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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

Ombud: Advokat Sofia Tedsjö 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 19 september 2014  

i mål nr 501-14, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3454-14 

   

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas dubbel assistans dels i samband 

med bilresor, inköp i butik, besök hos vårdexpertis, vistelse i badhus, 

träning med gåstol och dusch i hemmet, dels för tid mellan aktiva insatser.  

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

 

Han har behov av dubbel assiststans vid ett flertal moment som uppstår 

kontinuerligt. Han har ett ständigt behov av dubbel assistans dels för att det 

alltid föreligger en risk för utbrott eller självskadebeteende, dels för att det 

endast är kortare stunder mellan aktiviteterna. Personer med oförutsägbara 

aggressionsutbrott har ett behov av dubbel assistans inte endast för aktiva 

insatser utan för hela den tid som behovet föreligger. Om risken är stor för 

att en person vid ett utbrott skadar sig själv eller någon annan ska dubbel 

assistans beviljas om beteendet är av sådan art, kontinuitet och omfattning 

att behovet är motiverat (se Kammarrätten i Göteborgs domar den 18 

oktober 2012 i mål nr 5809-11 och den 22 april 2014 i mål nr 1284-13 samt 

Kammarrätten i Sundsvalls dom den 24 juli 2013 i mål nr 1422-12). 

 

Han tillförsäkras inte goda levnadsvillkor genom den beviljade assistansen 

för punktinsatser. För att kunna genomföra bilresor, inköp, besök hos 

vårdexpertis, vistelse i badhus, träning med gåstol och dusch i hemmet 

krävs dubbel assistans under hela aktiviteterna.  
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Han kan endast förflytta sig med egen bil. Utan denna möjlighet blir han 

isolerad i bostaden. Det händer ofta att han under bilresor får anfall. En 

person kan vid utbrott inte lugna och hjälpa honom och samtidigt framföra 

bilen på ett ur trafiksynpunkt säkert sätt.  Färdtjänst har inte fungerat 

eftersom han inte kan hantera oförutsebarhet såsom t.ex. förseningar. 

Dubbel assistans för bilresor är en förutsättning för att han ska kunna 

genomföra andra aktiviteter. 

 

Dubbel assistans är en förutsättning för att kunna genomföra inköp och 

besök hos vårdexpertis. Stödet måste vara personligt anpassat efter hans 

behov. Han kan i samband med besök hos vårdexpertis bli arg och skada sig 

själv. Det behövs i dessa situationer två personer för att lugna honom.   

 

I samband med vistelse i badhus krävs det två assistenter för att lyfta honom 

och vid ombyte. Han upplever beröring som smärtsam. Hans spasticitet gör 

det även svårt att sträcka på armar och ben. Han kan även slå huvudet mot 

bänken i omklädningsrummet och bita sig i handleder. När han tränar i 

gåstol behövs det två personer för att förhindra att gåstolen välter.  

 

När det gäller dusch i hemmet kan inte en person tvåla och schamponera 

och samtidigt se till att han ligger stilla på duschsängen. Förflyttningar sker 

manuellt eftersom liften inte får plats i badrummet.  

 

Han åberopar läkarintyg den 27 februari 2015 utfärdat av habiliterings-

överläkaren  och intyg den 17 december 2015 undertecknat 

av hans personliga assistenter. Han åberopar även Kammarrätten i 

Göteborgs dom den 5 februari 2016 i mål nr 2132-15.  

 

Försäkringskassan 

 

Det framgår inte att det krävs personlig kännedom om  för att 

genomföra bilresor eller inköp. Att köra bil och att vid inköp plocka i och ur 
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varor, köra kundvagn och betala, utgör inte heller ett personligt utformat 

stöd. 

 

Försäkringskassan har beviljat  dubbel assistans för 23 

vårdbesök om året om vardera 1 timme, cykling med 40 minuter per dag, 

bad med tre timmar per vecka samt för 278 aktiviteter per år om vardera 1 

timme. Försäkringskassan anser därför att  behov av hjälp i 

samband med besök hos vårdexpertis, vistelse i badhus och träning i gåstol 

får anses tillgodosedda.  

