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MOTPART 
Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 mars 2017 i mål nr 5787-16, 
se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bifaller överklagandet och förklarar att  under sin 

dygnsvila har rätt till assistansersättning för tillsyn i stället för väntetid. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten ska fastställa att hon har rätt till 

assistansersättning dygnets alla timmar. Hon anför bl.a. följande. Till följd 

av en muskelsjukdom behöver hon en ventilatorbehandling för att ventilera 

lungorna. Om behandlingen inte fungerar riskerar hon att dö. Hennes 

sjukdom medför att hon inte själv kan hantera ventilatorutrustningen och 

när den används har hon svårt att göra sig hörd. Ett flertal scenarier kan 

inträffa nattetid då hon omgående kan behöva hjälp med att t.ex. få av sig 

masken. Hon behöver därför en assistent som hela tiden finns inom syn- och 

hörhåll för att snabbt kunna uppmärksamma när något sker. Förvaltnings-

rätten skriver i sin bedömning att väntetid innebär att en assistent finns i 

hennes omedelbara närhet och vid behov kan ingripa. Med väntetid avses 

dock att en assistent finns tillgänglig i personens hem under dygnsvilan i 

väntan på att ett hjälpbehov uppstår. Det är stor skillnad mellan att finnas 

tillgänglig i någons hem och att vara i dennes omedelbara närhet. 

Motiveringen tyder alltså på att även domstolen anser att det är fråga om 

tillsyn.  

 

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

följande. Med väntetid avses att  har en assistent närvarande i 

väntan på att ett hjälpbehov uppstår. Assistenten ska finnas inom syn- 

alternativt hörhåll och vara beredd att ingripa om hjälpbehov uppkommer, 

eftersom  inte själv kan påkalla hjälp eller ta av utrustningen.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om den insats som  behöver under dygnsvilan 

ska bedömas och ersättas som tillsyn eller som väntetid.  
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Med väntetid avses tid under dygnsvilan när en assistent behöver vara 

tillgänglig i väntan på att den försäkrade behöver hjälp. En timmes väntetid 

ersätts med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av den ersättning som 

betalas ut för en assistanstimme. (Se 2 § Försäkringskassans föreskrifter om 

assistansersättning, FKFS 2016:4). 

 

Den som har rätt till assistansersättning ska ersättas för tid för tillsyn som 

krävs bl.a. för att undvika skadliga situationer (jfr RÅ 2010 ref. 17).  

 

I Försäkringskassans vägledning 2003:6 om assistansersättning anges bl.a. 

följande (version 19, s. 107). I de kammarrättsdomar som meddelats efter 

RÅ 2010 ref. 17 har det varit fråga om tillsyn som andra personliga behov 

när den försäkrades funktionsnedsättning inneburit att någon behöver ha 

tillsyn över den försäkrade därför att skadliga situationer kan uppstå för den 

försäkrade själv eller andra. Det har även i ett fall bedömts vara fråga om 

sådan tillsyn när den försäkrades funktionsnedsättning inneburit att någon 

ständigt måste vara inom hörhåll beredd att ingripa. Av domarna följer att 

för att assistansersättning ska kunna beviljas för tillsyn i form av andra 

personliga behov behöver funktionsnedsättningen också vara sådan att det 

finns behov av att den personliga assistenten kan se den försäkrade eller i 

vart fall befinna sig på hörbart avstånd.  

 

Avseende väntetid anges bl.a. följande i vägledningen (s. 110). Tidigare 

användes begreppet ”jour” i stället för ”väntetid”. Försäkringskassan ville 

genom ändringen uppmärksamma på att det i vissa fall kan vara fråga om 

tillsyn i stället för väntetid. Därför framgår det nu av föreskrifterna att när 

det är fråga om tillsyn (antingen som grundläggande eller andra personliga 

behov) så ska inte endast en fjärdedels tid beviljas i form av väntetid utan då 

ska tiden beräknas på vanligt sätt. Det stod även tidigare att den personliga 

assistenten skulle finnas i den försäkrades ”omedelbara närhet”. Men 

eftersom orden ”omedelbara närhet” kan tyda på att det är fråga om tillsyn 

och inte väntetid så togs de orden bort. Assistenten behöver enbart finnas 
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”tillgänglig” i den försäkrades hem eller på annan plats där den försäkrade 

vistas under sin dygnsvila. 

