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Ombud: Anette Carlsson 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 25 februari 2016 i mål  

nr 710-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan 

 

Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att  behov av 

utökning av antalet assistanstimmar uppstod redan den 7 juli 2014, det vill 

säga den dag då hennes dagliga verksamhet stängde för sommaruppehåll. 

Vid denna tidpunkt hade hon ännu inte fyllt 65 år. Under sommaruppehållet 

7 juli−3 augusti 2014 var hon redan enligt tidigare beslut beviljad assistans i 

samma omfattning som hon nu yrkar. Hon kan därför inte vara i behov av 

utökning redan från den 7 juli 2014. Från tiden för ansökan den 22 juni 

2014 och fram till sommaruppehållet 2014 har  vistats på 

daglig verksamhet. Under sommaruppehållet den 7 juli–3 augusti 2014 har 

hon haft assistansersättning i enlighet med tidigare beslut, vilket är i samma 

omfattning som hon nu yrkar.  har därmed fått sitt behov 

tillgodosett fram till att hon valt att inte återgå till daglig verksamhet den 

4 augusti 2014. Det saknas stöd för att hon har ett utökat hjälpbehov av 

annan anledning än att hon valt att avsluta daglig verksamhet. Det framgår 

klart att det är först den 4 augusti 2014 som  behov av 

utökning uppkommer eftersom en del av hjälpbehovet inte längre 

tillgodoses genom daglig verksamhet. Det totala hjälpbehovet får därmed 

anses vara samma som enligt tidigare beslut. Det behov som tidigare 

tillgodosetts av annat samhällsstöd kan inte ersättas av assistanstimmar efter 

65-årsdagen. Det saknar betydelse om det totala behovet är oförändrat.  
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Ansökan om utökad assistansersättning inkom till Försäkringskassan tre 

veckor före hennes 65-årsdag. Skälet till ansökan var att hon skulle sluta 

med daglig verksamhet som inte längre fungerade för henne. Försäkrings-

kassan bedömde 2012 att hon behöver assistans under 91 timmar per vecka 

när hon inte är på daglig verksamhet. Nu motsäger Försäkringskassan sin 

egen bedömning från 2012 och menar att hennes behov av utökad assistans 

har uppstått först efter hennes 65-årsdag. Försäkringskassan grundar det på 

att det i ansökan angavs att utökningen till 91 timmar per vecka skulle gälla 

från och med den 4 augusti 2014, två och en halv vecka efter 65-årsdagen. 

Den 7 juli 2014 borde sättas som startdatum. Misstaget borde inte få avgö-

rande betydelse då behoven har funnits före 65-årsdagen. 

  

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till utökning av antalet 

assistanstimmar från och med den 4 augusti 2014. 

 

Av 51 kap. 9 § socialförsäkringsbalken (SFB) framgår att assistansersätt-

ning ska beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad eller längre tid, 

dock längst sex månader, när den försäkrade har behov av personlig assi-

stans för sin dagliga livsföring (beviljade assistanstimmar). 

 

Enligt 51 kap. 10 § SFB får antalet assistanstimmar inte utökas efter det att 

den försäkrade har fyllt 65 år. 

 

Av utredningen i målet framgår att  sedan november 2012 

varit beviljad assistansersättning med 67 timmar per vecka de veckor hon 

deltog i daglig verksamhet (46 veckor per år) och med 91 timmar per vecka 

de veckor den dagliga verksamheten var stängd (6 veckor per år). Antalet 

assistanstimmar var för år 2013 fördelade med 1 780 timmar för perioden 
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januari–juni och 1 858 timmar för perioden juli–december, dvs. sammanlagt 

3 638 timmar per år. 

 

Enligt den i målet aktuella ansökan yrkar hon utökning av antalet 

assistanstimmar från den 4 augusti 2014 till 91 timmar per vecka under årets 

samtliga veckor, dvs. sammanlagt 4 732 timmar per år fördelade med 2 366 

timmar per halvår.   

 

Ett beviljande av hennes ansökan skulle således innebära att antalet 

assistanstimmar utökas efter det att  har fyllt 65 år. Detta 

skulle strida mot bestämmelsen i 51 kap. 10 § SFB, som är ovillkorlig. 

