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YRKANDEN M.M.

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom
och fastställer Försäkringskassans beslut samt anför i huvudsak följande.
Beräkningen vid dubbel assistans ska i normalfallet utgå från den tid det tar
att utföra en aktiv insats, utan hänsyn till omständigheter som hänför sig till
assistenten, schemaläggningsproblem och liknande. Undantag kan dock
enligt rättstillämpningen göras i fall där hjälpbehovet är av sådan art att det
är förenat med allvarliga hälsorisker att medge dubbel assistans endast för
den tid det tar att utföra aktiva insatser.

nu aktuella behov

av hjälp består i att en assistent ska kunna avlösa en annan genom att
distrahera och avleda

för att på så sätt avvärja eller före-

bygga utbrott. Dubbelassistansen ska möjliggöra aggressionsprevention
genom att den aktive assistenten drar sig ur situationen och den andre tar
över. Hjälpbehovet består således inte i konkreta insatser där båda assistenterna behövs. Det behövs därför inte mer än en assistent samtidigt. Även om
bytet mellan assistenterna skulle ses som en konkret insats, som kräver två
assistenter samtidigt, ger underlagen i målet inte stöd för att
hjälpbehov är av en sådan art att det är förenat med allvarliga hälsorisker för
någon person om det medges dubbel assistans endast för den tiden det tar att
utföra aktiva insatser. Även av denna anledning saknas förutsättningar att
bevilja dubbel assistans.

har förelagts att svara på överklagandet, men har inte hörts
av.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Frågan i målet är om
vaken tid.

har rätt till dubbel assistans för all
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Enligt kammarrättens mening kan personlig assistans inte beviljas med
det allmänna syftet att gynna någons habilitering, jfr kammarrättens dom
den 5 september 2008 i mål nr 3619-07. Den omständigheten att
mår mycket dåligt av sina aggressionsutbrott, och att dessa
därför bör minimeras, medför således inte att han har rätt till dubbel assistansersättning.

Enligt kammarrättspraxis ska beräkning av tid för dubbel assistans i normalfallet utgå för den tid det tar att utföra en aktiv insats. Undantag kan
göras om det är förenat med allvarliga hälsorisker att inte medge dubbel
assistans för övrig tid.

Arbetsterapeuten

anför i aktivitetsbedömning den

18 februari 2014 bl.a. följande.

kräver ständig uppmärk-

samhet. Om han inte får det kan det leda till aggressiva utbrott. Det är
därför viktigt att det finns två personer kring honom för att man snabbt
ska se tecken på att han blir för stressad (som kan leda till aggressivitet)
och kunna avleda. Om det finns två personer kan han vända sig till den
andra personen om den första inte förstår vad han vill säga.
har mycket svårt att vänta och har ingen förståelse för att hushållssysslor behöver göras. När en person t.ex. lagar mat måste den andra personen vara med honom. Hela hans vardag måste planeras noggrant för att
han ska veta vad som ska hända, t.ex. vilken affär de kan åka till, när det
är minst kunder osv. Till vissa aktiviteter måste det förberedas med bilder
eller en social berättelse. Eftersom han kräver så mycket uppmärksamhet
måste en annan person göra dessa förberedelser.

Leg. logopeden
bl.a. följande.

anför i yttrande den 21 februari 2014
kräver odelad uppmärksamhet av en per-

son. Man behöver vara två så att man kan bytas av om något blir fel.
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Leg. psykologen

anför i utlåtande den 10 mars 2014 bl.a.

följande. Man behöver vara observant på

mående/stress-

nivå och avleda innan utbrott förekommer. När han blir stressad eller
missförstådd måste en annan person ta över kontakten och eventuellt
växla aktivitet. Man bör använda ett lågaffektivt bemötande, det vill säga
hålla sig lugn och dra sig undan i stället för att konfrontera.

Enligt kammarrättens mening framgår det således av underlaget i målet
att

har ofta förekommande aggressionsutbrott. Vidare

framgår det att den lämpligaste metoden för att häva dessa utbrott kräver
att två personer är närvarande samtidigt, även om endast en person åt
gången agerar. Ingen alternativ metod har föreslagits eller förts på tal.
Enligt rättens uppfattning bör metoden i vart fall jämställas med en aktiv
insats som kräver två personer.

Av handlingarna i målet framgår vidare att

dragit sönder

sina kläder, men att han i övrigt är begränsat självskadande. Denna typ av
skador är i sig inte skäl att bevilja assistansersättning utöver tid för aktiva
insatser. Emellertid framgår också att man på ett tidigare boende vid
aggressionsutbrott varit tvungen att vid återkommande tillfällen lägga ned honom på golvet/marken samt hålla fast honom. Han har
vid dessa och andra aggressionsutbrott förorsakat icke oväsentliga
kroppsskador på personalen. Enligt kammarrättens mening får det därför
anses förenat med allvarliga hälsorisker att inte medge
ersättning för dubbel assistans.

Vad gäller tiden med dubbel assistans framgår av utredningen att
aggressionsutbrotten är svårförutsedda och förlagda till olika delar av
dagen. Det finns därför skäl att bevilja assistansersättning även för tid
mellan de aktiva insatserna. I målet har inte framkommit något som ger
anledning att bestämma tiden för dubbel assistans på annat sätt än vad
förvaltningsrätten gjort. Överklagandet ska därför avslås.
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_________________________
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4).