 

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande.  sjukdom 

medför att hon under dygnsvilan behöver använda ventilatorutrustning som 

hjälper henne att andas genom en mask. Hon kan inte själv rätta till eller i 

övrigt hantera utrustningen. Inte heller kan hon kalla på hjälp om det 

uppstår situationer som innebär risker för henne. Hon har fått svårare att 

hantera sekret i luftvägarna, vilket enligt specialistsjukgymnasten Jens 

Werner är ett tecken på att hon har försämrats. Hon riskerar att avlida inom 

några minuter om ventilatorutrustningen slutar fungera. Det är inte säkert att 

utrustningen larmar i fall problem uppstår.  

 

Av utredningen framgår således att det under dygnsvilan kan uppstå 

komplikationer som inte kan avhjälpas av en personlig assistent utan 

möjlighet att själv uppfatta situationen. Komplikationerna kan få mycket 

allvarliga konsekvenser för  Kammarrätten anser därför att 

utredningen ger stöd för att hon har behov av en assistent som befinner sig i 

hennes omedelbara närhet redo att ingripa. Den insats som  är i 

behov av under dygnsvilan ska därför bedömas och ersättas som tillsyn och 

inte som väntetid. Hon har alltså rätt till assistansersättning för tillsyn under  

dygnsvilan i stället för väntetid. 

_________________________ 

 

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

 

 

Marie Bjernelius Lundahl Karin Nilsson Edin Emil Boqvist 

kammarrättsråd kammarrättsråd tf. assessor 
ordförande referent 

 

 Gustav Granholm 

 kammarrättsfiskal 

 föredragande 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Anna Woxblom 

c/o Olivia Personlig Assistans AB 

Märstavägen 4 

753 23 Uppsala 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-02-04, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.   

1
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning med 173 timmar 

och 20 minuter per vecka. Hon anför bl.a. följande. Hon behöver alltid nat-

tetid, och periodvis dagtid ventilatorbehandling. En fungerande behandling 

är livsviktig för henne. Om den av någon anledning inte fungerar tillfred-

ställande riskerar hon att dö. På grund av förlamning kan hon inte själv klara 

av hanteringen av ventilatorutrustningen. När utrustningen används har hon 

svårt att göra sig hörd. Hon kan därför inte påkalla hjälp, och det är inte sä-

kert att utrustningen larmar. Hon är i behov av en assistent som hela tiden 

finns inom syn- och hörhåll för att snabbt uppmärksamma när något sker 

som gör att hon behöver omedelbar hjälp. Den aktiva tillsyn som hon är i 

behov av kan inte tillgodoses med den väntetid som hon är beviljad. Hon är 

beviljad assistans för vaken tid klockan 08:00–23:00, dvs.15 timmar. Efter 

att hon lagt sig behöver hon emellertid hjälp med att stretcha, klä av sig, 

tvätta sig och sätta på masken. Insatser som tar 1 timme och 10 minuter. 

Assistans för vaken tid ska därför vara 16 timmar och 10 minuter per dag. 

Hon har, utöver den dubbla assistansen, behov av assistans i form av aktiv 

tid 24 timmar per dygn.  

 

Försäkringskassan vidhåller sitt beslut och gör följande bl.a. följande förtyd-

liganden.  behov av assistans under natten är sådant att hon 

behöver ha personlig assistent i sitt hem, men det räcker med att personen 

finns tillgänglig mellan de aktiva insatserna.  behov av aktiva 

insatser under natten ryms inom den godtagna tiden om tre timmar per natt 

och hennes behov däremellan är sådant att det kan tillgodoses genom vänte-

tid. Väntetid menar man tid då hon behöver en assistent närvarande, men då 

hon inte egentligen har något behov, utan det är bara i fall ett behov uppstår, 

som assistenten behöver agera. Väntetid innebär inte att assistenten har rätt 

att sova. Assistenten ska vistas i bostaden inom syn alternativt hörhåll så att 

hon kan få hjälp om behov uppstår.  
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Ett beslut om assistansersättning gäller oförändrat i två år, om inte väsent-

liga ändrade förhållanden inträffar dessförinnan. Vid en tvåårsprövning görs 

en helt ny förutsättningslös prövning av rätten till assistansersättning.  

