.  

 

PWS gör att han inte upplever någon mättnadskänsla och äter allt han kom-

mer åt, även sådant som är farligt för honom. Han är manipulativ och kan 

lura vem som helst. Han behöver ha personal vid sin sida som förstår situat-

ionen och som kan se till att han inte får i sig mat som han inte ska äta. In-

nan han fick assistanshjälp vägde han 187 kg och var mycket dålig. Han 
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hade också ett destruktivt beteende med raseriutbrott och självmordstankar. 

Utöver det har han också ett självskadebeteende som innebär att han stän-

digt river och pillar upp sår på kroppen. Med assistans som har ingående 

kunskap om honom kan de förebygga så att det blir något färre skador. Det 

finns därför ett stort behov av övervakning och tillsyn och motivationsinsat-

ser för att han ska klara sin vardag och överleva. Han klarar inte heller av att 

sköta sin hygien om ingen säger till honom att göra det, och även då behö-

ver han hjälp för att det ska bli ordentligt gjort. Han behöver också hjälp 

med kommunikation eftersom han oftast inte förstår innebörden av det han 

blir tillfrågad om. För att han ska bli rätt uppfattad måste någon som har 

ingående kunskap om honom vara med och tolka samt förklara. Sedan han 

beviljades assistans och han har fått noga inarbetade rutiner med ett begrän-

sat antal assistenter, som har fått lära sig hur de ska hantera honom och hans 

PWS, har han lyckats gå ner i vikt till 80 kg. -  åberopar 

bl.a. flera läkarintyg.  

 

Försäkringskassan 

Den omprövning som Försäkringskassan har gjort kräver inte att det före-

ligger en väsentlig förändring av de förhållanden som förelåg vid föregå-

ende prövning. Försäkringskassan har ansett att  har ett 

grundläggande behov för personlig hygien uppgående till i genomsnitt 1 

timme och 13 minuter per vecka för hjälp med rakning och tandborstning.  

Försäkringskassan har ansett att övrigt hjälpbehov inklusive hjälp med kläd-

sel och måltider bedöms vara annat personligt behov då  

behöver tillsyn, handräckning och muntliga instruktioner.  

har vidare förmåga att kommunicera på ett sådant sätt att hans behov inte 

kan anses assistansgrundande.  har behov av tillsyn och då 

särskilt för att begränsa matintaget. Den tillsynen kan dock inte ses som ett 

grundläggande behov. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

Gällande regler framgår av det överklagade beslutet.  

 

Utredningen 

I LSS-intyg daterat den 17 mars 2016 av överläkare  på Vuxen-

habiliteringen på Länssjukhuset Ryhov anges bl.a. följande. 

 har ett konstaterat Prader-Willis syndrom och en kognitiv utvecklings-

försening motsvarande lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 

 har också problem med interpersonella relationer vilket har drag av 

autistiskt spektra.  har en fysisk förmåga att till exempel 

föra handen mot munnen, men saknar exekutiv förmåga, det vill säga för-

måga att planera, initiera, genomföra och slutföra alldagliga aktiviteter. Det 

krävs kvalificerad motivations- och övervakande insatser från personal för 

att aktiviteter av alldaglig art ska komma till stånd. Omsorgen har en över-

vakande karaktär då  i stort sett äter all mat han kommer 

över om han lämnas ensam.  kan använda språket till stora 

delar, men har svårigheter att förstå språkets egentliga innebörd kontra det 

som rent faktiskt sägs. Svårigheterna kan leda till missförstånd och oro, vil-

ket i förlängningen kan leda till aggressivitet. Kommunikationen bör ske 

med kännedom om  specifika problematik utifrån sitt 

Prader-Willis syndrom och sin utvecklingsförsening. Det är genom special-

kunnig personal som arbetat med rutiner, struktur och kommunikation som 

 har förbättrats. Utan sin specialkunniga personal skulle 

han med all sannolikhet öka betydligt i vikt och ångest och aggressivitet 

återkomma.   

 

I Försäkringskassans noteringar vid telefonsamtal med överläkare  

 på Karolinska Institutet den 7 april 2016 anges bl.a. följande.  Alla 

med Prader-Willis syndrom har ett okontrollerat behov av att äta. Det finns 
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gruppboenden för personer med Prader-Willis syndrom där alla har en fin 

vikt och det fungerar bra. Det är viktigt att den personal som hjälper  

 är en person som  känner igen eller känner till. 

Man måste bygga upp ett förtroende. Det får gärna vara samma personal 

hela tiden. Det viktiga för personer med Prader-Willis syndrom är att det är 

strikta regler som gäller och kontroll av matintaget.    

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 har invänt att bestämmelsen om att ompröva rätten till 

assistansersättning endast är tillämplig vid ändrade förhållanden. Förvalt-

ningsrätten konstaterar att rätten till assistansersättning ska omprövas sedan 

två år förflutit från senaste prövningen och vid väsentligt ändrade förhållan-

den. Detta innebär att ett beslut om assistansersättning ska gälla oförändrat 

under två år om inte väsentligt ändrade förhållanden inträffar dessförinnan. 

Efter att de två åren förflutit ska en förutsättningslös omprövning göras. Så 

har skett här.  

 

Förvaltningsrätten har därefter att pröva om  grundläg-

gande behov överstiger 20 timmar per vecka för rätt till assistansersättning 

enligt socialförsäkringsbalken.  

 

Av vad som framkommit har  ett visst grundläggande be-

hov av att få hjälp med sin personliga hygien. Utredningen ger dock stöd för 

att  är fysiskt kapabel att klara av de allra flesta praktiska 

moment på egen hand vad gäller personlig hygien, att klä på och av sig själv 

och att äta och dricka, om han får viss hjälp med tillsyn och muntliga in-

struktioner.  har inte heller ett så stort hjälpbehov att 

kommunicera med andra att det kan betraktas som ett grundläggande behov 

utan det framgår att han i stor utsträckning klarar av att kommunicera själv-

ständigt.  
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Det finns ett behov av tillsyn framförallt för att kontrollera 

 matintag. För att ett tillsynsbehov ska omfattas av de grundläggande 

behoven krävs att behovet är av övervakande karaktär samt att den som ska 

utöva tillsynen behöver ha ingående kunskaper om den funktionshindrade 

för att kunna utföra tillsynen på ett tillfredsställande sätt (se Kammarrätten i 

Jönköping mål nr 1353-10). Med hänsyn till vad utredningen visat om 

 ätbeteende anser förvaltningsrätten att det kan få allvar-

liga konsekvenser om han inte övervakas. Tillsynsbehovet får därför anses 

vara av övervakande karaktär. De läkarutlåtanden som  

åberopat talar för att det är en fördel med assistenter som känner honom och 

som han känner igen. Förvaltningsrätten anser det dock inte vara visat att 

tillsyn endast kan ges av personalen med ingående eller särskilda kunskaper 

om  eller hans funktionsnedsättning. Hjälpbehovet kan 

alltså inte anses vara ett grundläggande behov.  

 

 har därmed ett visst mindre behov av personlig assistans 

för sina grundläggande behov, men tidsåtgången för detta uppgår inte till i 

genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.  har därmed inte 

rätt till assistansersättning. Hans överklagande ska därför avslås.   

 

För att ge möjlighet till omställning ska rättens avgörande gälla först när det 

vunnit laga kraft.  

 

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

 

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg samt nämndemännen Rolf Westmar, Håkan 

Sandgren och Uno Björkman har avgjort målet. Föredragande jurist har varit 

Kristin Rydenståhl.  
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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. 
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