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se bilaga A 

 

SAKEN 
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_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 15 april 2015. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att Försäkringskassans beslut den 15 april 2015 

ska fastställas. 

 

 anser att Försäkringskassans överklagande ska avslås och 

yrkar för egen del att underinstansernas beslut ska ändras och att hon ska 

beviljas assistansersättning med i genomsnitt 170 timmar per vecka från och 

med augusti 2014. 

 

Försäkringskassan anser att  överklagande ska avslås. 

 

Till stöd för sin talan anför Försäkringskassan följande. Det finns inte 

någon konkret risk för hälsofarliga eller skadliga situationer om  

 lämnas ensam kortare stunder. Hon har beviljats 

assistansersättning all vaken tid, utom 1,83 timmar per dag. Detta motsvarar 

110 minuter per dag. Den tiden behöver inte infalla sammanhängande, utan 

kan fördelas på flera tillfällen under dagen. För inhalationer har  

 beviljats 3,5 timmar aktiv assistans per vecka. Behovet av 

inhalationer varierar beroende på hennes mående. Mot den bakgrunden går 

det att anpassa och nyttja den beviljade aktiva tiden utifrån det aktuella 

hälsotillståndet på så sätt att någon ytterligare tillsyn inte krävs. Även 

hjälpbehovet vid förflyttningar varierar. Vid sämre dagsform behöver  

 rullstol och hjälp att ta sig fram. Hon är beviljad aktiv assistans 

med 10,5 timmar per vecka för förflyttningar och handräckning. Någon 

tillsyn utöver denna tid bedöms inte nödvändig.  har 

uppgivit att hon har flera epilepsianfall i veckan. Av den medicinska 

utredningen framgår dock att hon hade sitt första epileptiska anfall i januari 

2014 och att det senaste anfallet inträffade vid midsommar 2014. Intyg har 

inte redovisat att anfallen återkommit eller att de ökat i frekvens. De 

epileptiska anfallen återkommer inte med sådan frekvens att det föranleder 
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något behov av tillsyn.  har haft möjlighet att komplettera 

med aktuella uppgifter från läkare om frekvens och allvarlighet av 

epilepsianfallen, men några nya uppgifter har inte framkommit.  

 

Till stöd för sin inställning anför  utöver vad som tidigare 

anförts i förvaltningsrätten, bl.a. följande. Det är förenat med betydande 

hälsorisker för henne om hon lämnas utan tillsyn under dygnsvilan. Av den 

medicinska utredningen framgår att hon behöver aktiv tillsyn dygnets alla 

timmar. Enbart hennes behov av hjälp med förflyttningar är tillräckligt för 

att hon ska beviljas assistanserättning för tillsyn under hela sin vakna tid. De 

epileptiska anfallen är, enligt det medicinska underlaget, återkommande, 

vilket i sig kräver tillsyn. Det är förvisso korrekt att hon har en god 

kommunikativ förmåga, kan använda larm och att det, såvitt 

förvaltningsrätten får förstås, inte explicit framgår av den medicinska 

utredningen att någon måste bevaka henne när hon sover. Hennes behov av 

hjälp under dygnsvilan grundar sig på att hon har epilepsi och att hon vid 

krampanfallen, vilka varierar i styrka, är i behov av hjälp med att säkerställa 

att hon inte tar skada samt, beroende på svårhetsgrad på anfallet, ges hjälp 

att inta akutmedicin. Som en naturlig följd av anfallen försvinner hennes 

förmåga att kommunicera och att larma. Hon får ingen föraning av anfallen 

som kan uppkomma när som helst under dygnsvilan. Det är därför förenat 

med betydande hälsorisker om hon lämnas utan tillsyn under dygnsvilan. 

Av det medicinska underlaget framgår att hon p.g.a. återkommande 

epileptiska anfall med medvetandeförlust behöver aktiv tillsyn dygnets alla 

timmar. 

 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 
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Tillsyn under dagtid 

 

 hävdar att hon behöver tillsyn all vaken tid eftersom hon 

har epilepsi och inte kan larma när hon får epileptiska anfall. Av det 

medicinska underlaget i målet framgår inte att  har haft fler 

än två epileptiska anfall, sedan debuten av sjukdomen under 2014.  

