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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

(Ärende-id: 70409-2016) 

  

MOTPART 
  

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 12 december 2017 i mål  

nr 5970-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Försäk-

ringskassans beslut den 31 oktober 2016. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3670-17 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan 

 

Vid Försäkringskassans utredning framkom inget behov av hjälp med 

dubbelassistans i samband med förflyttningar. Av ADL-bedömningar från 

kommunen framkom inte heller detta behov. Den lyft som används behöver 

inte hanteras av två personer. 

 

Bevisvärdet av skrivelserna från arbetsterapeut och fysioterapeut som kom 

in till förvaltningsrätten är begränsat. De är anställda av kommunen men 

intygen är inte upprättade på föreskrivet sätt enligt kommunens rutin. 

Vidare är bedömningarna gjorda innan tillgång fanns till lyft.  

 

Utredningen i övrigt innehåller uppgift om att en person klarar behovet av 

hjälp vid förflyttningar och anger att det är i huvudsak maken som ombe-

sörjer detta.  

 

Det saknas vidare stöd i utredningen för att  inte kan äta 

själv. 

 

  

 

Försäkringskassan har inte bedömt hennes stora behov på ett riktigt sätt. 

Hon hänvisar till intyg den 24 januari 2018 av leg arbetsterapeut  
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3670-17 

   

 

 

 vari beskrivs hur personal arbetar med henne och brev av enhets-

chefen för Hälso- och sjukvård i Herrljunga kommun. 

 

Att hennes make lyfter henne innebär inte att anställd assistent kan gör det 

också. Om så skulle vara fallet kommer hon inte att få någon som vill arbeta 

hos henne.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Försäkringskassan mottog en anmälan av Herrljunga kommun i januari 

2016 att  var i behov av personlig assistans. Till anmälan 

bifogades kommunens egen utredning om hennes hjälpbehov. Av denna 

framgick att  hade en progredierande muskelsjukdom som 

gjorde att hon försämrades över tid och behöver mer och mer stöd. En 

försämring hade skett sedan kommunens förra bedömning. Enligt utred-

ningen uppgick hennes grundläggande behov nu till 27,59 timmar per vecka 

och övriga behov till 30,28 timmar, varav 10,75 var för dubbelassistans.  

 

Försäkringskassan hade i april 2016 ett personligt möte med 

 Under samtalet koncentrerade handläggaren sig på de grundläggande 

behoven och så långt som möjligt uppskatta tiden för de olika momenten. I 

utredningen framkom inget behov av dubbel assistans.  

 

Av handlingarna i målet framgår att  make arbetat som 

hennes personliga assistent och att det fanns ytterligare en assistent som 

arbetade åtta timmar i veckan. Det framgår vidare att  i viss 

utsträckning klarade att äta själv men att maken matade henne också. Mot 

bakgrund av  sjukdom saknas anledning att ifrågasätta de 

lämnade uppgifterna avseende måltider, även om dessa inte stöds av annan 

utredning. 
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DOM  
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Det framgår vidare av den inledande utredningen att  

förflyttningar i huvudsak utfördes av maken som bar henne. Av senare intyg 

framgår att maken varit personlig assistent behjälplig med användande av 

glidbräda på morgonen.  

 

Den beskrivning av  hjälpbehov som lämnas i intyg den  

1 december 2016 och i ingiven komplettering den 31 januari 2017 av leg 

arbetsterapeut   och leg fysioterapeut  ger en 

bild av att  hjälpbehov ökat ytterligare. Anledning att 

ifrågasätta detta finns inte. Besök görs i februari 2017 vid Närhälsan Herr-

ljunga rehabiliteringsmottagning för utprovning av en lyft. Av journalan-

teckning framgår inte att det behövs två personer att hantera lyften. I senare 

intyg förklaras dock att  huvud måste hållas av annan än 

den som sköter lyften på grund av hennes muskelsvaghet och smärtor.  

 

Kammarrättens prövning av  behov av dubbel assistans 

omfattar tiden fram till Försäkringskassans omprövningsbeslut den 31 

oktober 2016. Hur förhållandena såg ut vid just denna tidpunkt framgår inte 

av handlingarna, det framgår dock att  hälsa försämrats 

över tid. Kammarrätten anser att det är sannolikt att  vid 

denna tid i viss utsträckning hade behov av dubbel assistans men bedömer 

att hon inte gjort sannolikt att omfattningen av denna varit sådan att den 

totala tiden för de grundläggande behoven översteg 20 timmar. Mot bak-

grund härav ska Försäkringskassans överklagande bifallas. 

