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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Ann Cathrine Sandberg 

Din förlängda Arm AB 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten i Luleås dom den 20 november 2017 i mål nr 2662-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM 
 

 
 Mål nr 3-18 

   

 

 

YRKANDEN 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning från och med 

den 1 maj 2016 under den tid som han är på korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.  

 

ÅBEROPADE OMSTÄNDIGHETER  

 

 anför, utöver vad som framkommit i förvaltningsrätten, i 

huvudsak följande. Han tillförsäkras inte goda levnadsvillkor på 

korttidsboendet. De särskilda skäl som förvaltningsrätten i tidigare dom har 

ansett föreligga för att bevilja honom personlig assistans i skolan, och även 

kontinuerlig dubbel assistans under all vaken tid utanför skolan, föreligger 

vid all vistelse utanför hemmet, alltså även vid korttidsvistelse. Han behöver 

ha med sig en person som har ingående kunskaper om honom och hans 

kommunikation. Det är stor personalrörlighet på korttidsvistelsen och han är 

där endast vid ett tillfälle varje månad. Det är inte samma personal som har 

hand om honom och den som är där hinner inte få tillräcklig kunskap om 

hans behov. Vistelsen vid korttidsboendet innebär också att ”den röda 

tråden” saknas, dvs. kunskapen om att vad som har hänt honom på 

morgonen kan komma att påverka honom på eftermiddagen. Denna kunskap 

måste personer som ska arbeta runt honom ha för att kunna bemöta och 

förstå honom rätt. För att få kunskap om honom och hans behov krävs det 

lång och regelbunden kontakt med honom. Nu är det alltid olika personal 

som möter honom och de kan inte läsa av honom i omvårdnadssituationer, 

vilket resulterar i att han hamnar i ett självskadebeteende. Hans omvårdnad 

har inte fungerat på ett integritetsvärdigt sätt.  

 

Försäkringskassan hänvisar till motiveringen i sitt omprövningsbeslut och 

till förvaltningsrättens dom.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering och relevant praxis framgår av förvaltningsrättens dom.  

 

Kommunen är enligt 2 § andra stycket och 6 § andra stycket lagen 

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

för  omvårdnad under den tid han vistas på korttidsboendet 

och ska se till att de resurser som behövs för detta tillförs boendet. Han har 

under flera års tid vistats där sex dagar per månad och det är således en 

välbekant miljö för honom. Vidare borde kommunen under denna tid ha 

upparbetat en god kännedom om honom och hans behov av omvårdnad. I 

intyget från kommunen anges endast att det skulle gynna  

mående och kommunikation om han hade en assistent som följde honom 

under dagen, var med i skolan och sedan på korttids. Kammarrätten anser 

att utredningen inte ger stöd för att  inte får den omvårdnad 

han behöver vid korttidsboendet. Den omständigheten att han på grund av 

särskilda skäl har rätt till assistansersättning under skoltid medför inte att 

han inte skulle vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor under 

korttidsvistelsen. Överklagandet ska därför avslås.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Ylva Johansson Eva Danell Forsberg Anna Renman 

kammarrättspresident kammarrättsråd   adjungerad ledamot 

ordförande   referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 
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2017-11-20 

Meddelad i Luleå 

Mål nr 

2662-16 

 

 

 

Dok.Id 92916     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 849 

971 26 Luleå 

Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90  0920-22 04 59 måndag–fredag 

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

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Vårdnadshavare 1: 

 

 

 

 

Vårdnadshavare 2: 

 

 

 

Ombud: Ann-Cathrine Sandberg 

Din Förlängda Arm i Norr AB 

Skutgatan 2 

973 41 Luleå 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

851 93 Sundsvall 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans omprövningsbeslut den 12 december 2016, dnr 

45694-2016 (se bilaga 1) 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

___________________ 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 
DOM 
2017-11-20 

2662-16 

  

 

BAKGRUND 

 

 har en svår utvecklingsstörning och uppbär 

assistansersättning. Han ansökte hos Försäkringskassan om utökad 

ersättning under de sex dygn per månad som han är på korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet. Vid omprövning har Försäkringskassan beslutat 

att inte ändra tidigare beslut att inte bevilja honom utökad 

assistansersättning. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

 yrkar assistansersättning för den tid han är på korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet fr.o.m. den 1 maj 2016. Han framför bl.a. följande. 

