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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Advokat Adam Grabavac 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 6 april 2016 i  

mål nr 14611-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att  

beviljas sökt assistansersättning för perioden den 1 juli 2013 – den 31 mars 

2014. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning för 

perioden den 1 juli 2013 till den 31 mars 2014 och anför bl.a. följande. 

Reglerna i 51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, SFB, samt 13 § 

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning 

är inte tillämpliga i detta mål. Förarbetena till 51 kap. 7 § ger tydligt besked 

om att bestämmelsen endast är tillämplig på den som ansöker om 

assistansersättning och i avvaktan på beslut anlitar någon för att utföra 

assistansen (prop. 2012/13:1, Utgiftsområde 9, s. 257). Han har varit 

beviljad assistansersättning sedan år 2006. Efter att Försäkringskassan drog 

in assistansen har överinstansernas upphävt indragningsbeslutet och 

förklarat att det tidigare beslutet ska gälla. Det är inte fråga om beslut efter 

ansökan.  Hans redovisning för den aktuella perioden har inte kommit in för 

sent.  

 

Det är i målet ostridigt att han gett in formellt korrekta tidsrapporter och 

räkningar för den aktuella tidsperioden. Det saknas därför anledning att göra 

en annan bedömning för den aktuella tidsperioden än för perioden den 

1 april 2014 – 3 juli 2014, för vilken han erhållit rätt till assistansersättning. 

 

Av journalanteckningar framgår att han den 3 juli 2014 kontaktade 

kommunen för att meddela att förvaltningsrätten meddelat en dom som gett 

honom tillbaka rätten till assistansersättning. Det är uppenbart att hans enda 

syfte var att meddela kommunen att han inte längre var i behov av beslutade 

hemtjänstinsatser då han åter fått rätt till assistansersättning.  

 

Han är berättigad till assistansersättning med i genomsnitt 1 173 timmar per 

månad. Summeras den hemtjänst och den personliga assistans som utförts 

under den aktuella perioden, är det mycket tydligt att dessa insatser inte 

tillgodosett hans ostridiga hjälpbehov av personlig assistans.  
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Han ger in en sammanställning av de timmar kommunen utfört hos honom. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. Kassan delar 

bedömningen att 51 kap. 7 § SFB inte är tillämplig. Däremot är 

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) tillämpliga. Den 

huvudsakliga grunden för att neka retroaktiv utbetalning är att kassan inte 

anser det sannolikt att  haft kostnader för personlig 

assistans under den aktuella perioden. 

 

Av kommunens journal framkommer att enhetschef   

den 3 juli 2014 blev uppringd av  som meddelar att han 

har fått en dom från förvaltningsrätten om rätt till assistans och att han 

därmed önskar avsluta sina hemtjänstinsatser för att istället uppbära 

assistansersättning. Vid återkoppling från kommunen med  

 den 4 juli 2014 uppger han att han vill säga upp alla sina 

hemtjänstinsatser och att han redan ordnat med hjälp från ett assistansbolag.  

 

Det är  som ska visa att han har haft kostnader för 

personlig assistans under den i målet aktuella perioden. Han har kommit in 

med assistansberäkningar och tidsrapporter men först ett år efter periodens 

början, vilket medför att dessa handlingar har ett betydligt lägre bevisvärde 

än om de lämnats in i enlighet med 15 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter. 

Av beslut och utredningar framgår att  hjälpbehov 

tillgodosetts genom beviljade hemtjänstinsatser och att han inte har haft 

några kostnader för personlig assistans under den i målet aktuella perioden.  

 

Diskrepansen mellan beviljad assistansersättning och beviljade 

hemtjänsttimmar utgör inte bevis på att  haft kostnader 

för personlig assistans under den i målet aktuella perioden. Den 

sammanlagda utredningen i målet ger stöd för att  haft 

hemtjänst men inte att han har haft kostnader för personlig assistans under 

aktuell period.  
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Försäkringskassan ger in handlingar angående underlag för beslut om 

hemtjänst och personlig assistans. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 51 kap. 4 § SFB lämnas assistansersättning endast under 

förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för 

kostnader för personliga assistenter. 

