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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Jurist Maria von Sydow 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 januari 2018  

i mål nr 16239-17, se bilaga 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden och förklarar att  

 under sin dygnsvila har rätt till personlig assistans i form av 

väntetid. Det ankommer på Försäkringskassan att närmare beräkna det antal 

timmar med personlig assistans under dygnsvilan som  har 

rätt till. 

 

_________________________ 
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BAKGRUND 

 

 ansökte i oktober 2016 om assistans nattetid med 16,1875 

timmar per vecka, varav 14,4375 timmar avsåg väntetid. Försäkringskassan 

avslog hans ansökan i den delen med motiveringen att de medicinska 

underlagen inte visade att han behövde kontinuerlig tillsyn under natten. 

 

Förvaltningsrätten avslog  överklagande med hänvisning 

till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i HFD 2017 ref. 27 och till att 

Försäkringskassan i sitt rättsliga ställningstagande 2017:05 tolkat det 

avgörandet som att väntetid inte kunde ge rätt till assistansersättning. 

Förvaltningsrätten anförde att eftersom begreppet väntetid och rätten till 

ersättning för sådan tid hade upphört i och med att Försäkringskassan hade 

upphävt sina föreskrifter om detta och assistansersättning därför inte kunde 

beviljas för väntetid hade Försäkringskassan redan av den anledningen haft 

skäl för sitt beslut. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska få assistansersättning för hjälp dygnet 

runt, dvs. även för väntetid under dygnsvilan. Han anför följande. 

Förvaltningsrätten har grundat sitt beslut på rättsfallet HFD 2017 ref. 27. 

Han behöver ständig tillsyn och berörs inte av den domen. Hans tillsyns-

behov ändras inte nattetid. Han kan inte tala utan kommunicerar bara med 

tecken och saknar dessutom förståelse för att han ska kalla på hjälp. Han 

kan därför inte själv ringa och be om hjälp när han vaknar på natten. Det 

måste finnas en person i hans omedelbara närhet som märker när han vaknar 

och kan tolka honom och hans signaler för att avgöra vad han behöver hjälp 

med. Förvaltningsrätten har också hänvisat till Försäkringskassans rättsliga 

ställningstagande 2017:05. Ett rättsligt ställningstagande är inte en rättskälla 

och inte bindande för domstolar.  ansökan kom dessutom 

in före både Högsta förvaltningsdomstolens avgörande och det rättsliga 

ställningstagandet.  
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Försäkringskassan motsätter sig ändring av det överklagade beslutet och 

instämmer i förvaltningsrättens bedömning. Försäkringskassan anför 

följande. Att  ansökan kom in före Högsta förvaltnings-

domstolens avgörande i det åberopade rättsfallet medför inte att 

Försäkringskassans tidigare tolkning av regelverket ska användas, eftersom 

den visade sig vara fel i förhållande till domen. Efter det att 

Försäkringskassan började tillämpa den nya tolkningen med anledning av 

rättsfallet har regelverket ändrats och från och med den 1 april 2018 kan 

assistansersättning beviljas för väntetid av den typ som  

behöver. Äldre bestämmelser och praxis gäller dock fortfarande för tiden 

före ikraftträdandet.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med väntetid avses tid under den enskildes dygnsvila när en assistent 

behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att 

det är fråga om tillsyn.  

 

Efter en ändring i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, framgår numera uttryckligen att assistansersättning 

kan beviljas också för väntetid. Lagändringen trädde i kraft den 1 april 

2018. Enligt övergångsbestämmelserna ska emellertid äldre bestämmelser 

fortfarande gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.  

 

En fråga är således vilka bestämmelser som gällde före lagändringen och 

närmast då vid tiden för  ansökan och underinstansernas 

avgöranden.  

 

Rätten till assistansersättning under väntetid har inte tidigare varit 

uttryckligen reglerad i LSS. Enligt förarbetena till lagen kunde personlig 

assistans beviljas under dygnsvilan om den hjälp som behövdes var av 
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mycket privat karaktär och därför borde ges av någon som den försäkrade 

hade valt och hade förtroende för (prop. 1992/93:159 s. 69).  

 

Försäkringskassan har sedan assistansersättningen infördes beviljat assistans 

under dygnsvilan i form av bl.a. jour – det som nu kallas väntetid – och som 

beredskap. Assistans under dygnsvilan har också kunnat ges som aktiva 

insatser eller tillsyn och den har kunnat avse grundläggande behov eller 

andra personliga behov (prop. 2017/18:78 s. 9).  

 

I de nu upphävda föreskrifterna om assistansersättning (FKFS 2016:4) 

angavs vad som avses med väntetid och på vilket sätt väntetid ersätts. Själva 

rätten till personlig assistans i form av väntetid har dock inte sin grund i 

föreskrifterna, utan i den allmänna regeln om personlig assistans i  

9 a § LSS. Av förarbetena till paragrafens nuvarande lydelse anges att 

avsikten med regleringen varken är att utöka eller att begränsa den rätt till 

personlig assistans som funnits tidigare (prop. 2017/18:78 s.13). Där anges 

också att med bl.a. väntetid avses situationer där personlig assistans bör 

kunna beviljas trots att assistenten inte utför någon kvalificerad insats, vare 

sig i form av en aktiv åtgärd eller genom s.k. tillsyn (jfr HFD 2017 ref. 27). 

