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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 3 november 2016 i mål nr 

5140-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut. 

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut. Till stöd för sin talan anför För-

säkringskassan bl.a. följande. Omfattningen av den av förvaltningsrätten nu 

beviljade assistansen är inte skälig mot bakgrund av  

förhållanden och behov. Hon har, som Försäkringskassan förstår domen, 

beviljats tid för olika typer av aktiviteter med drygt 14 timmar per dygn. 

Utöver detta ska hon också ha tid att äta, dricka och kommunicera, som hon 

klarar själv. Att vara aktiv i denna omfattning framstår inte som normalt. 

Att hon försämrats innebär inte med automatik att hjälpbehovet ökar. Vissa 

behov bör kunna tillgodoses med hjälpmedel. Att vänta på att det ska uppstå 

ett behov av att t.ex. plocka upp en bok eller en fjärrkontroll är inte tillsyn i 

lagens mening. Hon har på senare tid arbetat i mindre omfattning, varför 

den assistans som avser hjälp på arbetet kan disponeras till annat. De bevil-

jade timmarna måste rimligen kunna fördelas utifrån förekommande behov. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och anför 

i allt väsentligt samma som hon uppgett i förvaltningsrätten. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten har i dom den 29 augusti 2016, mål nr 149-15, funnit att 

 inte var berättigad till assistanserättning utöver de 103 

timmar i veckan som hade beviljats av förvaltningsrätten. I Försäkringskas-

sans nu aktuella beslut ligger beräknad omfattning av hennes hjälpbehov på 

denna nivå. 

 

Kammarrätten konstaterar att  trots sina funktionshinder, 

klarar av att äta själv, kan kommunicera med andra och i huvudsak har 

normal funktion i armar och händer, i vart fall i aktiviteter som inte medför 

hög belastning. Det faktum att värken i bl.a. axlarna blivit värre på senare 
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tid har, såvitt framgår av det medicinska underlaget, inte påverkat 

funktionsförmågan i nu aktuellt avseende. Hon har förmåga att i viss 

utsträckning arbeta och kan köra bil. Vidare uppges hon utöva olika former 

av träning i förhållandevis stor utsträckning. Hon har stor tillgång till olika 

hjälpmedel. 

 

Mot denna bakgrund anser kammarrätten att hon rimligen inte har ett behov 

av tillsyn all vaken tid.  Den tid på dygnet då hon inte har personlig assi-

stans uppgår endast till ett fåtal timmar och annat har inte framkommit än 

att hon kan sysselsätta sig med sådant som inte kräver personlig assistans, 

som t. ex. att se på tv eller läsa. Kammarrätten finner att den i målet aktuella 

utredningen inte visar annat än att  uppnår goda levnads-

villkor inom ramen för den av Försäkringskassan beviljade assistansersätt-

ningen. Som Försäkringskassan anfört måste rimligen beviljad tid kunna 

fördelas utifrån de behov som är aktuella. Överklagandet ska således bifal-

las. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson och 

Evalotta Grip (referent) har deltagit i avgörandet. 

  

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten Malmö 
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203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-09-09, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  

har rätt till assistansersättning för andra personliga behov från och med  

januari 2015 enligt följande: 

 för träning med ytterligare 5,75 timmar per vecka, 

 för förflyttning till och från säng med ytterligare 3,48 timmar per 

vecka, 

 för förflyttning till och från stårullstol med ytterligare 0,5 timme per 

vecka, 

 för väntetid under totalt 49 timmar per vecka, motsvarande 

12,25 timmar assistanstid, 

 för tvätt med ytterligare 1 timme per vecka och 

 för tillsyn under all resterande vaken tid. 

 

Handlingarna i målet lämnas över till Försäkringskassan för att utföra nöd-

vändiga åtgärder med anledning av denna dom.  