 

Enligt 51 kap. 7 § SFB får assistansersättning inte lämnas för länge tid 

tillbaka än en månad före den månad när ansökan gjorts eller det kommit in 

en anmälan från kommunen att det kan antas att den enskilde har rätt till 

assistansersättning. Assistansersättning som avser assistans som utförs 

innan beslut har fattas i ett ärende lämnas endast om den enskilde 

månadsvis under handläggningstiden redovisar till Försäkringskassan att 

assistansen utförs i enlighet med kraven och förutsättningarna i denna balk. 

 

Enligt 51 kap. 24 § SFB ska den som är arbetsgivare för eller 

uppdragsgivare åt en personlig assistent lämna uppgifter till 

Försäkringskassan som visar den arbetstid som assistenten har arbetat hos 

en assistentberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand.  

 

Av 13 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om 

assistansersättning framgår bl.a. att uppgiftsskyldiga enligt 51 kap. 24 § 

SFB, för varje månad ska lämna uppgifter om antalet utförda 

assistanstimmar på blankett enligt fastställt formulär. Uppgifterna ska 

lämnas för varje personlig assistent som anlitats under månaden. 

Tidsredovisningen ska undertecknas av den som enligt 51 kap. 24 § 2 

SFB är skyldig att lämna uppgifterna. Assistenten ska intyga de uppgifter 

som lämnas på blanketten. Efter utgången av varje månad ska en 

sammanställning av antalet utförda assistanstimmar redovisas till 
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Försäkringskassan. Redovisningen ska ske på blankett enligt fastställt 

formulär. Räkningen ska undertecknas av den som får assistans.  

 

Av 15 § föreskrifterna ska handlingarna enligt 13 § ha kommit in till 

Försäkringskassan senast den femte i andra månaden efter den månad då 

assistans började utföras. Tidsredovisning och räkning enligt 13 § ska även 

komma in till Försäkringskassan kontinuerligt senast den femte i andra 

månaden efter redovisningsmånaden. 

 

Försäkringskassan beslutade att fr.o.m. juni 2013 dra in  

assistansersättning. Förvaltningsrätten biföll hans överklagande och 

förklarade den 19 juni 2014 (mål nr 23331-13) att tidigare beslut om 

assistansersättning skulle gälla. Beslutet fastställdes av kammarrätten den 

10 november 2014 (mål nr 5153-14).  återfick därmed 

rätten till assistansersättning med 263 timmar per vecka. Kammarrätten 

instämmer med parterna att 51 kap. 7 § SFB inte är tillämplig i detta fall 

eftersom  inte har ansökt om ny assistans. Mot bakgrund 

av att assistansersättningen var indragen under den i målet aktuella perioden 

kan inte heller kravet i 15 § föreskrifterna, att handlingarna enligt 13 § 

samma föreskrifter ska ges in till Försäkringskassan senast den femte i 

andra månaden efter den månad då assistans började utföras, anses 

tillämpligt i denna situation. Den omständigheten att  

lämnade in handlingarna först i juni 2014 utgör därför inte i sig ett hinder 

mot att bevilja ersättningen.  

 

Av utredningen i målet framgår att  beviljats hemtjänst 

med ca 170 timmar per månad för i målet aktuell period.  

har lämnat in tidsrapporter och assistansräkningar för perioden den 1 juli 

2013 – den 31 mars 2014 med ca 420 timmar per månad. Rapporter och 

räkningar är underskrivna av assistenterna respektive  

Rapporterna och räkningarna är av samma slag samt avser likvärdiga tider 
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som de rapporter och räkningar som förvaltningsrätten godkände för 

perioden den 1 april 2014 – den 3 juli 2014. 