 

Av skälen för förvaltningsrättens dom framgår att  beviljats 

dubbel assistans för dusch i hemmet och andra lyft i bostaden. Detta 

stämmer inte. Försäkringskassan har beviljat dubbel assistans för dusch och 

andra lyft i  föräldrars bostad. Utredningen ger dock inte 

tillräckligt stöd för att  behov vid dusch i hemmet inte kan 

tillgodoses av en personlig assistent och hjälpmedel.  

 

 beteende är inte av sådan allvarlighetsgrad och kontinuitet 

som innebär att dubbel assistans kan beviljas för tid mellan aktiva insatser.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av Försäkringskassans utredning framgår att  har beviljats 

assistansersättning dygnet runt. Dubbel assistans har beviljats med 21,9 

timmar per vecka. Frågan i målet är i vilken utsträckning  har 

rätt till ytterligare dubbel assistans. 

 

 har gjort gällande att han ska beviljas dubbel assistans mellan 

aktiva insatser. Enligt kammarrättspraxis ska dock beräkning av tid för 

dubbel assistans i normalfallet utgå för den tid det tar att utföra en aktiv 

insats. Om det är förenat med allvarliga hälsorisker att medge dubbel 

assistans endast för den tid det tar att utföra den aktiva insatsen kan 
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undantag göras. Det framgår visserligen av läkarintyg den 27 februari 2015 

att  i situationer kan ta till dysfunktionella beteenden med 

självskada. Enligt intyg från  personliga assistenter krävs det 

i dessa situationer två assistenter för att hantera honom. Den medicinska 

utredningen i detta mål ger dock inte stöd för att inte endast en person kan 

hantera dessa situationer. Att en inskränkning av dubbel assistans till att 

endast omfatta tid vid aktiva insatser utanför hemmet och således inte även 

för tid däremellan, skulle vara förenat med sådana risker som nyss anförts 

ger utredningen inte stöd för.  

 

 har vidare gjort gällande att han ska beviljas dubbel assistans 

i samband med bilresor, inköp, besök hos vårdexpertis, vistelse i badhus, 

träning med gåstol och dusch i hemmet. 

 

När det gäller bilresor framgår inte av utredningen att den personen som kör 

bilen behöver ha personlig kännedom om  Det har heller inte 

framkommit att det krävs personlig kännedom om  för att 

kunna bistå med de praktiska moment vid utförandet av inköp.  

 behov av personligt anpassat stöd vid bilresor och inköp, utöver 

det som Försäkringskassan redan beviljat honom såvitt avser lyft i och ur 

bil, får anses tillgodosett med en person.  

 

 behov av dubbel assistans i samband med besök hos 

vårdexpertis, vistelse i badhus och träning med gåstol får anses tillgodosett 

med beviljad tid.  

 

Förvaltningsrätten har i skälen för sitt avgörande angett att 

Försäkringskassan redan beviljat  dubbel assistans i samband 

med dusch i hemmet. Försäkringskassan har anfört att  endast 

beviljats dubbel assistans för dusch i hans föräldrars bostad. Av den 

medicinska utredningen kan dock inte utläsas att  vid dusch i 

hemmet har behov av hjälp från två personer.  har därmed 
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inte gjort sannolikt att han är i behov av dubbel assistans i samband med 

dusch i hemmet.  

 

Sammantaget anser kammarrätten utredningen inte ger stöd för att  

 har rätt till dubbel assistans i större omfattning än som 

Försäkringskassan beviljat. Överklagandet ska därför avslås.   

_________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsrådet Bengt Green (ordförande), kammarrättsrådet Evalotta 

Grip och tf. kammarrättsassessorn Jan Käll (referent) har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

Föredragande: Stefan Lovstedt 

 

DOM 
2014-09-19 

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

501-14 

  

 

 

Dok.Id 99636     
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 

  

 

 

  

God man:  

  

 

  

Ombud: Advokat Sofia Tedsjö 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 11 december 2013, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 501-14 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten i första hand beviljar honom 