 

1
Bilaga A
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Förvaltningsrätten beslutar att sekretessbestämmelserna i 28 kap. 1 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara tillämpliga även i fortsätt-

ningen. Detta gäller för de uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra 

personliga förhållanden som lämnats vid förvaltningsrättens muntliga för-

handling inom stängda dörrar och som inte har tagits in i denna dom. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar assistansersättning under all vaken tid och väntetid 

på natten, totalt 136 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.  

 

Förvaltningsrätten har den 8 september 2016 hållit muntlig förhandling i 

målet inom stängda dörrar. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

Trots att hennes besvär har ökat får hon inte fler timmar assistansersättning. 

I läkarintyg daterat den 13 april 2015 har  uttalat att hon 

har fått ”förvärrade symtom i form av smärtproblematik framför allt i armar, 

axlar och handleder”. Trots ett genomfört träningsprogram har inte smärtan 

minskat. Hon klarar inte längre att belasta armarna och att göra saker som 

att diska, stryka, lyfta och ta med utsträckta armar. Även att hålla i en smör-

gås och föra till munnen gör ont. All förflyttning hemma måste enligt vår-

den ske med lift, till och från sängen, toaletten och arbetsstolen etc. Hon 

använder lift väldigt mycket. Problemet är att hon inte har beviljats assi-

stanstid till detta. Hon har inte ens fått tid till förflyttningar med glidbräda, 

varken till sängen eller till toaletten. Förflyttning till och från sängen och 

toaletten med lyft tar vardera 15 minuter. Hon har blivit tillsagd att hon an-
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tingen ska bencykla eller ståträna varje dag för att minska spasticiteten i 

benen, vilket verifieras i läkarintyg. Träning och hjälp behövs även för att 

hon i bästa fall ska kunna behålla sin funktionsförmåga i armarna. Trots 

hennes stora behov har assistanstiden för träning halverats jämfört med tidi-

gare. Det går inte heller att lämna henne ensam under träningen. Hon är inte 

intresserad av att läsa eller titta på TV om hon inte har assistans. Numera 

tappar hon lätt föremål såsom bok och fjärrkontroll utan att själv kunna ta 

upp dem. Hon kan inte sitta bekvämt om hon är ensam och hon kan i vissa 

lägen inte ändra sittställning själv. Mer eller mindre konstant drabbas hon av 

sår på fötterna då de åker av rullstolens fotplattor och skaver mot fotplattan, 

hon klarar då inte själv att lyfta upp fötterna på fotplattan och hjälpen kan 

inte schemaläggas. Får hon inte sådan hjälp omedelbart förvärras problema-

tiken. Det kan hända att fötterna hasar ned fem minuter efter att assistenten 

har gått hem. Av intygen framgår också att hon behöver konstant tillsyn när 

hon sitter någon annanstans än i rullstolen på grund av dålig bålbalans och 

oförmågan att förflytta sig själv. Enligt lagen har hon rätt att leva med goda 

levnadsvillkor och som andra i jämförbar ålder. Enligt kammarrättspraxis 

ska den typ av tillsyn som hon behöver godkännas som ett annat personligt 

behov (Kammarrätten i Göteborgs domar den 23 mars 2011 i mål nr 292-11 

och den 28 februari 2013 i mål nr 5191-12 samt Kammarrätten i Sundsvalls 

dom den 3 mars 2014 i mål nr 2289-13). Hennes föräldrar och andra perso-

ner har fått göra många utryckningar vid akuta situationer där hon har läm-

nats ensam utan assistent. Hennes vänner är väldigt aktiva vilket hon också 

önskar. Istället har hon blivit isolerad hemma en stor del av tiden. I hennes 

yrkade tid ingår hjälp med förflyttningar den verkliga tiden, kontinuerlig 

handräckning när hon gör något för att spara armarna, tid för bencykling 

(50 minuter per gång), ståträning med förflyttning (65–90 minuter per gång 

när hon står på tippbräda i kommunens träningslokal), hjälp under hela 

tvättiden då hon numera är delaktig i alla moment och tid att sova mer än 

6,67 timmar per natt (7,5 timmar under arbetsdagar och 8 timmar under le-

diga dagar). Vidare behöver hon tid för resor till och från arbetet och sjuk-
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vården (för det sistnämnda ca två gånger per vecka numera, även tid under 