Mot bakgrund av detta är inte anfallen att anse som så frekvent 

återkommande att  på grund av dessa behöver tillsyn under 

hela dagen. 

 

Vad gäller tid för inhalationer har Försäkringskassan beviljat 30 minuter per 

dag, eller tre och en halv timme per vecka. Av det medicinska underlaget i 

målet framgår att hjälpbehovet varierar efter hur  mår och 

att hon vid försämringar behöver mer hjälp än annars. Av underlaget i målet 

framgår inte att den tid som beviljats av Försäkringskassan skulle vara 

otillräcklig för att tillgodose  behov av inhalationer även 

om detta behov varierar över tid. 

 

I fråga om tid för förflyttningar framgår av det medicinska underlaget att 

 förmåga att förflytta sig varierar med hur hon mår, då hon 

har nedsatt balans och yrsel.  hävdar att det föreligger 

fallrisk när hon försöker förflytta sig själv utan hjälp.  Av underlaget i målet 

framgår dock att  har helt normala kognitiva förmågor och 

att hon inte är impulsstyrd eller har något destruktivt beteende. Hon har 

även förmåga att larma. Mot bakgrund av detta och att  

beviljats assistans för tio och en halv timme per vecka för handräckning och 

förflyttningar, är det inte styrkt att  har behov av mer tid för 

förflyttningar. 

 

Sammantaget finner kammarrätten det inte styrkt att  har 

behov av mer assistans under sin vakna tid än den som Försäkringskassan 

beviljat. Försäkringskassans överklagande ska därför bifallas. 
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Tillsyn under nätterna 

 

 är beviljad assistans för en timme aktiva insatser per natt, 

vilket möjliggör viss tillsyn och hjälp under natten. I övrigt finns assistenten 

tillgänglig under hela  dygnsvila. Av det medicinska 

underlaget framgår inte att  epilepsi är av sådan 

omfattning att hon behöver assistans under dygnsvilan utöver vad som 

redan beviljats.  överklagande ska därför avslås i denna 

del. 

 

Dubbel assistans vid träning 

 

Vad gäller frågan om behov av dubbel assistans är det inte styrkt att det 

föreligger behov av hjälp av två assistenter under den träning som beskrivs i 

underlaget. Kammarrätten gör därför ingen annan bedömning än den 

förvaltningsrätten gjort.  överklagande avslås därför även i 

denna del. 

 

_________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

Mats Törnered Carina Ferm Brodén Malin Karlsson 

kammarrättslagman kammarrättsråd t.f. kammarrättsassessor 

ordförande  referent 

 

 

 

  Else Ammor 

  föredragande jurist 
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MOTPART 

Försäkringskassan, Processjuridiska enheten/Sundsvall 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 15 april 2015, diarienr 012874-2015 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 

 

Förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut delvis på så sätt att 

 ska ha rätt till assistansersättning under all vaken tid. 

Överklagandet avslås i övrigt. 

 

Målet överlämnas till Försäkringskassan för de åtgärder som denna dom 

föranleder.    

___________________
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BAKGRUND
 

 

Försäkringskassan beslutade efter omprövning att inte ändra tidigare beslut 

om att bevilja  assistansersättning med i genomsnitt 

119,2525 timmar per vecka, se beslutet i bilaga 1.   

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning med i 

genomsnitt 170 timmar per vecka. Hon anför i huvudsak följande. 

 

Av läkarintyg framgår att hon till följd av sin MS-sjukdom har fått 

generaliserade epileptiska anfall. Hon faller ihop, får kramper, blir 

medvetslös under några minuter och är förvirrad efteråt. Hon har påtagliga 

gångsvårigheter, balanssvårigheter, nervsmärtor och MS-fatigue. Läkaren 

anser därför att hon har behov av tillsyn dygnet runt. Försäkringskassan har 

inte presenterat några uppgifter som motsäger läkarens bedömning. Hennes 

epileptiska anfall är oförutsebara och utan akuta insatser kan dessa leda till 

ytterligare och allvarlig försämring av hennes hälsotillstånd. För att undvika 

att hon far illa är hon i ständigt behov av någon i sin närvaro som kan agera 

när behov uppkommer. Vidare är hennes tillstånd progredierande och det 

kan förväntas att epilepsin blir värre och mer frekvent. Mot bakgrund av 

detta och står det klart att hon har ett behov av tillsyn dygnet runt.  

