
    

 

KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2016-08-29 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 149-15 

 

  

 

 

Dok.Id 194217     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre 

STIL Assistans AB 

Storforsplan 36 

123 47 Farsta 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 27 november 2014 i mål nr 

3478-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 149-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon beviljas assistansersättning för 131,25 

timmar i veckan. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Hon har ett 

kontinuerligt behov av handräckning och även ett större behov av assistans 

vid förflyttning än vad som beaktats av underinstanserna. Det har heller inte 

tagits tillräcklig hänsyn till hennes behov av assistans vid träning och 

fritidsaktiviteter. Även om hon kan köra bil har hon behov av assistans i 

samband med bilåkande. Hon kan inte förutse sina behov av assistans vid 

toalettbesök, förflyttningar etc. Hon åberopar läkarintyg och annan 

utredning. 

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och 

anför bl.a. följande. De beviljade timmarna måste rimligen kunna fördelas 

utifrån förekommande behov. Genom den beviljade assistansen är  

 tillförsäkrad goda levnadsvillkor.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad parterna anfört i kammarrätten och vad som i övrigt förekommit i målet 

föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den 

förvaltningsrätten gjort. Överklagandet ska därför avslås.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

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

och Anders Davidson har deltagit i avgörandet.  

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

 

 

 

DOM 
2014-11-27 

Meddelad i 

Jönköping 

Mål nr 

3478-14 

  

 

 

Dok.Id 147025     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Annelie Söderström 

Kooperativet OLJA 

Slottsgatan 14 

553 22 Jönköping 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten i Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2014-06-26, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut och förklarar att 

 har rätt till assistansersättning med i genomsnitt 103 tim-

mar per vecka. 

 

Det ankommer på Försäkringskassan att vidta de åtgärder som föranleds av 

denna dom. 

 

Förvaltningsrättens dom gäller omedelbart i denna del. 

 

Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 och 8 §§ offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 
2014-11-27 

3478-14 

  

 

ska bestå för de uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga 

förhållanden som har lagts fram vid förvaltningsrättens muntliga förhand-

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

 

BAKGRUND 

 

 har vissa fysiska funktionshinder som bl.a. medför att hon 

är rullstolsburen. Hon får därför assistansersättning från Försäkringskas-

san. Sådan ersättning utgick under en tid med i genomsnitt 113 timmar per 

vecka enligt ett beslut som Försäkringskassan fattade i december 2011. 

 

 ansökte om mer omfattande assistansersättning. Försäk-

ringskassan avslog hennes ansökan den 15 maj 2014 och beslutade i stället 

att assistansersättning skulle utgå med i genomsnitt 96 timmar per vecka. 

På  begäran omprövade Försäkringskassan det beslutet 

den 26 juni 2014, men ändrade det inte. Skälen för omprövningsbeslutet 

framgår av bilaga 1. 

 

Förvaltningsrätten avslog den 14 juli 2014  yrkande om 

inhibition av det överklagade beslutet. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten ska besluta att hon har rätt till 

assistansersättning med i genomsnitt 135 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten har den 6 november 2014 hållit muntlig förhandling i 

målet inom stängda dörrar. På begäran av  har vittnesför-

hör hållits med  
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DOM 
2014-11-27 

3478-14 

  

 

VAD PARTERNA OCH VITTNET ANFÖRT 

 

 

 

Hennes assistansersättning har minskat trots att hennes hälsa har försäm-

rats. Hon får assistansersättning för sin arbetstid, men på grund av att er-

sättningen för övrig tid inte räcker till kan hon inte arbeta så mycket som 

hon annars skulle kunna. Hon har inte beviljats tid för resor till sin arbets-

plats, men hon behöver ha en assistent med när hon kör bil. Om något 

oväntat inträffar blir hon annars helt strandad. 

 

Ett genomgående problem med Försäkringskassans uppskattning av hennes 

hjälpbehov är att de anser att hon ska kunna schemalägga sina behov och 

att det räcker att hon får punktinsatser för att tillgodose dem. Hon kan 

emellertid inte alltid schemalägga t.ex. sina toalettbesök och hennes behov 

av hjälp med handräckning kan inte alltid förutses. Dessutom har Försäk-

ringskassan bara beviljat henne tid för att komma till och från toaletten, 

men egentligen måste någon utöva tillsyn över henne även när hon uträttar 

sina behov på grund av risken för att hon ramlar från toalettstolen. Den 

assistansersättning som hon har beviljats för tillgodoseende av dessa behov 

räcker därför inte till. 

 

Hon vill ha ett aktivt fritidsliv och ha möjlighet att ta hand om sin hund, 

besöka vänner och gå kurser m.m. Den assistansersättning hon är beviljad 

nu innebär att hon tvingas passivt sitta i sin lägenhet flera timmar varje 

dag. Hon är inte alls förtjust i att bara sitta och titta på TV, men när hon är 

själv kan hon inte ens gå ut på sin altan eller föra en kopp kaffe från disk-

bänken. 

 

Hon tränar väldigt mycket för att kunna behålla åtminstone viss arbetsför-

måga och rörlighet. Hade hon inte tränat så mycket som hon gör hade hon 
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kanske inte kunnat arbeta överhuvudtaget längre. Försäkringskassan har 

delvis beviljat henne assistans för att kunna utföra den träningen, men an-

sett att hon kan begränsa omfattningen och att hon inte behöver så mycket 

tillsyn som hon faktiskt behöver under träningen.  