själva besöket). Hon behöver även mer tid för sina toalettbesök och till-

synsmomenten som inte heller kan schemaläggas utan konsekvenser. Sömn-

bristen, försämringen i axlar och armar samt att assistansen inte längre räck-

er för transport till arbetet gör att hon idag är sjukskriven på 50 procent av 

hennes normala halvtid. Att hon inte har beviljats assistanstid har lett till en 

ond cirkel där hennes besvär och hjälpbehov har ytterligare försämrats. 

Även om hon kan omdisponera assistanstid så räcker detta inte till för hen-

nes behov. –  åberopar bl.a. intyg från överläkaren  

 (Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Länssjukhuset Ryhov 

i Jönköping) daterade den 3 september 2015, den 15 respektive 20 oktober 

2015 samt den 1 april 2016, ett intyg från distriktsläkaren  

(Vårdcentralen Lokstallarna Jönköping) daterat den 17 maj 2016 och flera 

sjukskrivningsintyg, arbetsterapeuts- och sjukgymnastintyg samt journalut-

drag.  

 

Försäkringskassan 

För att tid ska kunna beviljas mellan hjälpbehov i hemmet eller på andra 

platser där hon normalt vistas krävs att det framgår av utredningen att  

 funktionsnedsättning medför ett behov av ständig och 

omfattande assistans. Vid aktiviteter utanför dessa platser kan assistanser-

sättning beviljas för hela aktiviteten om det inte annars skulle vara möjligt 

att utöva aktiviteten. De behov som framkommer bedöms kunna tillgodoses 

genom beviljad assistansersättning. Därtill har  assistan-

stimmar över som kan omdisponeras till andra behov när hon är sjukskriven 

på halvtid. Den tid som hon har till förfogande borde rimligtvis även kunna 

fördelas på träning och olika lyft.  är utan assistent under 

4,3 av dygnets alla timmar. Det bedöms inte rimligt att hon skulle ha rätt till 

assistans all vaken tid, sett mot att hon exempelvis kan äta och kommuni-

cera själv. Det är även normalt förekommande bland människor i samma 

ålder att till exempel titta på TV, läsa och vila. Tid för handräckning och för 
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att rätta till benen har redan godtagits. För det aktiva hjälpbehovet vid tvätt 

och strykning anses två timmar per vecka vara skäligt.  

bedöms tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom redan beviljad assistanser-

sättning. 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

I målet finns omfattande utredning. Här redogörs enbart för ett urval som 

bedöms ha störst relevans för prövningen.  

 

I journalblad daterat den 10 september 2014 har arbetsterapeuten  

 (Rehabiliteringsmedicinska mottagningen vid Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping) uttalat bl.a. följande.  har ingen möjlighet att 

transportera saker eller plocka upp från golvet när hon sitter i rullstolen. Av 

denna anledning bör det finnas en annan person i närheten. Spasticiteten 

innebär att hennes fötter ändrar läge, dels när hon sitter ned men även när 

hon står i tippbräda eller stårullstol. Hon kan inte själv rätta till benen, och 

inte heller självständigt ta sig ur situationen. När hon sitter utan rygg- eller 

sidostöd, eller när hon sitter framåtlutad såsom på duschstol eller toaletten, 

finns en fallrisk beroende på nedsatt bålbalans. När hon är fastspänd på 

tippbräda eller i stårullstol bör annan person finnas i närheten. Arbetstera-

peuten har gjort mätning av tidsåtgången vid olika moment, av vilken fram-

går bl.a. följande. Att flytta från rullstol till säng och tillbaka med taklyft tar 

14 minuter och 55 sekunder. Överflyttning från rullstol till sittande stårull-

stol med personlyft tar total 15 minuter och 5 sekunder. Stårullstolen an-

vänds vid sysslor i köket och vid arbetsbord. 

