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KLAGANDE 
Allmänna ombudet för socialförsäkringen 

  

MOTPART 
  

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 juli 2017 i mål nr 22825-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att kammarrätten ska 

upphäva förvaltningsrättens dom och försäkringskassans beslut och förklara 

att  inte har rätt till dubbel assistans för tid i daglig 

verksamhet. Allmänna ombudet för fram bl.a. följande. 

 

Allmänna ombudet ifrågasätter inte  behov av hjälp 

under den tid som han deltar i daglig verksamhet, utan frågan är vem av 

staten och hans hemkommun som ska stå för kostnaden för hjälpen. 

Allmänna ombudet instämmer i Försäkringskassans och förvaltningsrättens 

uppfattning att 106 kap. 25 § socialförsäkringsbalken, SFB, inte utesluter att 

dubbel assistans lämnas under tid i daglig verksamhet. Frågan är dock om 

det med stöd av bestämmelsen överhuvudtaget är möjligt, med hänsyn till 

kommunens lagstadgade ansvar för den dagliga verksamheten enligt  

2 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, att 

bevilja assistansersättning för sådan dubbel assistans. Kommunens ansvar 

för den som deltar i kommunal verksamhet är långtgående. Det ifrågasätts 

vad som blir kvar av det ansvaret om assistansersättning kan beviljas även 

för dubbel assistans under tid i daglig verksamhet. Risken är att kommunens 

ansvar i praktiken begränsas till att tillhandahålla en lokal för verksamheten. 

En sådan ordning skulle strida mot lagstiftarens avsikt. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och för fram bl.a. 

följande. Han behöver dubbel assistans under tid i daglig verksamhet 

eftersom han har flera samtidiga hjälpbehov som inte kan tillgodoses av 

enbart en assistent, vilket framgår av Försäkringskassans utredning. Hans 

förhållanden är sådana att de liknar flera av de situationer som i förarbetena 

ges som exempel på särskilda skäl.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Bestämmelsen i 2 § LSS utgör inget hinder mot att, om det finns sådana 

särskilda skäl som anges i 106 kap. 25 § SFB, bevilja assistansersättning 

under tid i daglig verksamhet. Enligt kammarrätten finns det inte heller 

anledning att uppfatta bestämmelsen i 2 § LSS så att den i sig hindrar att 

dubbel assistans beviljas under sådan tid, även om det får förutsättas vara 

ovanligt att förhållandena är sådana att detta blir aktuellt. Kammarrätten 

instämmer alltså i den bedömning som förvaltningsrätten har gjort i 

denna del. Överklagandet ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Christian Groth Anna Lönnestav Åke Kärnell 

lagman kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande  referent 

 

 

 

Amanda Andersson 

kammarrättsfiskal 

föredragande 
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115 76 Stockholm 
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08:00–16:30 E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

 

KLAGANDE 
Allmänna ombudet för socialförsäkringen 

103 51 Stockholm 

 

MOTPART 
   

 

 

 

God man 

Anna Nordenståhl 

 

Ombud 

Lars Wallblom 

Allians Assistans AB 

122 37 Enskede 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-09-08, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beviljade den 8 september 2016  

assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, med i 

genomsnitt 247 timmar och 37 minuter per vecka. I beslutet ingår dubbel 

assistans all vaken tid i hemmet och på daglig verksamhet 

 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar med ändring av 

Försäkringskassans beslut att  inte får dubbel assistans 

för tid i daglig verksamhet. Som grund för yrkandet anför allmänna 

ombudet i huvudsak följande. Huvudregeln i 104 kap. 24 § p. 4 SFB säger 

att man inte kan få assistansersättning när man vistas i eller deltar i 

barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Assistansersättning 

kan dock beviljas om det finns särskilda skäl (se 106 kap. 25 § SFB). Frågan 

i målet är om det, med tanke på kommunens långtgående ansvar för dem 

som vistas i daglig verksamhet, överhuvudtaget är möjligt att bevilja 

assistansersättning för två assistenter under tid i daglig verksamhet. Det 

finns förarbeten som tar sikte på vad som kan utgöra skäl för att bevilja 

assistansersättning under tid på daglig verksamhet (jfr prop. 1995/96:146 s 

15). Dessa uttalanden tar sikte på vad som gäller vid assistansersättning för 

en assistent men inte för två. Frågan om dubbel assistans är överhuvudtaget 

inte berörd i lagtext och förarbeten bortsett från stadgandet att dubbel 

assistans inte kan beviljas om inte möjligheten till bostadsanpassning har 

utretts. Beviljande av assistansersättning för två assistenter under tid i daglig 

verksamhet innebär att kommunens lagstadgade ansvar att tillhandahålla 

sådan verksamhet i praktiken faller bort och att den fördelning av 

kostnadsansvaret mellan kommunerna och staten som lagstiftaren har gett 

uttryck för inte längre upprätthålls. Inget hindrar kommunen från att bevilja 

personlig assistans för tid i daglig verksamhet. Om kommunen anser att 

ordinarie personal vid den dagliga verksamheten inte kan bistå  
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Nordenståhls assistent på det sätt som behövs kan alltså kommunen anställa 

en personlig assistent för detta. Om kommunen inte anser att det krävs 

ingående kunskaper om den försäkrade hos personal och det därför inte rör 

sig om personlig assistans i lagens mening (9 § LSS) kan kommunen 

anställa ytterligare personal vid den dagliga verksamheten för att bistå den 

personliga assistent för vilken  har beviljats 

assistansersättning. Frågan i målet rör således inte vilken hjälp  

 ska få under tid i daglig verksamhet utan vem av staten eller 

kommunen som ska stå för kostanden. Dubbel assistans kan inte beviljas 

med stöd av 106 kap. 25 § SFB. Försäkringskassans beslut ska därför 

upphävas i den del det avser rätt till dubbel assistans under tid i daglig 

verksamhet. 