 

Det har alltså redan före den aktuella lagändringen funnits laglig grund för 

att besluta om personlig assistans i form av väntetid. 

 

Nästa fråga som kammarrätten har att ta ställning till är om  

haft rätt till den begärda assistansen. 

 

Det är obestritt i målet att  har flera bestående 

funktionsnedsättningar som Downs syndrom, måttlig utvecklingsstörning, 

autism, hörselnedsättning, sväljsvårigheter samt nedsatt förmåga till 

kommunikation och till att förstå konsekvenserna av sina handlingar. Han 

talar inte utan kommunicerar med teckenspråk. Han vaknar enligt ingivna 

intyg två till tre gånger per natt och kan då försätta sig i riskfyllda 
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situationer. För att förstå honom, kunna lugna honom och få honom att 

somna om måste han få hjälp av någon som känner honom väl och som kan 

teckenspråk. Han kan inte själv kalla på hjälp. Försäkringskassan har 

bedömt att han vid dessa tillfällen har behov av kvalificerade insatser. 

 

Mot denna bakgrund gör kammarrätten bedömningen att  

under hela sin dygnsvila behöver ha en personlig assistent tillgänglig i 

väntan på att ett hjälpbehov uppstår. Det ankommer på Försäkringskassan 

att närmare beräkna omfattningen av väntetiden. 

 

________________________ 

 

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

 

 

 

Eva Östman Johansson     Karin Nilsson Edin    Annika Brickman 

kammarrättsråd     kammarrättsråd    f.d. justitieråd 

ordförande     referent 

  



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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2018-01-25 
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Mål nr 

16239-17 

 

 

 

Dok.Id 914001     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  08-561 680 01 måndag–fredag 

08:00–16:30 E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

 

KLAGANDE 
,  

  

Vårdnadshavare:  

 

 

 

  

Ombud: Jurist Linda Bergstrand 

God Assistans 

Box 3057 

169 03 Solna 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2017-05-09, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.   

1
Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 9 maj 2017 att inte bevilja 

 assistansersättning för väntetid nattetid. Skälen för beslutet 

framgår av bilaga 1.  

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning för väntetid 

nattetid och anför till stöd för sin talan bl.a. följande. Väntetid anses inte 

ingå i det normala föräldraansvaret. Av läkarintyg framgår att han behöver 

en egen resurs som finns med honom hela tiden och som kan teckenspråk. 

Varför tillsynsbehovet nattetid, till skillnad mot dagtid, skulle behöva vara 

medicinskt styrkt framgår inte av Försäkringskassans beslut. Tillsyns-

behovet ändrar sig inte nattetid. Om han vaknar kan han inte kalla på hjälp. 

Finns ingen annan till hands innebär detta att en förälder ständigt behöver 

vara hemma och tillgänglig. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet, se bilaga 1.  

 

Frågan i målet är om  ska beviljas assistansersättning för 

väntetid under dygnsvilan utöver den tid som har beviljats för aktiva 

insatser.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2017 ref. 27 uttalat att 

inte alla personliga behov ger rätt till personlig assistans. Det särskilda stöd 

som den funktionshindrade behöver ska i någon mening vara kvalificerat för 

att grunda en rätt till personlig assistans. Detta krav får anses innefatta att 

den personliga assistentens insats ska ha en direkt och konkret koppling till 

ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet.  

 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 16239-17 

  

 

Försäkringskassan har i det rättsliga ställningstagandet 2017:05, 

assistansersättning – hjälp med andra personliga behov, tolkat det ovan 

nämnda avgörandet som att väntetid inte kan utgöra sådan kvalificerad hjälp 

som ger rätt till assistansersättning för andra personliga behov.  

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning för väntetid 

nattetid. Förvaltningsrätten konstaterar att enbart väntande inte kan anses 

utgöra sådan kvalificerad hjälp som ger rätt till assistansersättning för andra 

personliga behov. Begreppet väntetid och rätten till ersättning för sådan har 

upphört i och med att Försäkringskassan upphävt sina tidigare föreskrifter 

därom. Eftersom assistansersättning vid sådant förhållande inte kan beviljas 

för väntetid har Försäkringskassan redan av den anledningen haft skäl för 

sitt beslut. Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (DV 3104/1A).  

 

 

Eva Blom 

Rådman 

 

Nämndemännen Anders Loosme, Egon Eriksson och Kerstin Denckert har 

också deltagit i avgörandet. 

 

Förvaltningsrättsnotarien Hugo Leifman har föredragit målet.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
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 bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer 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 – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
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




