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KLAGANDE 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

MOTPART 

 dödsbo,  

 

Ombud: Isabell Bolander 

Brukarkooperativet JAG 

Box 161 45 

103 23 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 13 mars 2015 i mål nr 5388-14, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning för slutavräkningsperioden januari – mars 2014 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 15 september 2014 att fastställa 

timersättningen till 297 kronor.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 818-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten fastställer kassans beslut att 

bestämma timbeloppet till 297 kronor för slutavräkningsperioden januari – 

mars 2014 och tillägger i huvudsak följande till stöd för sin talan. Vid 

slutavräkning för den aktuella perioden har en beräkning gjorts av godtagna 

timkostnader som över- eller understiger schablon. Hänsyn tas endast till 

kostnader som överstiger det övre intervallet om förhöjt timbelopp och 

beviljats för kostnadsslaget. Förhöjt timbelopp kan endast beviljas när 

redovisat belopp överstiger ramen för ett fastställt schablonbelopp. Inom de 

poster där schablonbeloppet anges med ett intervall godtas förhöjd ersätt- 

ning endast om den övre gränsen överskrids. Om redovisade belopp ligger 

inom schablonen godtas inte någon förhöjd kostnad. Vad som framkommit i 

målet visar inte annat än att den skillnad som uppkommer mellan begärd 

ersättning och beviljad ersättning avser kostnader som ska täckas inom 

ramen för schablonbeloppet. Försäkringskassan hänvisar till Kammarrätten  

i Sundsvalls dom den 18 februari 2015 i mål nr 955—957-14. 

 

Dödsboet bestrider bifall till överklagandet och tillägger i huvudsak 

följande till stöd för sin talan. Det framgår tydligt av förvaltningsrättens 

dom att man tagit fasta på den grundläggande principen inom assistans- 

ersättningen att kunna fördela kostnader efter individuella behov och det 

finns inte skäl att frångå denna princip. Den avsedda möjligheten till 

dynamik och variationer i fördelningen är anledningen till att belopps- 

gränserna i RAR 2002:6 har angivits inom intervall. Den som håller samt- 

liga ”övriga kostnader” vid den övre delen av dessa intervall kommer 

oundvikligt att använda sammanlagt 15 procent till övriga kostnader. Vid en 

sådan redovisning skulle Försäkringskassan neka ersättning för 2 procent av 

kostnaderna eftersom dessa överskrider de 13 procent av schablonbeloppet 

som enligt kassan får användas för ”övriga kostnader”. Detta är en mycket 

rättsosäker tillämpning där ett förslag till ungefärlig kostnadsfördelning nu 

används av Försäkringskassan för att avslå ersättning för kostnader som 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 818-15 

   

 

 

Försäkringskassan har i sitt beslut den 15 september 2014 beräknat det 

förhöjda timbeloppet till 297 kr enligt den beräkningsmodell som kammar- 

rätten godtog i det ovan refererade målet. Anledning saknas att i det här 

enskilda fallet avvika från beräkningsmodellen. Försäkringskassans 

överklagande ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Torbjörn Helin Jan Karlsson 

kammarrättslagman kammarrättsråd kammarrättsassessor 

ordförande referent  

  

  Anders Eriksson 

  kammarrättsfiskal 

  föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 

Enhet 1 

Föredragande 

Conny Israelsson  

 

DOM 
2015-03-13 

Meddelad i 

Falun 

Mål nr 

5388-14 

  

 

 

Dok.Id 128974     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 45 

S-791 21 Falun 

Kullen 4 023-383 00 00  023-383 00 80 måndag – fredag 

08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

 dödsbo,  

 

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2014-09-15, diarienr 03364-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning  

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och bestämmer timersättningen 

till 299 kronor. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 5388-14 

Enhet 1  

 

kan höjas och godtas med cirka 15 procent av förhöjt timbelopp, avseende 

övriga kostnader. Detta framgår uttryckligen av Försäkringskassans väg-

ledning och allmänna råd. Det är en rimlig slutsats utifrån en självklar upp-

fattning om att lagstiftarens intentioner måste ha varit att medge utrymme 

för eventuella ökade övriga kostnader i parallell relation till andra förhöjda 

kostnader. En konsekvens skulle annars kunna bli att en brukare tvingas 

agera sparsamt trots ett beviljat förhöjt belopp, för att undvika att i efter-

hand nekas ersättning för vissa kostnader. En sådan konsekvens skulle inte 

vara förenlig med lagstiftarens intentioner. I  fall utgör öv-

riga kostnader 13,67 procent av schablonbeloppet, dvs. en liten avvikelse. 

Dödsboet menar att det saknas skäl att neka ersättning för någon del av 

hennes kostnader. Framförallt gäller detta då var och en av hennes övriga 

kostnader befinner sig inom ramen för de intervall som Försäkringskassan 

godtar inom ramen för schablonen.   