Överklagandet ska således bifallas och förvaltningsrättens dom upphävas.  

____________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Evalotta Grip (referent) 

och Anders Davidson har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Helen Landström 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Anette Carlsson 

Vattenverksgatan 1 C 

506 47 Borås 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2014-12-16, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.  

 

Det ankommer på Försäkringskassan att vidta erforderliga åtgärder i enlig-

het med vad som anges under skälen för denna dom. 

 

YRKANDE M.M. 

 

 vidhåller sin ansökan om utökad assistansersättning och 

anför bl.a. följande. Försäkringskassan fick hennes ansökan om utökning av 

assistansersättning den 23 juni 2014, dvs. tre veckor före hon fyllde 65 år.  

 

1
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Hon har sedan 2012 haft assistansersättning med 67 timmar per vecka under 

de veckor hon varit på daglig verksamhet och med 91 timmar per vecka öv-

rig tid. På grund av att hon skulle sluta på daglig verksamhet ansökte hon 

om att assistansersättningen skulle utökas till 91 timmar per vecka alla 

veckor. Hon ansökte om utökningen fr.o.m. den 4 augusti 2014, eftersom 

den dagliga verksamheten var stängd under tiden den 7 juli – den 3 augusti 

2014 och hon under denna tid skulle få assistansersättning med 91 timmar 

per vecka. Hon har förstått att det var ett misstag att ange datumet den  

4 augusti 2014, eftersom det inföll efter hennes 65-årsdag. Hon trodde dock 

inte att hon kunde ansöka om utökning under de cirka 2,5 veckorna efter sin 

65-årsdag, eftersom hon då redan hade assistansersättning med 91 timmar 

per vecka.  

 

Hennes misstag med datum medför att Försäkringskassan anser att hennes 

behov av assistansersättning har uppstått först efter hennes 65-årsdag. För-

säkringskassan har dock 2012 bedömt att när hon inte är på daglig verksam-

het behöver hon assistans under 91 timmar per vecka.  

 

Försäkringskassan anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Enligt 51 kap. 10 § socialförsäkringsbalken (SFB) får antalet assistanstim-

mar inte utökas efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.  

 

I Regerings proposition 2000/01:5 om personlig assistans till personer över 

65 år anges bl.a. s. 10, 11 och 13. 

”Förslaget bygger på grundtanken att de nya reglerna skall gälla för dem 

som redan innan de fyllt 65 år uppburit de här aktuella förmånerna. An-

ledningen är främst att regeringen vill främja kontinuiteten i insatsen el-

ler ersättningen. En person som har vant sig vid och inrättat sitt liv efter 
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det stöd och den trygghet som kan ges genom assistansen skall inte be-

höva känna oro inför sin 65-årsdag. Stödet skall därför inte förändras för 

de insats- och ersättningsberättigade personerna i och med att de fyller 65 

år. Regeringen anser att det är angeläget att de personer som omfattas av 

dessa förmåner behandlas lika och får förmåner av samma karaktär även 

efter det att de fyllt 65 år, oberoende av var i landet de är bosatta.” 

 

”En övre åldersgräns för ansökningstidpunkten måste sättas för personlig 

assistans eller assistansersättning. Insatsen eller ersättningen är i dag 

främst ett stöd för att funktionshindrade skall kunna leva ett aktivt liv 

oberoende av sitt funktionshinder. Om rätten till insatsen eller ersättning-

en skulle kunna sökas för första gången oberoende av vilken ålder den 

sökande uppnått skulle de komma att ändra karaktär. Om nya ansökning-

ar skulle kunna göras även efter 65-årsdagen skulle insatsen eller ersätt-

ningen med stigande ansökningsålder kunna komma att redan från början 

fungera främst som ett komplement till samhällets hälso- och sjukvård 

och äldreomsorg. Sådana behov som för första gången uppkommer efter 

65 år får lösas inom ramen för äldreomsorgen och skall inte lösas med 

personlig assistans enligt LSS eller med assistansersättning enligt LASS. 