 

I intyg daterat den 28 januari 2015 anger distriktsläkaren  

att  har försämrats såväl fysiskt som psykiskt sedan maj 

2014. 
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I intyg daterat den 13 april 2015 har överläkaren  (Reha-

biliteringsmedicinska mottagningen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping) 

uttalat bl.a. följande.  har det sista året fått förvärrade 

symptom i form av smärtproblematik framför allt i armar, axlar och handle-

der. Hon har smärta framför allt vid förflyttningar till och från rullstol samt 

när hon belastar eller lyfter. Det är svårt att sitta med händerna framför 

kroppen och att sitta och arbeta med armarna i axelhöjd. Hennes kraftiga 

skolios har också tydligt försämrat balansen i sittande. Smärtproblematiken 

har lett till förvärrade sömnsvårigheter och förvärrad spasticitetsproblema-

tik. Rent praktiskt innebär detta att fötterna far iväg från fotplattorna och 

 kan då inte lyfta upp eller rätta till fötterna själv. Vikten av 

träning poängteras för att undvika försämring och mer osjälvständighet. 

 

I journalblad daterat den 15 oktober 2015 har överläkaren  

uttalat bl.a. följande.  har 2015 fått kraftigt ökade besvär 

från vänster axel med smärta och domningar i fingrarna. Hon har en kon-

stant molande värk i axlarna som påverkar henne markant. Det är svårt att 

arbeta med axlarna i axelhöjd och hon har ett stort behov av avlastning. 

Hennes bålbalans har försämrats med ökad spasticitet i benen, vilket innebär 

ökad smärta och felställningar som hindrar rullstolskörning och förflytt-

ningar.  behöver hjälp av en person vid alla förflyttningar 

och lägesförändringar både i sittande och i liggande. Hon klarar inte att luta 

sig åt sidan och ta upp något från golvet. Hon klarar inte att självständigt 

justera fötter och ben sittandes i rullstolen. Under rehabiliteringsperioden 

har träningsprogram tagits fram för axelrehabilitering. För att bibehålla rör-

lighet och minska spasticitet behövs en person till hands hela tiden, som när 

cykling i motoped sker och vid ståträning. 

 

I utlåtande daterat den 20 oktober 2015 har överläkaren  uttalat 

bl.a. att  behöver en adekvat assistansinsats som avlastar 
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alla dagliga aktiviteter, ger möjlighet till adekvat vila, och att hon får möj-

lighet att bibehålla adekvat träning.  

 

I besöksanteckning daterad den 18 december 2015 har sjukgymnasten  

 (Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping) uttalat bl.a. 

följande.  avlastar idag inget utan sitter hela dagen i rullsto-

len, hon rekommenderas avlastning under dagen. Hon ska inte jobba med 

lyfta armar utan med överarmarna nära kroppen. 

 

I intyg daterat den 1 april 2016 har överläkaren  uttalat bl.a. 

följande. För att bibehålla rörlighet, minska spasticitet, minska smärta och 

behålla kvarvarande funktion behöver  kontinuerlig träning 

i form av bassängträning, ståträning, bencykel, axel/armträning och 

bål/balansträning. Träningen bedrivs efter program från specialistsjukgymn-

ast. Assistans behövs vid alla former av träning, och de medicinska trä-

ningsaktiviteterna beräknas omfatta cirka 15 timmar per vecka. Gällande 

hennes spasticitet i benen och felställningar i fötterna behövs tillsyn och 

omedelbar hjälp för att rätta till detta i syfte att skada inte ska uppstå.  