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. Till stöd för sin in-

ställning hänvisar Försäkringskassan till motiveringen i beslutet och tilläg-

ger bl.a. följande. Att de övriga kostnaderna under perioden uppgår till 

13,67 procent av schablonbeloppet och att skillnaden mot 13 procent är 

liten medför inte att Försäkringskassan kan godta en högre summa inom 

schablonbeloppet eller att den procentuella fördelningen för schablonbe-

loppet kan ändras. Även om de tillämpningsanvisningar som ges i de all-

männa råden för den kostnadsfördelningsmodell som Försäkringskassan 

har använt inte har någon bindande verkan har dock denna modell i olika 

kammarrättsavgöranden ansetts som ett fullgott referensunderlag. Detta 

såväl vid Försäkringskassans bedömning av om en försäkrad har behov av 

särskilda assistansinsatser som medför hörhöjda timkostnader som vid För-

säkringskassans senare slutavräkning. Det som har ansetts stå i strid med 

bestämmelserna om assistansersättning är om den ersättningsberättigad vid 

en sådan användning hamnar i sämre läge än den som beviljats ersättning 

med schablonbeloppet (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 11 okto-

ber 2012 i mål nr 389-390-12 och Kammarrätten i Sundsvalls dom den 23 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 5388-14 

Enhet 1  

 

Försäkringskassan har beräknat det förhöjda timbeloppet enligt följande. 

 
Kostnadsslag Kostnad som be-

döms ingå i scha-

blonbeloppet 

Redovisade 

kostnader  

Godtagna kost-

nader över 

schablon 

Löne- och lönebikost-

nader 

221:78 kr 213:08 kr - 8:70 kr 

Obekväm arbetstid 21:82 kr 47:56 kr 25:74 kr 

Summa lön och löne-

bikostnader (87 % av 

schablonbeloppet) 

243:60 kr 260:64 kr 17:04 kr 

Administration 

(5 – 8 % av schablon-

beloppet) 

14:00 kr – 22:40 kr  22:40 kr 0 kr 

Utbildning 

2 – 3 % av schablon-

beloppet 

5:60 kr – 8:40 kr 5:63 kr 0 kr 

Assistansomkostnader 

1 – 2 % av schablon-

beloppet 

2:80 kr – 5:60 kr 4:76 kr 0 kr 

Arbetsmiljöinsatser, 

personalomkostnader 

1 – 2 % av schablon-

beloppet 

2:80 kr – 5:60 kr 5:50 kr 0 kr 

Summa övriga kost-

nader (13 % av scha-

blonbeloppet) 

36:40 kr 38:29 kr 0 kr 

Totalt 280:00 kr 298:93 kr 17:04 kr 

Förhöjt timbelopp   297:00 kr 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Gällande bestämmelser innebär att den ersättningsberättigade inom ramen 

för den schabloniserade timersättningen själv får bestämma hur stor del 

som ska användas till lön och olika omkostnader. Den som behöver sär-

skilda assistansinsatser som medför kostnader som inte anses rymmas 

inom schablonbeloppet kan få ett förhöjt timbelopp. Det ligger i sakens 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 5388-14 

Enhet 1  

 

mycket med anledning av förtroendeuppdrag eller i tjänsten kan det finnas 

skäl att godta en annan procentuell fördelning. Det kan också finnas perso-

ner som har höga utbildningskostnader beroende på till exempel hög om-

sättning på personliga assistenter. Förvaltningsrätten tolkar detta på så sätt 

att Försäkringskassan avsett att en prövning ska göras utifrån omständig-

heterna i det enskilda fallet och att avvikelser från de angivna procentsat-

serna kan vara motiverade.    

 

I detta mål föreligger rätt till förhöjd timersättning på grund av höga kost-

nader för assistenternas arbete på obekväm arbetstid. I övrigt avviker de 

redovisade kostnaderna under perioden från den modell som anges i RAR 

2002:6 endast på så sätt att de sammanlagda kostnaderna för administra-

tion, utbildning, omkostnader för assistenterna, arbetsmiljö och personal-

omkostnader motsvarar 13,675 procent av schablonbeloppet. Någon anled-

ning till avvikelsen har inte framkommit. Enligt förvaltningsrättens mening 

bör även den som har rätt till förhöjd timersättning ha en viss frihet att 

själv får bestämma hur stor del av ersättningen som inom ramen för scha-

blonbeloppet ska användas till lön och olika omkostnader, utan att detta 

påverkar beräkningen av den förhöjda timersättningen negativt. Förvalt-

ningsrätten finner mot den bakgrunden att någon reducering av timersätt-

ningen inte bör göras i detta fall och att denna bör grundas på hela den re-

dovisade kostnaden för assistansen 298:93 kronor, som ska avrundas till 

299:00 kronor. Överklagandet ska således bifallas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3104/1 C)  

 

 

Eljena Ulfhake Berglund 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Stefan Jonäng, Christer Bergman 

och Jessica Larsson deltagit. 
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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 A



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