Regeringen anser därför att gränsen för ansökningstidpunkten lämpligen 

bör sättas vid dagen före 65-årsdagen eftersom personen, om han eller 

hon inkommer med ansökan senast då, måste anses ha varit funktions-

hindrad åtminstone innan han eller hon uppnått den sedvanliga tidpunk-

ten för ålderspension. De som inkommer med en ansökan till kommunen 

eller till försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen och som däref-

ter får sin ansökan beviljad omfattas alltså också av de föreslagna be-

stämmelserna.” 

 

”Enligt nuvarande regler skall insatser enligt LSS endast ges till personer 

med funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det 

skulle uppstå betydande, för att inte säga omöjliga, gränsdragningspro-

blem för kommunen respektive försäkringskassan att utreda huruvida ett 

ökat stödbehov efter fyllda 65 år har uppstått på grund av normalt åld-

rande/åldersrelaterad sjukdom eller på grund av att den sjukdom eller 

skada som föranlett det ursprungliga funktionshindret förvärrats. Rege-

ringen anser därför att omfattningen av assistansen inte skall kunna ökas 

efter 65-årsdagen och föreslår att det både i LSS och i LASS bör införas 

en uttrycklig regel som begränsar antalet insatstimmar och antalet assi-

stanstimmar till det antal som gällde vid 65-årsdagen. Behov av ökade 

insatser efter 65-årsdagen skall i stället tillgodoses på annat sätt, t.ex. 

genom ledsagning enligt LSS eller i form av insatser enligt socialtjänst-

lagen. Även dessa insatser kan dock utföras i assistansliknande former.” 
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Utredningen 

I beslut den 4 december 2012 beviljades  assistansersättning 

för perioden januari – juni 2013 med 1 780 timmar och för perioden juli – 

december 2013 med 1 858 timmar. I beslutet antecknades att beviljad assis-

tansersättning skulle upprepas varje år tills hon fick ett nytt beslut. I beslutet 

angavs även att det grundades på bedömningen att hon behövde personlig 

assistans med 67 timmar de veckor hon var på daglig verksamhet och 91 

timmar övriga veckor. Hela hjälpbehovet bedömdes som grundläggande 

behov.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 ansökte den 23 juni 2014 hos Försäkringskassan om assi-

stansersättning med 91 timmar per vecka. Hon har såväl i bilaga till sin an-

sökan och i sitt överklagande uppgett att anledningen till ansökan var att 

hon inte längre skulle delta i daglig verksamhet.  

 

 hade vid tidpunkten för sin ansökan inte fyllt 65 år. Hennes 

ansökan avsåg samma antal timmar som Försäkringskassan genom tidigare 

beslut år 2012 hade bedömt att hon hade behov av assistans för sina grund-

läggande behov när hon inte vistades vid daglig verksamhet. Den av  

 ansökta omfattningen av assistans förelåg således innan hon fyllde 

65 år och beror helt på hennes funktionshinder.  

 

Försäkringskassan har såvitt framgår avslagit  ansökan på 

den grunden att hon i sin ansökan uppgett att den avsåg tiden fr.o.m. den 4 

augusti 2014 och hon då hade hunnit fylla 65 år.  har förkla-

rat att anledningen till att hon uppgav att behovet gällde fr.o.m. den 4 au-

gusti var att den dagliga verksamheten då åter skulle öppna efter att ha varit 

stängd under tiden den 7 juli – den 3 augusti 2014. Det förhållandet att den 

dagliga verksamheten var stängd under angiven tid och att  

inte avsåg att återgå i denna efter att den återupptogs efter sommaruppehål-
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let innebär, enligt förvaltningsrättens bedömning, att hennes behov av utök-

ning av antalet assistanstimmar uppstod redan den 7 juli 2014. Förvaltnings-

rätten finner inte att den omständigheten att hon angett ett senare datum i sin 

ansökan ska påverka bedömningen.  

 

Förvaltningsrätten finner vid en sammantagen bedömning av redovisade 

omständigheter att förutsättningarna för att bevilja  assistan-

sersättning i sökt omfattning är uppfyllda. Överklagandet ska därför bifallas.  

 

Det ankommer på Försäkringskassan att utreda om förutsättningar föreligger 

för retroaktiv ersättning. 

 

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

 

 

Annette Spjuth 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Rolf Wallerdal, Gunilla 

Sandström och Mats Brandt. Föredragande 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
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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