________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bengt Green (ordförande), Bodil Stelzer (referent) och 

Linda Svärd har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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Meddelad i Jönköping 
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08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-10-31, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att 

 har rätt till assistansersättning.  

 

Det ankommer på Försäkringskassan att närmare beräkna omfattningen av 

 rätt till assistansersättning samt från vilken tidpunkt er-

sättning ska utgå.  

 

YRKANDE 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning. 

 

Försäkringskassan anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet. 

 

 

 

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 5970-16 

  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

  

Försäkringskassans beslut är felaktigt, eftersom ingen tid har beaktats för 

dubbelassistans i anslutning till alla hennes förflyttningar. Hon har under det 

senaste året försämrats markant vad gäller stå-funktionen. Förflyttningarna 

ska räknas in i de grundläggande behoven, eftersom de sker i anslutning till 

hygien. Av- och påklädning sker i säng och förflyttningen ska därför anses 

som ett integritetsnära behov. Tidsåtgången för förflyttningarna i samband 

med de grundläggande behoven uppgår till cirka 10 timmar per vecka.  

 

Familjens hus bostadsanpassades 1994 i form av om- och tillbyggnad av 

hygienutrymme och sovrum. Huset är fortfarande funktionellt. En ytterli-

gare bostadsanpassning skulle inte förändra förflyttningsförmågan. 

 

För att utesluta att hjälpmedel skulle hjälpa vid förflyttningar har hon besökt 

Hjälpmedelscentralen (HMC) för att prova olika stå-lyftar och en ny glid-

bräda som skulle kunna vara tänkbara, men som ändå kräver hjälp av två 

personal. Hon är inte heller bekväm med stå-lyft, utan föredrar hjälp av två 

personer. 

 

 åberopar beslut den 7 juni 1994 om bostadsanpassningsbi-

drag, skrivelser den 1 december 2016 och den 31 januari 2017 av leg. ar-

betsterapeuten   och leg. fysioterapeuten  

journalanteckning den 28 februari 2017 avseende besök vid HMC, intyg den 

3 mars 2017 av ST-läkaren i neurologi  vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg samt journalanteckningar den 2 mars 2017 

av stud. arbetsterapeuten  och sjukgymnasten  

vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 5970-16 

  

 

Försäkringskassan  

Från den 1 januari 2011 gäller att en försäkrad som har behov av mer än en 

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

möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-

ningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), har utretts (9 a § fjärde stycket LSS).  

 

 bostad har genomgått bostadsanpassning. Av LSS-utred-

ning den 26 januari 2016 framgår dock att bostadsanpassningen inte stäm-

mer med hennes aktuella behov och att en ny kontakt kommer att tas med 

arbetsterapeut. 

 

Leg. arbetsterapeuten   och leg. fysioterapeuten  

 har upprättat två skrivelser, den 1 december 2016 och den 31 januari 

2017. Det framgår inte i vilken egenskap de har gjort bedömningen av 

 hjälpbehov. Det saknas uppgifter om  är 

deras patient eller om de har en privat relation. 

 

Försäkringskassan har godkänt 16 timmar och 59 minuter för de grundläg-

gande behoven. I den godkända tiden ingår tid för förflyttningar i samband 

med toalettbesök, eftersom dessa är av mycket personlig karaktär. Av utred-

ningen framgår att  har uppgett att den aktiva hjälpen vid ett 

toalettbesök inklusive förflyttning uppgår till 5-10 minuter. Försäkringskas-

san har uppskattat tiden för förflyttningar till 5 minuter. Vid tidpunkten för 

ansökan och Försäkringskassans beslut i juni 2016 fanns inte stöd för att det 

krävdes dubbelassistans i samband med förflyttningar. Av utredningen 

framgår att lyft utfördes av en personlig assistent, men när maken hjälpte 

 användes inte lyften och momentet gick då fortare att ut-

föra.  
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Av ny journalanteckning den 28 februari 2017 av arbetsterapeuten  

 Herrljung rehab, framgår att  syfte med besöket 

vid Herrljunga rehab var att med stålyft förflytta sig med hjälp av en person. 

Det framgår att ”Sabina stålyft II” tillsammans med bl.a. ”Hygiensele hög” 

kunde fungera för henne. Av information på internet framgår att ”Sabina 

stålyft II” är en mobil lyft. Vidare framgår att en hygiensele är utformad för 

att säkra lyft till och från toalett. Den generösa urringningen runt stussen 

lämnar fritt för av- och påklädning under lyftmomentet i samband med toa-

lettbesök. Vidare anges i journalanteckningen att det krävs två personer för 

att lyfta och flytta sprinten vid de tillfällen man vill växla mellan de olika 

lyftalternativen, men det framgår inte att det krävs två personer vid lyft av 

  

 

Av journalanteckning den 2 mars 2017 av stud. arbetsterapeuten  

 framgår att  förflyttar sig från rullstol med hjälp av 

glidbräda och en person och att hon ska få lift.  