 

I intyg daterat den 25 februari 2016 har distriktsarbetsterapeuten  

 angett att tidsåtgången för överflyttning med lift till toalett tog 

5 minuter och 39 sekunder samt från toalett 7 minuter och 55 sekunder (dvs. 

totalt 13 minuter och 34 sekunder, förvaltningsrättens anm.). Tiden gäller 

enbart förflyttning.  

 

I intyg daterat den 17 maj 2016 har distriktsläkaren  uttalat 

bl.a. att det utifrån  symptombild bedöms helt orimligt att 

hon endast beviljas 6,67 timmar för att sova. Som vuxen behövs oftast mel-

lan 6 och 9 timmars sömn för att hjärnan ska få vila och återhämta sig och 

bearbeta intryck. Det är inte alls otroligt att  kan behöva 

9 timmars sömn. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande bestämmelser 

Gällande regler framgår av det överklagade beslutet, se bilaga 1. 

 

Förvaltningsrättes bedömning 

Frågan i målet är om  har rätt till utökad assistansersättning 

från och med januari 2015.  har assistansersättning från och 

med augusti 2014 som det har fastställts genom dom i Kammarrätten i  

Jönköping 29 augusti 2016 (mål nr 149-15) enligt följande. För dusch inklu-

sive förflyttningar har 45 minuter godtagits 5 gånger per vecka. För dusch 

före och efter bassängbad har 1 timme 2 gånger i veckan beviljats.  

 har även fått assistanstid för annan kroppsvård som grundläg-

gande behov med 30 minuter i veckan. Avseende hjälp med förflyttning och 

kläder vid toalettbesök har 10 minuter per tillfälle 8 gånger per dag bevil-

jats. För av- och påklädning som grundläggande behov har hon beviljats 

30 minuter per dag, därtill tid för extra ombyten 2 gånger i veckan och hjälp 

med ortoser 2 gånger per dygn, totalt 5 timmar per vecka.  

har vidare beviljats assistanstid för sina andra personliga behov enligt föl-

jande. Matlagning (hjälp vid frukost, lunch och kvällsmat) med 7,33 timmar 

per vecka och 4 timmar per vecka för hjälp med att handla och uträtta ären-

den. Tid för att sköta hushållsarbetet har beviljats med 4,58 timmar per 

vecka, varav 1 timme avser tvätt. Besök hos sjukvården 1 timme per vecka. 

Tid för träning har beviljats med 9,25 timmar per vecka (bad 2 gånger per 

vecka x 1,25 timmar, balansträning 30 minuter per dag, styrketräning 

1,25 timmar i veckan och profylax 4 gånger per vecka x 30 minuter). Hon 

har beviljats tid för handräckning med 1,75 timmar per vecka, förflyttning 

till stårullstol med totalt 0,25 timmar i veckan (3 x 5 minuter), övriga för-

flyttningar med glidbräda 2 gånger per dag med totalt 1,17 timmar i veckan, 

hjälp med att rätta till benen med 1,17 timmar per vecka samt förflyttningar 
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till och från bil 4 gånger per dag, dvs. 4,67 timmar per vecka. Hjälp på arbe-

tet har totalt beviljats med 19,42 timmar per vecka. Gällande fritidsaktivite-

ter har denna tid utökats med 7 timmar till 12,58 timmar per vecka i den av 

kammarrätten fastställda förvaltningsrättsdomen vid föregående prövning. 

Därutöver har assistanstid beviljats för hjälp med ytterkläder 2 gånger 

10 minuter per dag och för väntetid motsvarande 6,67 timmar och hjälp med 

vändningar under natten med 1,16 timmar i veckan (10 minuter per natt). 

 har därigenom beviljats assistans för 20,58 timmar för 

grundläggande behov och 82,42 timmar för övriga behov.  

 

Ramen för förvaltningsrättens prövning i detta mål utgörs av  

 assistansbehov vid Försäkringskassans beslut och från och med 

tiden för ansökan i januari 2015.  