 

Av läkarintyg framgår bl.a. att hon har påtagliga gångsvårigheter samt att 

det krävs träning för att mildra den påverkan det har på hennes liv. Även om 

läkarintyget inte uttryckligen anger att dubbel assistans behövs är det med 

hänsyn till hennes funktionshinder nödvändigt för att hon ska kunna 

genomföra träningen. För att parera fall behövs två personer. Om hon inte 

beviljas dubbel assistans vid träning förvägras hon möjligheten till ett liv 

utan bundenhet till rullstol.    
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Försäkringskassan vidhåller sitt beslut och anför i huvudsak följande. Vare 

sig  yttrande eller läkarintyget från den 19 februari 2015 

ger någon tydlig information som motsäger den bedömning som 

Försäkringskassan gjort av frekvensen av de epileptiska anfallen, och inte 

heller i övrigt någon information som föranleder någon annan bedömning än 

den som redovisas i det överklagade beslutet. Vad gäller gångträning har 

Försäkringskassan beviljat  5,25 timmar per vecka för 

sådan träning. Det framgår inte av den medicinska utredningen att det krävs 

två assistenter för att genomföra träningen.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

 

Frågan i målet är om  har behov av tillsyn dygnet runt och 

dubbelassistans vid träning två timmar per vecka. 

 

Rättslig reglering 

 

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

vissa funktionshindrade, LSS, kan för sin dagliga livsföring få assistans-

ersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § 

samma lag (se 51 kap. 2 § SFB). 

 

Med personlig assistans 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 för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt (se 9 a § LSS). 
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Tillsyn under dagtid 

 

 har inte beviljats assistansersättning för tillsyn. Hon har 

anfört att hon har behov av tillsyn dygnet runt. Förvaltningsrätten delar 

Försäkringskassans bedömning om att  behov av tillsyn 

inte kan ses som ett grundläggande behov. Eftersom  har 

behov av hjälp med grundläggande behov med mer än 20 timmar per vecka 

har hon dock även rätt till assistansersättning för tillsyn som övrigt hjälp-

behov, om hon behöver sådan hjälp för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Personlig assistans som övrigt hjälpbehov kan beviljas om det finns en 

konkret risk för att hälsofarliga eller skadliga situationer uppstår om den 

assistansberättigade lämnas utan tillsyn (Kammarrätten i Sundsvalls dom 

den 10 mars 2015 i mål nr 1686-14). 

 

Av läkarintyg från den 11 september 2014 framgår att  fick 

sitt första epileptiska anfall i januari 2014 och att hennes senaste anfall var 

vid midsommar 2014. När läkarintyget utfärdades den 11 september 2014 

hade  därmed inte haft något epileptiskt anfall på tre 

månader. Hon har i sin begäran om omprövning uppgett att hon drabbas 

veckovis av flera epileptiska anfall.  

 

Av läkarintyg från den 19 februari 2015 framgår bl.a. följande.  

 behöver hjälp vid epileptiska anfall. Vid sådana anfall ramlar hon 

ihop, blir medvetslös, krampar i några minuter och är därefter förvirrad 

under några timmar. Hon har vidare påtagliga gångsvårigheter, balans-

svårigheter samt uttalade nervsmärtor och MS-fatigue. Hon kan förflytta sig 

korta sträckor med bilaterala gånghjälpmedel. Vid längre förflyttningar 

använder hon rullstol. På grund av hennes påtagliga funktionsnedsättning 
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samt återkommande epileptiska anfall behöver hon aktiv tillsyn dygnets alla 

timmar.  

 

Av läkarintyg från den 20 februari 2015 framgår att  även 

har behov av assistans vid inhalationer. Av läkarintyget framgår att hennes 

hjälpbehov med inhalationer varierar beroende på hur hon mår. Vid 

försämringar behöver hon mer hjälp än annars. Hon har av 

Försäkringskassan beviljats 3,5 timmar assistans per vecka för detta 

ändamål.  