Han klarar endast av ett begränsat antal personer runt sig. Det är fastslaget 

eftersom han har beviljats personlig assistans under skoltid och därför 

uppfyller de särskilda skäl som efterfrågas. Det är svårt för personer som 

inte regelbundet är runt omkring honom att förstå och tolka honom på rätt 

sätt. Den kunskapen har endast hans personliga assistenter som regelbundet 

arbetar med honom. 

 

Försäkringskassan har inte funnit anledning att ändra sitt beslut. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Vad målet gäller 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistansersättning för den tid 

han är på korttidsvistelse utanför det egna hemmet fr.o.m. den 1 maj 2016. 
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Rättslig reglering m.m. 

 

En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kan för sin dagliga livsföring få 

assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 

9 a § samma lag. De bestämmelser i LSS som avser utförandet av insatsen 

personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt detta kapitel 

(51 kap. 2 § SFB). 

 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses personligt utformat stöd som 

ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och 

varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 LSS för andra 

personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § LSS). 

 

En av insatserna för särskilt stöd och service är korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet (9 § 6 LSS). I den insatsen ingår också omvårdnad (9 e § 

LSS). 

 

Assistansersättning lämnas inte för tid när den funktionshindrade 

1. vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller ett landsting, 

2. vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun 

eller ett landsting, 

3. bor i en gruppbostad, eller 

4. vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 

9 § 10 LSS (106 kap. 24 § SFB). 
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Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas även under tid 

när den funktionshindrade vårdas på sjukhus under en kortare tid eller deltar 

i verksamhet enligt 106 kap. 24 § 4 SFB (106 kap. 25 § SFB). 

 

Av Kammarrätten i Göteborgs dom den 7 november 2013 i mål nr 8400-12 

framgår att det inte finns några motsvarande bestämmelser till 106 kap. 

24−25 §§ SFB som reglerar vad som gäller när den funktionshindrade är på 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS. Vidare framgår att det 

inte finns något hinder mot att assistansersättning lämnas under sådan 

vistelse, utan prövningen får utmynna i en bedömning om den 

funktionshindrade tillförsäkras goda levnadsvillkor på korttidsboendet även 

utan en personlig assistent tillgänglig och om den funktionshindrades behov 

kan tillgodoses av annan än assistenten. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Avgörande för om  har rätt till den begärda 

assistansersättningen är om han tillförsäkras goda levnadsvillkor på 

korttidsboendet även utan en personlig assistent tillgänglig och om den 

funktionshindrades behov kan tillgodoses av annan än assistenten. 

 

I en skrivelse daterad 17 mars 2016 och upprättad av enhetschefen  

 vid socialförvaltningen i Luleå kommun som  

åberopat framgår i huvudsak följande.  har varit på 

korttidsboendet under många år. Under det senaste året har personal upplevt 

ett försämrat mående hos  Han är oftare missnöjd och blir 

utåtagerande mot både sig själv och andra. Personalen gör vad de kan för att 

försöka förstå vad  vill men det är inte lätt. I dagsläget avsätts 

två personal i alla omvårdnadssituationer för  ändå når de 

många gånger inte fram. Det skulle gynna  mående och 

kommunikation om han hade en assistent som följde honom under dagen. 
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Förvaltningsrätten konstaterade i en dom den 28 maj 2015 i mål nr 1645-14 

att det inte fanns stöd för att  hade rätt till assistansersättning 

för den tid som han var på korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 

 

I det här målet har det tillkommit uppgifter från kommunen som inte fanns 

vid förvaltningsrättens tidigare prövning. Dessa uppgifter, som det 

redogjorts för ovan, medför dock inte någon annan bedömning än den att 

 behov kan tillgodoses inom ramen för insatsen 

korttidsvistelse och att han tillförsäkras goda levnadsvillkor på 

korttidsboendet. 

 

Förvaltningsrätten anser således att  inte har rätt till 

assistansersättning för den tid han är på korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

formulär DV 3104/1 C (se bilaga 2). 

 

 

Johan Karlsson 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Regis Cabral, Niclas Sjöö och 

William Torikka deltagit. 

 

Hans Sjölander har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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