 

Hon har tidigare haft ett trygghetslarm, men på grund av att det måste sitta 

i första telefonjacket fungerade det inte från alla rum i hennes bostad, vil-

ket har medfört att hon ibland har blivit liggande utan att kunna ta hjälp av 

sådant larm. Hon använder det därför inte längre, varför det inte borde på-

verka bedömningen av hennes behov av assistansersättning. 

 

Efter tidpunkten för Försäkringskassans bedömning har hennes tvättstuga 

handikappsanpassats. Således kan hon numera delta vid tvättningen, varför 

ytterligare assistansersättning bör beviljas för tvättning. Försäkringskassan 

har inte beviljat henne assistansersättning för hjälp med kommunikation, 

trots att hon har problem med hörseln. 

 

Försäkringskassan 

 

 är utan assistans endast fem timmar per dag. Om man 

räknar samman hennes fritidsaktiviteter och hennes träning så har hon be-

viljats tillräcklig assistansersättning. Den assistansersättningen måste hon 

fördela så att den förslår. Så ser livet ut för alla, att man i någon utsträck-

ning måste välja mellan att träna, att gå ut med hunden och att företa andra 

aktiviteter. Det är förvisso styrkt att  har ett behov av re-

gelbunden träning, men att träna nio timmar per vecka är mer än vad som 

omfattas av goda levnadsvillkor. Det är inte medicinskt styrkt att hon be-

höver tillsyn när hon tränar. I läkarutlåtande anges endast att någon bör 

utöva sådan tillsyn över henne. Eftersom Transportstyrelsen har bedömt att 

 kan framföra ett fordon på ett trafiksäkert sätt utgår För-

säkringskassan från att hon inte behöver ha en assistent med sig när hon 
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kör. Alternativet vore att hennes körkort återkallades och hon åkte färd-

tjänst i stället. Om något händer under bilresan får hon ringa någon. Av 

läkarintyg framgår att  har vissa besvär med sina toalett-

besök, men att de skulle vara så omfattande som hon gör gällande är inte 

styrkt. Assistansersättning för att tvätta kan  ansöka om, 

det ska dock inte prövas inom ramen för den förevarande processen.  

 vill vara mycket aktiv, men vid bedömningen av om hennes lev-

nadsvillkor är goda måste man jämföra med något. De flesta människorna i 

hennes ålder tittar på TV eller läser en bok ibland. 

 

 

 

 är sedan lång tid känd av henne i hennes egenskap av 

arbetsterapeut.  hälsotillstånd har kontinuerligt försäm-

rats under de senaste åren. Hon är numera helt beroende av andra för att 

kunna leva sitt liv. För att hon ska kunna sköta om sitt hem och arbeta samt 

ha en aktiv fritid krävs assistans.  träning utförs för att 

hon ska kunna behålla sin arbetsförmåga.  skulle troligen 

inte kunna arbeta i den omfattning som hon kan nu om hon inte hade tränat 

så mycket.  motivation driver träningen. Hon har tagit tid 

när  har utfört vissa förflyttningar. Som exempel kan 

nämnas att det tar 8 minuter och 25 sekunder för  att för-

flytta sig från sängen till rullstolen.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  är tillförsäkrad goda levnadsvillkor 

genom den assistansersättning som Försäkringskassan beviljat henne. 

 

Förvaltningsrätten finner det inte, varken genom vittnesförhöret med 

 eller på annat sätt, visat att  har behov 

av ytterligare assistansersättning för duschning, toalettbesök, förflyttning-

ar, träning eller resor. Det är inte heller visat att hon behöver personlig as-

sistans för tillsyn, kommunikation eller underhåll av sin bil eller sina 

hjälpmedel. Förvaltningsrätten kan inte pröva om hon har behov av assi-

stansersättning för att delta vid tvättning, eftersom den frågan inte har prö-

vats i det överklagade beslutet. 

 

 har beviljats assistansersättning med 5,58 timmar per 

vecka för sina fritidsaktiviteter och med 9,25 timmar för sin träning. För-

säkringskassan gör gällande att  kan omfördela tid mellan 

dessa områden och att hennes samantagna behov av assistans för fritidsak-

tiviteter och träning därigenom är tillgodosett. 

 

I målet är visat att  behöver sin träning för att ha kvar sin 

arbetsförmåga och rörlighet. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten 

att  träning inte ska likställas med hennes fritidsaktivite-

ter. Hennes behov av personlig assistans för fritidsaktiviteter ska därför 

bedömas för sig. I målet är utrett att  har önskemål om en 

särskilt aktiv fritid. I goda levnadsvillkor måste inbegripas ett beaktande av 

det önskemålet. Samtidigt kan det inte vid bedömningen bortses från hur 

andra i hennes ålder lever. 

 

 har yrkat att hon ska beviljas totalt 15 timmars assistans-

ersättning för utövande av sina fritidsaktiviteter. Förvaltningsrätten anser 

6



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 
2014-11-27 

3478-14 

  

 

att det vid en jämförelse med andra i hennes ålder är ett väl tilltaget öns-

kemål, men även att Försäkringskassans uppskattning är för låg för att till-

försäkra  goda levnadsvillkor. Förvaltningsrätten bedömer 

att  är skäligen tillgodosedd genom att hon beviljas ytter-

ligare sju timmars assistansersättning för hjälp vid utövande av sina fritids-

aktiviteter. Försäkringskassans beslut ska således ändras på så sätt att 

 förklaras berättigad till assistansersättning med i genomsnitt 

103 timmar per vecka. 

 

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

 

 

Olle Molin 

 

I avgörandet har även nämndemännen Carl-Axel Bengtsson, Marita Hult 

Ottosson och Rune Solid deltagit. Föredragande har varit Max Uhmeier. 
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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




