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KLAGANDE 

Försäkringskassan 

  

MOTPART 

  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 21 september 2015 i mål  

nr 4495-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2634-15 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 15 oktober 2014. Försäkrings-

kassan anför bl.a. följande. Förvaltningsrätten har bedömt att  

 är i behov av aktiv tillsyn som är av övervakande karaktär. 

Rättsfallet HFD 2015 ref. 46 ger inte stöd för att rekvisitet är tillämpligt när 

det gäller en sådan funktionsnedsättning som hon har.  

 

 har förelagts att svara i målet, men har inte hörts av.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om det vid bedömningen av  hjälpbe-

hov för rätt till assistansersättning ska ingå 1,96 timmar per dag för tillsyn. 

 

För att det ska vara fråga om sådan aktiv tillsyn som kan inräknas i hennes 

grundläggande behov, i den mening som avses i 9 a § lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, krävs att det är fråga om annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om henne. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2015 ref. 46 uttalat att 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

måste förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med 

psykiska funktionshinder.  

 

Eftersom  inte har en psykisk funktionsnedsättning 

saknas förutsättningar för att låta tid för aktiv tillsyn ingå i beräkningen av 

de grundläggande behoven.  

 

Sådan tillsyn som inte betraktas som aktiv kan emellertid även ingå i be-

dömningen av andra personliga behov (jfr rättsfallet RÅ 2010 ref. 17).  
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2634-15 

   

 

 

Av intyg den 12 november 2014 av specialistläkaren  

framgår att  förmåga att kalla på hjälp är påtagligt 

nedsatt och att hon är beroende av mänsklig assistans inom kort tid. Hennes 

begränsningar motoriskt gör att tekniska lösningar inte bedöms säkra. Det 

framgår vidare att hon ibland har sväljningssvårigheter som kräver god 

kunskap om hennes kroppsliga konstitution för att ingripa i nödsituationer 

vid felsväljning. En särskild situation uppkommer när  

inte lyckas balansera sitt huvud utan hamnar i bakåtböjt läge. Hon är då 

oförmögen att ändra sin kroppsställning så att hon återfår en normal ställ-

ning i halskotpelaren. Den situationen kräver omgående korrigering av 

annan person för att undvika potentiell livshotande förträngning av and-

ningsvägarna.  

 

Kammarrätten gör mot bakgrund härav bedömningen att utredningen ger 

stöd för att  behöver tillsyn genom att någon är i vart fall 

inom hörhåll dygnet runt. Vid bedömningen av hennes hjälpbehov (andra 

personliga behov) ska således ingå tid för tillsyn som inte är aktiv med 1,96 

timmar per dag. Försäkringskassans överklagande ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

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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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

 

 

DOM 
2015-09-21 

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

4495-14 

  

 

 

Dok.Id 119768     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

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

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2014-10-15, diarienr 043337-2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut på så sätt att  

 förklaras berättigad till assistansersättning med ytterligare 1,96 

timmar per dag. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 4495-14 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 vidhåller sina yrkanden. Hon åberopar ett intyg den 12 

november 2014 av specialistläkaren  vari det anges bl.a. 

följande.  förmåga att tillkalla hjälp är påtagligt nedsatt 

och hon är beroende av mänsklig assistans inom kort tid. Hennes motoriska 

begränsningar gör att tekniska lösningar för närvarande inte bedöms som 

säkert. En särskild situation uppkommer när hon inte lyckas balansera hu-

vudet i lätt framåtböjt läge, utan hamnar i bakåtböjt läge. Hon är då oför-

mögen att ändra sin kroppsställning så att hon åter får en normal ställning i 

halskotpelaren. Den situationen kräver omgående korrektion av en annan 

person för att undvika potentiellt livshotande förträngning av andningsvä-

garna.  upplever en livssituation utan möjlighet att på-

kalla hjälp inom sekunder till minuter som ett stort ångestpåslag och där-

med försämrad livskvalitet. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. att de 

beviljade timmarna tillgodoser enlig Försäkringskassans mening  

 behov 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Det som anges i det åberopade intyget ger enligt förvaltningsrättens me-

ning stöd för att  är i behov av aktiv tillsyn av överva-

kande karaktär även under den vakna tiden. Hon ska därför beviljas assi-

stansersättning med ytterligare 1,96 timmar per dag. 

 

Eftersom  beviljats assistansersättning för all vaken tid 

kan hon inte beviljas ytterligare tid för tvätt m.m. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 4495-14 

  

 

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

 

 

Raimo Gustavsson 

rådman 

 

I avgörandet har deltagit nämndemännen Marie Fransson, Olle Gillberg 

och Lars Petersson.  
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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