 

Förvaltningsrätten har i målet inhämtat yttrande från Försäkringskassan som 

bl. a. anför följande.  

 

Assistansersättning lämnas vanligen inte under tid som den försäkrade deltar 

i daglig verksamhet. Assistansersättning kan dock beviljas om det finns 

särskilda skäl. Förr att det ska finnas rätt till dubbel assistans i förskola, 

skola och daglig verksamhet räcker det emellertid inte att det finns särskilda 

skäl för enkel assistans under sådan tid. Utgångspunkten när särskilda skäl 

för enkel assistans föreligger i sådana verksamheter är att assistenten, som 

har ingående kunskaper, sedan kan kommunicera/informera den ytterligare 

person som krävs när behov uppstår. Denna ytterligare person behöver 

därför inte ha ingående kunskaper om den funktionshindrade utan kan vara 

exempelvis en elevassistent i klassen och ansvaret ligger då inom 

huvudmannens ansvarsområde. Det kan emellertid finnas försäkrade som 

behöver hjälp av två personer med ingående kunskaper om honom eller 

henne och där det inte finns möjlighet att under den tid som hjälpbehovet 

ska tillgodoses informera den andre personen. Det kan i så fall finnas behov 

av två personliga assistenter. I avsaknad av bestämmelser och 
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förarbetsuttalanden om när rätt till dubbel assistans finns anser 

Försäkringskassan inte att det finns några juridiska hinder för att bevilja 

assistansersättning för sådan assistans under tid i daglig verksamhet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Enligt 106 kap. 24 § p. 4 SFB lämnas inte assistansersättning för tid när den 

funktionshindrade vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig 

verksamhetenligt 9 § 10 LSS. Enligt 25 § samma kapitel kan 

assistansersättning lämnas även under tid när den funktionshindrade deltar i 

daglig verksamhet enligt 24 § 4 om det finns särskilda skäl för det.  

 

Förarbetsuttalanden gör gällande att särskilda skäl till exempel föreligger i 

situationer där den enskildes funktionshinder skapar särskilda svårigheter att 

kommunicera med andra än med den egna eller de egna personliga 

assistenterna och där det med hänsyn till funktionshindret gör det särskilt 

angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer 

knutna till sig. Det anges även att avsikten inte är att i sådana situationer 

överföra ansvaret för personlig assistans till kommunerna samtidigt som 

kommunerna har en skyldighet enligt annan lagstiftning att ge det stöd som 

behövs för att personerna ska kunna delta i verksamheterna (se prop. 

1995/96:146 s. 15).  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistanersättning för 

två assistenter under tid han är i daglig verksamhet. 
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Det huvudsakliga ansvaret för personer som vistas i en daglig verksamhet 

åligger kommunen som ska tillgodose de enskildas behov under tiden de 

deltar eller vistas i verksamheten. Bestämmelserna i 106 kap. 24 och 25 §§ 

SFB rörande assistansersättning för tid den försäkrade deltar i daglig 

verksamhet reglerar inte för hur många assistenter ersättning får betalas ut 

till, utan enbart att sådan ersättning kan betalas ut om det finns särskilda 

skäl för att sådan ersättning skall lämnas.  

 

Bestämmelserna i 106 kap. 24 och 25 §§ SFB tar sikte på att tydliggöra 

gränsdragningen  mellan statligt finansierad personlig assistans och 

kommunala samt landstingskommunala åligganden. Genom lagstiftningen 

skulle tanken att personlig assistans inte ska ersätta personal i t. ex. 

barnomsorg, skola eller daglig verksamhet och därmed få ett större 

genomslag. I vissa fall är det dock angeläget att den assistansberättigade kan 

få personlig assistans i samband med vistelse i barnomsorg, skola och daglig 

verksamhet. 

 

Förvaltningsrätten anser inte att det vare sig av de aktuella bestämmelsernas 

förarbeten eller lagstiftningen i frågan entydigt framgår att 

assistansersättningen som kan lämnas endast avser ersättning för en 

personlig assistent. Under sådana förutsättningar anser förvaltningsrätten att 

det inte finns något hinder i sig från att lämna assistansersättning för flera 

personliga assistenter under tid den försäkrade deltar i daglig verksamhet. 

Förvaltningsrätten anser därför att assistansersättning för dubbel assistans 

kan lämnas under tid  deltar i daglig verksamhet. 

 

Det finns därmed inte skäl att göra någon annan bedömning än 

Försäkringskassans. Överklagandet ska därför avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga 2 (DV 3104/1A) 

 

 

Allan Johansson 

Rådman 

 

Nämndemännen Jan Wihlborg, Anneli Vuojärvi och Gunnar Örnéus har 

också deltagit i avgörandet. 

 

Förvaltningsrättsnotarien Ola Vinnerljung 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




