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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Josefin Mikaelsson 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Umeås dom den 10 juni 2015 i mål nr 1148-14,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i enlighet med 

ansökan eller i den omfattning som kammarrätten finner skälig. Hon anför, 

utöver vad som tidigare kommit fram i förvaltningsrätten, bl.a. följande. Av 

ingivna läkarintyg framgår att hon har svårt att reagera på ett adekvat sätt 

vid tillbud. Av samma intyg framgår också syftet med en s.k. CPAP-

behandling och riskerna med att genomföra en CPAP-behandling utan 

tillsyn samt faktiska avvikelser som inträffat. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. Av det sist ingivna läkarintyget framgår att  under de 

gångna månaderna, vid ett par tillfällen, själv tagit av sig masken och stängt 

av CPAP-maskinen på natten. Det är oklart vilken period som avses i 

intyget men det kan noteras att uppgifterna om detta är nya i processen. Det 

får därför antas att incidenterna rör tiden efter  senaste yttrande 

i förvaltningsrätten. Ett tillstånd som inte förelegat vid Försäkringskassans 

prövning bör inte prövas i detta mål. Det har inte framkommit att de tillbud 

som ska ha inträffat har förändrat läkarens bedömning om att CPAP-

behandlingen kan skötas på korttidsboendet. Det framkommer inte heller att 

den hjälp som  får på korttidsboendet inte skulle räcka till för att 

ge henne goda levnadsvillkor.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Aktuella bestämmelser, relevanta förarbetsuttalanden samt den 

huvudsakliga utredningen framgår av det överklagande avgörandet. 

Därutöver kan följande tilläggas.  

 

Av intyg utfärdat den 8 oktober 2015 av läkaren  framgår 

bl.a. följande. CPAP-behandlingen har kunnat introduceras när  

vistas på korttidsboendet, där det finns en vaken personal nattetid. Det är 
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tydligt att hon är mer välmående och har bättre ork när hon har haft en 

sammanhängande period med flera nätter på korttidsboendet, och därmed 

kunnat få CPAP-behandling under flera nätter i rad. Behandlingen har inte 

kunnat introduceras i hemmet i avsaknad av en nattlig assistent i form av en 

vuxen, vaken person som kan se till att inga tillbud inträffar under pågående 

behandling. Under de gångna månaderna har  själv vid ett par 

tillfällen tagit av sig masken och stängt av CPAP-utrustningen. Eftersom 

personal på korttidsboendet inte har funnits i direkt närhet till henne har 

detta inte genast uppmärksammats eller åtgärdats.  

 

Kammarrätten konstaterar i likhet med Försäkringskassan att det inte 

framgår annat än att de ovan beskrivna incidenterna när  tagit av 

sig masken och stängt av CPAP-utrustningen inträffat tiden efter 

Försäkringskassans prövning och därför inte bör vägas in i bedömningen.  

 

 har gjort gällande att CPAP-behandlingen inte har kunnat 

introduceras i hemmet i avsaknad av en nattlig assistent. Kammarrätten 

konstaterar att det av utredningen framgår att behandlingen på 

korttidsboendet sköts av en personal som vistas i rummet bredvid  

 sovrum och att apparaturen larmar om masken inte sitter rätt. Vidare 

kan det utläsas av handlingarna i målet att  är duktig på att 

använda CPAP-maskinen och att hon sover gott hela natten med den. 

Kammarrätten anser att ovanstående uppgifter visar att  behov 

av assistans nattetid är tillgodosett genom den väntetid och den tid för 

aktiva insatser som redan har beviljats henne. I målet har inte heller 

framkommit annat än att den hjälp som  får på korttidsboendet är 

tillräcklig för att ge henne goda levnadsvillkor.  har därför inte 

rätt till assistansersättning i högre omfattning än vad underinstanserna har 

beslutat om. 