 

Vid en samlad bedömning anser Försäkringskassan att utredningen inte ger 

stöd för att tid med dubbelassistans vid förflyttningar ska godkännas som 

grundläggande behov. Det innebär att hjälpbehovet med de grundläggande 

behoven inte i genomsnitt uppgår till över 20 timmar per vecka.  

 

Försäkringskassan åberopar utskrift från internet av sidan ”Lyftselsguide”. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser i målet framgår av Försäkringskassans beslut. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

I målet är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att hon har behov 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 5970-16 

  

 

av hjälp i sin dagliga livsföring. Frågan i målet är om  be-

hov av hjälp med de grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 

20 timmar per vecka. 

 

Av utredningen i målet framgår att  har behov av hjälp vid 

de grundläggande behoven personlig hygien inklusive toalettbesök och för-

flyttningar samt vid måltider, av- och påklädning. Försäkringskassan har 

beräknat tidsåtgången för dessa hjälpbehov till 16 timmar och 59 minuter 

per vecka. 

 

Vidare framgår att  har behov av hjälp vid alla förflyttning-

ar. Hon har gjort gällande att hon har behov av dubbel assistans vid förflytt-

ningar och att tid för detta behov ska beaktas som ett grundläggande behov i 

samband med personlig hygien inklusive toalettbesök med cirka 10 timmar 

per vecka.  

 

 behov av assistansersättning aktualiserades hos Försäk-

ringskassan genom en anmälan av Herrljunga kommun. I avvaktan på För-

säkringskassans beslut om assistansersättning beviljade Herrljunga kommun 

 personlig assistans enligt LSS fr.o.m. den 1 februari 2016 

med 58 timmar per vecka. Av den beviljade assistansen avsåg sammanlagt 

9,63 timmar per vecka dubbel assistans vid förflyttningar i samband med det 

grundläggande behovet personlig hygien inklusive dusch och toalettbesök. 

 

Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att ifrågasätta att den bedöm-

ning avseende  behov av assistans vid förflyttning som har 

gjorts av leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut har skett i deras yrkesut-

övning. Enligt förvaltningsrättens bedömning har det leg. arbetsterapeut och 

leg. fysioterapeut angett högt bevisvärde, eftersom de har gjort sin bedöm-

ning i  hem och praktiskt provat överflyttningarna.  
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Förvaltningsrätten konstaterar att  beviljades bostadsan-

passningsbidrag redan 1994 för om- och tillbyggnad av hygien- och sovrum. 

Hon bor med sin make i ett hus på landet och vistas enbart på nedervåning-

en där hon har tillgång till entré, kök, sovrum och hygienrum. Leg. arbetste-

rapeut och leg. fysioterapeut anger den 31 januari 2017 att ytterligare an-

passning av  bostad inte är aktuell, eftersom det inte skulle 

förändra hennes förflyttningsförmåga. Vidare konstateras att 

 vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut hade hjälpmedel i hem-

met i form av glidbräda, vårdarbälte och stålyft Molift Quickraiser. Förvalt-

ningsrätten anser därför inte att hon kan nekas dubbel assistans på den grun-

den att förutsättningarna enligt 9 a § fjärde stycket LSS inte är uppfyllda. 

 

Det leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut anger den 1 december 2016 

beträffande  behov av hjälp vid överflyttning från/till säng 

och mobil hygienstol/rullstol visar enligt förvaltningsrättens bedömning att 

hon har ett tydligt behov av dubbel assistans vid förflyttningarna. Förvalt-

ningsrätten finner vidare att behovet av hjälp av dubbel assistans vid för-

flyttningarna är av integritetskänsligt slag i sådan omfattning att  

 totala hjälpbehov uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per 

vecka. Det får ankomma på Försäkringskassan att närmare beräkna omfatt-

ningen av  totala behov av assistans samt från vilken tid-

punkt assistansersättning ska utgå. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

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

bilaga 2 (DV 3104/1D). 

 

 

 

Veronica Lindström 

 

Rådmannen Veronica Lindström och nämndemännen Ragnvald Alvesund, 

Thorbjörn  och Michael Wilhelmsson har avgjort målet. Föredra-

gande jurist har varit Birgitta Rapp.  
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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