 

Enligt ingivna journalanteckningar från kommunen har  

den 3 och den 4 juli 2014 kontaktat kommunen med anledning av 

förvaltningsrättens dom i mål nr 23331-13. Av dessa anteckningar framgår 

att han vill säga upp hemtjänsten då han återigen erhållit assistansersättning. 

Det framgår inte av anteckningarna att han inte skulle ha haft assistans 

samtidigt som beviljad hemtjänst.  

 

Försäkringskassan har pekat på flera journalanteckningar avseende 

telefonsamtal mellan kommunen och  som enligt kassans 

bedömning utgör bevis för att han inte erhållit assistans under aktuell 

period. Kammarrätten anser inte att det går att dra den slutsatsen av det 

material som getts in.  har ett omfattande assistansbehov, 

vilket har fastställts i tidigare domar från förvaltningsrätten och 

kammarrätten. Beviljade hemtjänstinsatser och yrkade assistanstimmar 

uppgår inte till det antal assistanstimmar som han har ansetts vara berättigad 

till. Vid en samlad bedömning anser kammarrätten att han erhållit assistans i 

den omfattning han har redovisat och fog för att neka ersättningen har inte 

funnits. Överklagandet ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

Magnus Ekman Charlotte Dahlman Frida Niklasson 

lagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent 

 

 

 

  Nathalie Lacotte 

  kammarrättsfiskal 

  föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

 

Avdelning 32 

 

DOM 
2016-04-06 

Meddelad i 

Stockholm 

Mål nr 

14611-15 

  

 

 

Dok.Id 713599     
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 

  

 

Ombud: Advokat Adam Grabavac 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-01-20, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis på så sätt att  

 beviljas sökt assistansersättning för perioden den 1 april 2014 till 

och med den 3 juli 2014. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

  

1
Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 20 januari 2015 att inte 

ändra sitt tidigare beslut att avslå  ansökan om assistans-

ersättning för perioden den 1 juli 2013 till och med den 3 juli 2014. Skälen 

för omprövningsbeslutet framgår av bilaga l. 

 

 yrkar att han ska beviljas sökt ersättning. Till stöd för 

sin talan anför han i huvudsak följande. Assistans har utförts efter För-

säkringskassans indragningsbeslut den 7 juni 2013. Han har ett omfattande 

behov av hjälp och har beviljats assistansersättning i en omfattning av 

263 timmar per vecka. Han kan omöjligen klara sin vardagliga livsföring 

utan hjälp av personlig assistans. 51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken samt 

13 § RFFS kan inte äga tillämpning i förevarande mål för perioden den 

1 juli 2013 till den 31 mars 2014. Försäkringskassans vägledning 2003:6 om 

assistansersättning motsäger Försäkringskassans uppfattning i frågan. 

Förarbetena till lagen ger inte heller stöd för att bestämmelsen är tillämpbar 

i aktuell situation. För perioden den 1 april 2014 till den 3 juli 2014 är det 

ostridigt att redovisningen inkommit i tid. Assistansen har utförts utöver de 

hemtjänstinsatser som varit pågående under perioden. Hemtjänstinsatserna 

har inte ens på månadsbasis utförts i samma omfattning som han har varit 

beviljad assistansersättning per vecka. Försäkringskassans tidigare 

indragningsbeslut har av såväl förvaltningsrätten som kammarrätten ansetts 

sakna fog. Försäkringskassans konstaterade felaktiga beslut försatte honom i 

en mycket ogynnsam situation som i och med det nu överklagade beslutet 

ytterligare förvärrats då han nekats utbetalning av assistansersättning. Han 

ska inte anses omfattas av den strängare redovisningsskyldighet i 51 kap. 

7 § socialförsäkringsbalken och därvid sammanhängande regler i RFFS om 

vad som ska gälla när enskild köper sin assistans i avvaktan på försäkrings-

kassans bedömning av en ansökan. Han har tillbakavisat Försäkringskassans 

uppfattning av vad som sagts i telefonsamtalet den 3 juli 2014. 
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Försäkringskassans uppfattning kan inte anses vederbörligen styrkt. 