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Göran Mattsson
(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Olle Molin har deltagit i
avgörandet.

Bilaga A
1
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Ombud: Cecilia Hanberger-Holmes
Humana Assistans AB
Box 184
701 34 Örebro
MOTPART
Försäkringskassan
Processjuridiska enheten, Stockholm
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Försäkringskassans beslut 2014-09-01, diarienr 034449-2014, se bilaga 1
SAKEN
Assistansersättning
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att
förklaras berättigad till dubbelassistans all vaken tid kl. 07.00-21.00.

Dok.Id 233694
Postadress
Box 406
581 04 Linköping

Besöksadress
Brigadgatan 3

Telefon
Telefax
013-25 11 00
013-25 11 40
E-post:
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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yrkar att få dubbelassistans all vaken tid. Utöver vad som
framgår av det överklagade beslutet anför han bl.a. följande. I intyget av
logopeden

styrks det att:

har stora svårigheter att

fungera i sociala sammanhang. Han klarar t.ex. inte att umgås med hela sin
familj samtidigt. Han kräver odelad uppmärksamhet av en person och man
behöver vara två så man kan byta om något blir fel.

har blivit mer ex-

plosiv och kan reagera starkt t.ex. på vissa ord. I ADL-bedömningen av
arbetsterapeuten

styrks också

svåra beteendeproblema-

tik: Han har en låg stresstolerans och förstår inte att vänta på sin tur. När
blir stressad reagerar han snabbt och då kan han spottas, kasta saker,
dra i håret, riva och sparka. Efter att

har fått dessa utbrott mår han

dåligt och förstår inte varför det hände. Hon skriver vidare att när

inte

blir förstådd blir han mycket stressad och det leder till konflikter och aggressivitet.

skriver avslutningsvis att:

kräver ständig

uppmärksamhet. Om han inte får det kan det leda till aggressiva utbrott.
Det är därför viktigt att det finns 2 personer kring

För att man snabbt

ska se tecken på att han blir stressad (som kan leda till aggressivitet) och
kunna avleda. Om det finns 2 personer kan

vända sig till den andra om

den första personen inte förstår vad han vill säga. Psykologen
beskriver också att:
Utåtagerande beteende behöver förebyggas genom insatser i miljön och
bemötandet av
Man behöver vara observant på
innan utbrott förekommer. När

mående/stressnivå och avleda honom
blir stressad eller missförstådd måste

en annan person ta över konflikten och eventuellt växla aktivitet.
Använd ett lågaffektivt bemötande, dvs. hålla sig lugn och dra sig undan i
stället för konfrontation.
Det medicinska underlaget och praxis styrker hans rätt till dubbelassistans
all vaken tid. Om endast en assistent finns närvarande utsätts
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för mycket stora psykiska och fysiska påfrestningarna genom risken att vid
upprepade tillfällen dagligen drabbas av stora aggressionsutbrott. Han riskerar att skada sig själv och andra och han mår psykiskt dåligt av sådana utbrott. I sådant fall kan han inte anses uppnå goda levnadsvillkor. Med dubbelassistans kan antalet utbrott hanteras.

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. I

fall visar utredningen att det inte krävs att två assi-

stenter utför samma aktivitet samtidigt för att tillgodose hans behov. Det
finns inget stöd för att hans hjälpbehov är av en sådan art att det är förenat
med hälsorisker för någon person att inte bevilja dubbelassistans. Den praxis
som åberopas är inte tillämplig i målet. Det följer av att omständigheterna
skiljer sig åt i de båda målen, exempelvis att assistenterna behövde hjälpas
åt med samma aktivitet samtidigt och inte bytas av som

fall.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Såvitt kan utläsas av det åberopade avgörandet var det endast i vissa situationer som det krävdes aktivt ingripande av två assistenser, men då dessa
tillfällen inte kunde förutses måste de vara två hela tiden. Risken för personliga skador synes dock ha varit större än
framhålls det i det medicinska underlaget att

fall. Emellertid
mår mycket

dåligt av aggressionsutbrotten och att dessa bör minimeras för att hans ska
må bättre, vilket endast kan ske om det är två assistenter samtidigt närvarande som kan bytas av. Förvaltningsrätten bedömer att

inte

4
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LINKÖPING
Enhet 2

DOM

kan anses uppnå goda levnadsvillkor utan dubbelassistans, varför överklagandet ska bifallas.

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

Raimo Gustavsson
rådman

I avgörandet har deltagit nämndemännen Maud Eriksson, Torbjörn Pettersson och Leif Tollén.

7774-14

Bilaga 2

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND
Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.

dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet
– och om de fortfarande är aktuella – behöver de inte uppges igen. Om klaganden
anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer
anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål
anmälas till kammarrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet
för offentlig part räknas emellertid från den dag
beslutet meddelades.

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

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,

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,

DV 3104/1 D • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person/organisationsnummer, postadress, epostadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress
där klaganden kan nås för delgivning. Om

5. de bevis som klaganden vill åberopa och
vad han/hon vill styrka med varje särskilt
bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/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 förvaltningsrättens 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 månaden 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 september.
Om sista dagen för överklagande infaller på lördag,
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in
nästa vardag.

www.domstol.se

Bilaga B
Bilaga

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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