dubbel assistans för all tid i samband med bilåkning, duschning i hemmet, 

inköp i butik, besök hos vårdexpertis, träning i gåstol och vistelse i badhus 

eller att förvaltningsrätten, i andra hand, beviljar honom assistans vid bil-

åkning, duschning i hemmet, inköp i butik, besök hos vårdexpertis, träning 

i gåstol och av och på klädning i badhus samt att förvaltningsrätten faststäl-

ler att  har rätt till ytterligare assistansersättning och visar 

målet åter till Försäkringskassan för närmare utredning av ytterligare antal 

timmar och anför bl.a. följande. -  är diagnosticerad med 

anoxisk hjärnskada och därefter spastisk bilateral pares, grav utvecklings-

störning, en stor kommunikationsstörning, epilepsi, hjärnsynskada och 

autism efter tidig hjärnskada. Han har både kognitiva och fysiska funkt-

ionsnedsättningar. Han har ett självskadebeteende och det föreligger även 

fallrisk. Vidare har han ett flertal hjälpmedel såsom tippbräda för ståträ-

ning, gåstol, manuell rullstol, elektrisk rullstol, duschvagn, mobil lyft, 

sänglyft samt kommunikationshjälpmedel. För användning av flertalet 

hjälpmedel förutsätts dubbel assistans. Med anledning av hans genomgri-

pande problem med spasticitet krävs dubbel assistans för korrigering och 

lägesändringar i dessa hjälpmedel.  hävdar att Försäkrings-

kassan inte tar hänsyn till hans rätt att tillförsäkras goda levnadsvillkor. I 

hans fall föreligger behov av dubbel assistans som inte kan planeras; i 

samband med epileptisk aktivitet, lägesändringar och kraftig spasticitet, 

självskadebeteenden och kraftig oro. I samband med samtliga aktiviteter 

utanför hemmet ökar risken för oplanerade situationer som förutsätter dub-

bel assistans. Med hänsyn till hans bettendeproblematik är förflyttning med 

allmänna kommunikationer vansklig och färdtjänst har inte fungerat ef-

tersom han inte kan hantera oförutsebarheten och ständigt varierande per-

sonal.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 501-14 

  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och att han är berättigad till assi-

stansersättning eftersom hans behov av personlig assistans för de grund-

läggande behoven i genomsnitt överstiger 20 timmar per vecka (51 kap. 2 

och 3 §§ SFB) 

 

Försäkringskassan har i det överklagade beslutet beviljat  

assistansersättning för i genomsnitt 189,9 timmar per vecka, varav 21,9 

timmar avser dubbel assistans. Frågan i målet är om ytterligare assistanser-

sättning bör beviljas. Genom insatserna ska  tillförsäkras 

goda levnadsvillkor (7 § LSS). 

 

Av intyg utfärdat den 7 juni 2013 av habiliteringsöverläkare 

 framkommer bl.a. följande.  har en omfattande funkt-

ionsnedsättning och inget talat språk, dock pågår utveckling av kommuni-

kationsstöd med bilder. Detta kräver ingående kännedom om hans sätt att 

fungera och om hans kommunikationssätt. Han förflyttar sig själv kry-

pande på golvet men kan inte själv ta sig upp i rullstol, säng etc. Vidare 

kan han inte manipulera föremål med händerna. 

 

Försäkringskassan har beviljat  dubbel assistans vid dusch 

och andra lyft i bostaden, för lyft in och ut ur bilen, för förflyttningar i 

badhuset och då han är i vattnet, vid cykling, vid besök på vårdinrättningar 

och nagelklippning. I övrigt har Försäkringskassan bedömt att det inte be-

hövs dubbel assistans vid andra moment eller fler timmar för de moment 

som de har beviljat dubbel assistans för. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 501-14 

  

 

Beräkningen av tid för dubbel assistans ska i normalfallet utgå från den tid 

det tar att utföra en aktiv insats. Undantag kan göras i fall då hjälpbehovet 

är av sådan art att det är förenat med allvarliga hälsorisker att medge dub-

bel assistans endast för den tid det tar att utföra aktiva insatser (jfr t.ex. 

Kammarrätten i Stockholms dom den 5 januari 2009 i mål nr 2398-08). 

 

Förvaltningsrätten anser att det inte är medicinskt styrkt att  

är i behov av dubbel assistans i större utsträckning än vad som beviljats. 

Det har inte framkommit att det skulle vara förenat med allvarliga hälso-

risker om han inte beviljas ytterligare timmar med personlig assistans. För-

valtningsrätten finner således inte skäl att ändra Försäkringskassans beslut. 

Överklagandet ska därför avslås. Vad  i övrigt yrkat eller 

anfört föranleder ingen annan bedömning. 

 

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

 

Carl-Gustaf Juhlin 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Eric Aronsson, Anita 

Svensson och Bo-Eddie Rossbol    
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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