Tillbakavisade samtalsnoteringar som inte bekräftats som korrekt noterade 

ska inte kunna tillmätas någon avgörande betydelse.  

 

Försäkringskassan anser inte att det överklagade beslutet ska ändras.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av 51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110) framgår att assistans-

ersättning som avser assistans som utförs innan beslut har fattats i ett ärende 

lämnas endast om den enskilde månadsvis under handläggningstiden redo-

visar till Försäkringskassan att assistansen utförs i enlighet med kraven och 

förutsättningarna i denna balk. 

 

Av 13 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) framgår 

följande. Arbetsgivare eller uppdragsgivare som enligt 51 kap. 24 § 2 

socialförsäkringsbalken ska lämna uppgifter månadsvis i efterhand om den 

arbetstid som assistenten har arbetat hos en försäkrad ska för varje månad 

lämna uppgifter om antalet utförda assistanstimmar på blankett enligt 

fastställt formulär. Uppgifterna ska lämnas för varje personlig assistent som 

anlitats under månaden. Tidredovisningen ska undertecknas av den som 

enligt 51 kap. 24 § 2 socialförsäkringsbalken är skyldig att lämna 

uppgifterna. Assistenten ska intyga de uppgifter som lämnas på blanketten. 

 

Av 15 § (RFFS 1993:24) framgår följande. Handlingarna enligt 13 § ska ha 

kommit in till Försäkringskassan senast den femte i andra månaden efter den 

månad då assistans började utföras. Tidredovisning och räkning enligt 13 § 

ska även komma in till Försäkringskassan kontinuerligt senast den femte i 

andra månaden efter redovisningsmånaden. 
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Assistansersättning för perioden den 1 juli 2013–den 31 mars 2014 

 

 räkningar och tidrapporter för utförd personlig assistans 

avseende perioden den 1 juli 2013 till och med den 31 mars 2014 kom in till 

Försäkringskassan den 3 juni 2014. Eftersom redovisning har skett för sent 

kan utbetalning av assistansersättning för utförd assistans inte ske för aktuell 

period. Överklagandet ska därför avslås i denna del.  

 

Assistansersättning för perioden den 1 april 2014–den 3 juli 2014 

 

Försäkringskassan har som skäl för att avslå  ansökan 

om assistansersättning för aktuell period angett att hans behov under per-

ioden har tillgodosetts via hemtjänstinsatser samt att han vid ett telefon-

samtal till Försäkringskassan den 3 juli 2014 frågat om han kunde sätta in 

sina assistenter igen.  

 

Av utredningen i målet framgår att  har ett mycket 

omfattande hjälpbehov och har beviljats assistans med 263 timmar per 

vecka.  har vidare anfört att hemtjänstinsatserna inte ens 

på månadsbasis har utförts i samma omfattning som han har varit beviljad 

assistansersättning per vecka. Försäkringskassan har inte bemött  

 påstående. Av journalanteckningen från den 3 juli 2014 framgår 

inte om  har fått journalanteckningen uppläst och på så 

sätt beretts möjlighet att korrigera uppgiften. Han har senare anfört att han i 

telefonsamtalet missuppfattades av handläggaren. Det är vidare ostridigt i 

målet att  har lämnat in samtliga räkningar i tid och att 

dessa är underskrivna av de assistenter som utfört assistansen för aktuell 

period.  

 

Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning att  

har visat att assistans har utförts enligt ingivna räkningar under aktuell 
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period. Överklagandet ska därför bifallas i denna del och  

ska beviljas sökt assistansersättning för perioden den 1 april 2014 till och 

med den 3 juli 2014. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga 2 (DV 3104/1 A). 

 

 

Eva Pedersen 

Rådman 

 

Nämndemännen Barbro Kjellin, Birgitta Ohlsson och Jan Peres har också 

deltagit i avgörandet.  

 

Förvaltningsrättsnotarien Lena Lidmark har föredragit målet.  

 

5



 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
4
/

1
 A

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

        

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. 
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