 

Gällande tid för träning som annat personligt behov poängterar   

 och  vikten av att  kontinuerligt 

tränar för att bibehålla rörlighet, minska spasticiteten och undvika försäm-

ring. Det behövs en person till hands hela tiden. Börsbo har i april 2016 

uppskattat behovet av träning till totalt cirka 15 timmar i veckan. Förvalt-

ningsrätten anser att det är skäligt och rimligt att  beviljas 

denna tid. Behovet har sannolikt funnits från och med prövningstidpunkten 

och  har själv i samband med ansökan uppskattat sitt hjälp-

behov i samband med träning till cirka 16,5 timmar per vecka. Utöver den 

av Försäkringskassan medgivna tiden för träning har då angetts behov av 

assistans för träning med tippbräda, stårullstol samt bencykel. Mot denna 

bakgrund ska  alltså beviljas ytterligare tid för träning med 

5,75 timmar. Däri ingår också nödvändiga förflyttningar i samband med 

träningen och tillsyn.  

 

Förvaltningsrätten kan inte se att  har beviljats någon tid för 

lyft till och från säng morgon och kväll eller vid nattliga toalettbesök. Det är 
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orimligt att hon skulle klara detta själv. Enligt  observat-

ion och tidtagning i september 2014 tar detta totalt 14 minuter och 55 se-

kunder med taklyft. Skäl att ifrågasätta denna beräkning saknas.  

 ska därför beviljas ytterligare tid för förflyttningar till och från 

sängen 2 gånger per dygn, vilket innebär 3,48 timmar per vecka. Övrig yr-

kad tid för att rätta till kroppen etc. finns inte närmare verifierad och kan 

inte här godtas som ett aktivt moment.  

 

När det gäller övriga förflyttningar har  anfört att Försäk-

ringskassan inte beviljat tillräcklig tid för dessa. När det gäller förflyttning 

till och från elrullstol, framstår det enligt förvaltningsrätten som att behovet 

främst uppstår vid regelbundna fritidsaktiviteter.  har bevil-

jats ca 12 timmar assistanstid för detta ändamål. Förvaltningsrätten bedömer 

att den beviljade tiden bör inrymma även nödvändiga förflyttningar i sam-

band med dessa aktiviteter. När det gäller förflyttning till och från stårullstol 

har Försäkringskassan beviljat tid med 5 minuter 3 gånger per vecka. Av 

den tidsmätning som  gjort i september 2014 framgår att 

denna förflyttning tar totalt 15 minuter och 5 sekunder i anspråk. Förvalt-

ningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta denna tidsmätning, utan bedömer 

det rimligt att  beviljas den faktiska tiden för denna för-

flyttning, vilket innebär ytterligare 0,5 timme per vecka. Gällande övriga 

förflyttningsmoment bedömer förvaltningsrätten dock att det inte finns stöd 

i utredningen för att bevilja ytterligare än vad Försäkringskassan har beslu-

tat om. När det gäller toalettbesöken framgår visserligen att förflyttningar 

numera tar ca 13 minuter, men det är inte gjort sannolikt att denna tid även 

gällde för den i målet aktuella perioden. Det finns inte heller motsvarande 

stöd för att tiden för aktiv hjälp i samband med toalettbesök skulle vara 

längre än vad Försäkringskassan beviljat.  

 

 har poängterat vikten av att  får sova mer 

än vad som möjliggörs av beviljad väntetid. Med beaktande av detta, till-
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sammans med det behov av sömn som  själv framfört och 

att goda levnadsvillkor innebär att insatser ska anpassas efter den normala 

livsföringen för en person i motsvarande ålder, ser förvaltningsrätten inga 

skäl att ifrågasätta att hennes behov inte tillgodoses genom 6,67 timmars 

väntetid per natt.  har i förvaltningsrätten yrkat 7,5 timmar 

väntetid för arbetsdagar och 8 timmar för lediga dagar. I ansökan och vad 

hon anfört till Försäkringskassan till och med tidpunkten för omprövnings-

beslutet har hon specificerat sitt behov av väntetid till 7 timmar per natt. 