 

Insatser under dygnsvilan kan ges som hel assistansersättning, väntetid (ti-

digare benämnt jour) eller beredskap. Genom ändring i Riksförsäkringsver-

kets för skrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning, som trädde i kraft 

den 1 januari 2013, ändrades begreppet jour till väntetid. Innebörden av be-

greppen är emellertid väsentligen densamma i sak.  

 

Enligt 6 § RFFS 1993:24 ska vid bestämmande av assistansersättning en 

timmes väntetid anses motsvara en fjärdedels assistanstimme. Med väntetid 

avses tid då den försäkrade under sin dygnsvila behöver ha en personlig 

assistent tillgänglig i väntan på att ett hjälpbehov uppstår utan att det är 

fråga om tillsyn i form av grundläggande behov eller andra personliga be-

hov. 

 

I målet är ostridigt att  omfattas av en personkrets 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och att 

hon har rätt till assistansersättning. Frågan i målet är om  är be-

rättigad till assistansersättning avseende aktiv assistans för tillsyn under hela 

dygnsvilan samt ytterligare assistansersättning under dagen. Enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer är det den enskilde som har att visa att förut-

sättningarna för att beviljas assistansersättning är uppfyllda. 

 

Försäkringskassan har beviljat  tillsyn av en person närvarande 

all vaken tid, samt dubbel assistans med 5 timmar och 20 minuter per vecka. 

Försäkringskassan har även beviljat henne väntetid under dygnsvilan 

kl. 23:00–08:00 med avdrag för beviljad aktiv insats av natthjälp med 
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3 timmar per natt. Totala behovet av personlig assistans uppgår till 141 

timmar och 50 minuter per vecka.  anser till skillnad från För-

säkringskassan att hon är behov av aktiv tillsyn under hela dygnsvilan, och 

att väntetid inte är tillräckligt. Hennes behov av assistans när hon är vaken 

uppgår enligt henne till 16 timmar och 10 minuter per dag, alltså ytterligare 

1 timme och 10 minuter per dag mer än vad Försäkringskassan har beviljat 

henne. Hon har, utöver, den dubbla assistansen som är ostridig, behov av 

assistans i form av aktiv tid 24 timmar per dygn.  

 

Av utredningen framgår bl.a. följande.  bor ensam i en villa i 

Spånga. Hon har en muskel sjukdom sedan barndomen, och är rullstolsbu-

ren sedan 27 års ålder. Hon har kraftig skolios med svaga rygg- och buk-

muskler. Hon har ingen rörlighet i benen och i axel- eller armbågsleder. Hon 

har kraftigt nedsatt handstyrka, och saknar i stort sett funktion i höger arm. 

På grund av svaghet i andningsmusklerna är hon i behov av ventilator när 

hon ligger ner, och hon klarar inte att sätta på, ta av eller rätta till masken 

själv på grund av nedsatt styrka i händer och armar. Hon har tidigare arbetat 

50 procent av heltid men gick i pension i slutet av november 2015. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

Av de redogörelser som återfinns av handlingarna i målet framgår inte enligt 

förvaltningsrättens bedömning, att  har sådana omvårdnadsåt-

gärder att hennes behov inte kan tillgodoses genom aktiv assistans under 

tre timmar per natt och resterande i form av väntetid. Med väntetid avses att 

assistenten ska finnas i  omedelbara närhet och vid behov 

kunna ingripa. Förvaltningsrätten noterar även att den ventilationsutrustning 

som används har ett larm installerat.  behov nattetid får anses 

vara tillgodosedda genom assistansersättning för den tid Försäkringskassan 

godtagit. Vidare bedömer förvaltningsrätten att även den assistansersättning 

som  är beviljad för grundläggande samt övriga behov när hon 
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är vaken får anses vara tillräckligt för att hon ska tillförsäkrad goda levnads-

villkor. Vad  anfört om att hon efter kl. 23:00 i samband med att 

hon lägger sig har behov av hjälp med att stretcha, klä av sig, tvätta sig och 

sätta på masken medför ingen annan bedömning. Det framgår av utredning-

en i målet att dessa moment har beaktats av Försäkringskassan i samband 

med bl.a. personlig hygien, på- och avklädning samt träning. Förvaltnings-

rätten anser att det inte framkommit skäl att ändra det överklagande beslutet. 

Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga 2 (DV3104/1 A). 

 

 

Mats Clémentz  

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Hans Bonnevier, Lars Herling och 

Sven Ljungberg deltagit.  

 

Marielle Andersson 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



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