 

Av intyg från sjukgymnast från den 18 september 2014 framgår att  

 har behov av hjälp vid förflyttningar både inomhus och utomhus 

och att fallrisk föreligger. Inomhus går hon stappligt kortare, behöver stöd 

antingen av fysisk miljö eller av en person. Vid sämre dagsform har hon 

behov av rullstol och att en person då hjälper henne att ta sig fram i 

rullstolen. Utomhus förflyttar hon sig med rullstol och behöver då hjälp av 

en person för att framföra rullstolen. Hon har nedsatt balans och yrsel. 

 

Mot bakgrund av att det av den medicinska utredningen framgår att hon får 

återkommande epileptiska anfall då hon förlorar medvetandet, att hon 

behöver hjälp med inhalationer i en utsträckning som varierar beroende på 

hur hon mår, samt eftersom det är fallrisk när hon förlyttar sig själv utan 

hjälp, anser förvaltningsrätten vid en sammantagen bedömning att det finns 

en konkret risk att det uppstår en hälsofarlig situation om  

lämnas ensam. Hon har därför rätt till tillsyn under all sin vakna tid.  

 

Tillsyn under nätterna 

 

 har beviljats assistansersättning i form av väntetid mellan 

de aktiva insatserna på natten. Hon har begärt att hon istället ska beviljas 

aktiv tillsyn under denna tid. Med väntetid avses tid då den försäkrade under 
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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 

eller andra personliga behov. Vid bestämmande av assistansersättning ska 

en timmes väntetid anses motsvara en fjärdedels assistanstimme (6 § 

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning). 

 

 har uppgett att hon under nätterna behöver hjälp med 

toalettbesök, dricka vatten, ta en nattmacka och medicinering. Hon har 

beviljats assistansersättning för dessa hjälpbehov. Det är ostridigt att  

 behöver en assistent tillgänglig i väntan på att ett hjälpbehov ska 

uppstå. Frågan är om hon har rätt till aktiv tillsyn mellan dessa hjälpbehov 

eller om det är tillräckligt att en assistent finns tillgänglig i väntan på att ett 

hjälpbehov uppstår.  

 

Väntetid innebär att assistenten finns tillgänglig, d.v.s. är vaken och beredd 

att utföra sitt uppdrag, i den funktionshindrades omedelbara närhet, t.ex. i ett 

angränsande rum. Av utredningen framgår att  har en god 

kommunikativ förmåga och att hon kan använda larm. Det framgår inte att 

någon aktivt måste bevaka henne medan hon sover.  Mot bakgrund av detta 

anser förvaltningsrätten att hennes hjälpbehov under nätterna mellan de 

aktiva insatserna kan tillgodoses genom väntetid. Ytterligare assistans under 

nätterna ska därför inte beviljas. 

 

Dubbel assistans vid träning 

 

Vid hembesöket uppgav  att hon, vad gäller träning, har 

behov av assistans för träning i form av stretching 45 minuter per dag, enkel 

assistans. Detta har hon även beviljats av Försäkringskassan. Hon har 

därefter, vid begäran om omprövning, uppgett att hon har behov av dubbel 

assistans när hon tränar att gå med en käpp, en timme två gånger i veckan.    
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Av läkarintyg från den 19 februari 2015 uppges att  p.g.a. 

påtaglig funktionsnedsättning och epileptiska anfall har behov av dubbel 

assistans vid träning. Det framgår dock inte av detta intyg eller av annan 

utredning vad denna träning består av eller vilken tidsmässig omfattning det 

rör sig om. Förvaltningsrätten anser därför att  inte har gjort 

sannolikt att hon har behov av dubbel assistans två timmar i veckan. Hon 

har därmed inte rätt till ytterligare assistansersättning för träning. 

 

Sammanfattning 

 

Mot bakgrund av det ovan anförda finner förvaltningsrätten att  

 har rätt till assistansersättning under all hennes vakna tid. Vad 

gäller ytterligare assistans under nätterna samt dubbel assistans vid träning 

avslås överklagandet. Det ankommer på Försäkringskassan att vidare 

beräkna antalet timmar som  har rätt till utöver vad som 

redan beviljats.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

formulär DV 3104/1 C (se bilaga 2). 

 

 

 

Christian Stamblewski 

 

I avgörandet har även nämndemännen Åke Carlsson, Eva Nyström och Arne 

Pettersson deltagit. 

 

Linnea Nyström 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. 
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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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