Med hänsyn till detta bedömer förvaltningsrätten att det endast finns stöd för 

att bevilja väntetid med 7 timmar per natt, vilket motsvarar 12,25 timmars 

assistanstid i veckan (49 timmar x 0,25), utöver aktiva hjälpinsatser under 

natten.  

 

 tvättstuga har handikappanpassats på så sätt att hon kan 

vara delaktig i tvätten i större utsträckning än tidigare. Hon bör därför få 

ytterligare tid för aktiv hjälp vid tvätt. Med hänsyn till att närmare utredning 

kring det aktiva hjälpbehovet i tid saknas, bedömer förvaltningsrätten att det 

får anses skäligt och rimligt att assistanstid beviljas för 2 timmar tvätt per 

vecka, vilket även Försäkringskassan medgett. Detta innebär en utökning av 

denna tid med ytterligare 1 timme. 

 

Flera läkare och arbetsterapeut har samstämmigt uttalat att  

har försämrats sedan 2014 då hennes rätt till assistansersättning senast prö-

vades. Hon har bl.a. fått förvärrade smärtor i axlar, försämrad bålbalans och 

ökade problem med spasticitet. Hon behöver hjälp vid alla förflyttningar och 

kontinuerlig träning med en person tillhands i en omfattning av 15 timmar 

per vecka. I vardagen har hon ett stort behov av avlastning. Det behövs kon-

tinuerlig tillsyn och omedelbar hjälp för att rätta till felställningar i benen i 

syfte att undvika sådana skador som hon tidigare har fått på grund av spasti-

citeten i benen. Läkarna förefaller ha god kännedom om  

(exempelvis har  kännedom om henne sedan år 2000) och det 
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finns inte skäl för att ifrågasätta deras bedömning, som även vinner stöd av 

övrig utredning. Enligt förvaltningsrättens mening ger medicinsk och övrig 

utredning stöd för att det är sannolikt att  har behov av assi-

stansersättning för tillsyn som annat personligt behov under all vaken tid, 

från och med januari 2015. Av utredningen, bl.a. intyg från  

framgår inte annat än att hon utan tillsyn lämnas utan möjlighet att tillgo-

dose behov som inte kan planeras. Även när  utför still-

sammare aktiviteter behöver hon därmed tillsyn för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Från tidigare utredning om assistansersättning 2011 noteras 

att  då ville vara ensam under tre timmar per kväll, vilket 

ger ytterligare stöd för att nuvarande ökade tillsynsbehov på grund av medi-

cinsk försämring är trovärdigt och inte överdrivet. Bedömningen får också 

anses motiverad i jämförelse med av  åberopade kammar-

rättsavgöranden. Det som Försäkringskassan har anfört ger inte skäl för nå-

gon annan bedömning. Det medicinska underlaget ger enligt förvaltningsrät-

tens bedömning stöd för en försämring sedan år 2014 och som därför be-

döms föreligga vid den nu aktuella prövningstidpunkten. I och med detta får 

 naturligtvis tillsyn och möjlighet till hjälp även i de andra 

situationer där hon har påtalat ett hjälpbehov, exempelvis för resor till och 

från arbetet och mer oregelbundna förflyttningar. 

 

Överklagandet ska därmed bifallas på så sätt att  beviljas 

assistansersättning enligt det ovan anförda och under all vaken tid. Om hon 

har haft kostnader för utförd assistans från och med ansökan skulle hon även 

retroaktivt kunna beviljas ekonomiskt stöd till sådana skäliga kostnader. Det 

ankommer på Försäkringskassan att pröva detta.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1D)  

 

 

 

Cecilia Sjöstrand 

 

Förvaltningsrättsfiskalen Cecilia Sjöstrand och nämndemännen Ingegerd 

Darius Reinholdsson, Emil Gullbrantz och Monika Hägg 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. 
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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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