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

 

 

 

 

Gunnar Mobacke Gunnel Wadsten Linda Gellerstedt 

kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande  referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 

 

 

 

DOM 
2015-06-10 

Meddelad i 

Umeå 

Mål nr 

1148-14 

  

 

 

Dok.Id 50573     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 193 

901 05 Umeå 

Nygatan 45 

(Tingshuset) 

090-17 74 00  090-13 75 88 måndag – fredag 

08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Josefin Mikaelsson 

c/o Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 19 maj 2014, dnr 017697-2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

_______________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1148-14 

  

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN 

 

 vid tiden för det överklagade beslutet 16 år, har Morbus 

Down. Hon har problem med sina lungor, och har med åren fått tilltagande 

problem med snarkningar och andningsuppehåll nattetid, som ytterligare 

ökar belastningen på lungorna. Hon har därför ordinerats s.k. CPAP-

behandling nattetid. CPAP-behandlingen innebär att hon sover med en 

mask som, via slang och en maskin, skapar ett lätt lufttryck som håller de 

övre luftvägarna öppna.  

 

 ansökte om assistansersättning med 21 timmar/dygn eller 147 

timmar/ vecka den tid hon vistas hemma. I ansökan ingår tid för aktiv 

tillsyn nattetid. Hon ansökte även om aktiv assistans under natten de dygn 

hon vistas vid korttidsboende.  

 

I beslut den 14 februari 2014 biföll Försäkringskassan  

ansökan delvis och beviljade henne assistansersättning med i genomsnitt 

64,54 timmar per skolvecka och 54,04 timmar per lovvecka. I övrigt 

avslogs ansökan och hon fick ingen tid för assistans när hon är på korttids. 

Beslutet omprövades utan att ändras den 19 maj 2014, bilaga 1. 

 

 överklagar Försäkringskassans beslut och yrkar att hon ska 

beviljas assistansersättning i enlighet med ansökan, eller den omfattning 

som förvaltningsrätten finner skälig. Hon anför bl.a. följande. Hon måste 

nattetid ha en assistent inom hörhåll som kan vidta åtgärder om hon börjar 

andas annorlunda, hostar, maskiner larmar etc. Att assistenten behöver 

höra eller se henne innebär att det är fråga om tillsyn och inte om väntetid. 

Den uppmärksamhetsnivå och den närhet som assistenten måste ha är inte 

att likställa med den inaktivitet som väntetid är avsedd att göra. Hon 

uppfyller särskilda skäl för att få behålla assistansersättning under såväl 

skoltid som vid kortare sjukhusvistelse. Det faktum att det ingår 

omvårdnad i korttidsvistelse ändrar inte att hon alltid har behov från någon 
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med ingående kunskaper för att få sina behov tillgodosedda. – Till stöd för 

sin talan i förvaltningsrätten lämnar hon in skrivelser från läkaren  

 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande.  CPAP-behandling är, enligt Försäkringskassans 

mening, inte att anse som ett behov av tillsyn. Det är inte fråga om att 

assistenten aktivt måste lyssna efter ljud utan denne är fri att ha 

uppmärksamheten på annat håll. Det framkommer inte att det skulle ha 

uppstått några allvarligare situationer under tid med sådan hjälp. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser och väsentlig utredning framgår av bilaga 1. 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistansersättning i högre 

omfattning än vad Försäkringskassan beslutat.  har 

sammanfattningsvis gjort gällande att när rätten till assistansersättning 

prövas bör ytterligare tid godtas för aktiv assistans nattetid samt att hon ska 

beviljas rätt till assistansersättning under korttidsvistelse.  

 

Försäkringskassan har beviljat  väntetid kl. 22.00 – 06.30 varav 

20 minuter utgör aktiv insats.  gör gällande att hon är i behov 

av aktiv tillsyn hela natten så att assistenten kan uppmärksamma och vid 

behov vidta åtgärder i händelse av att tillbud med CPAP-maskinen uppstår. 

I de till förvaltningsrätten inkomna intygen från läkaren  

framgår bl.a. följande. Möjliga komplikationer med CPAP kan vara viss 

ökad slembildning vilket skulle kunna innebära en ökad aspirationsrisk. 

Maskintillbud, som att  ramlar ner på golvet eller trasslar in sig 

i sladden, skulle kunna föranleda att vätska från befuktaren hamnar i 

slangen och leder till aspiration. Om hon råkar ut för aspirationtillbud 

medför det risk för lunginflammation. Det finns även en akut risk för 
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andningsstopp eftersom hon har en dålig lungkapacitet och svalgmotorik. 

Komplikationsrisken gör det medicinsk indicerat att ha en vuxen, vaken 

person inom hörbart avstånd när hon får sin CPAP-behandling nattetid.  

 

Förvaltningsrätten anser att utredningen visar att  har behov av 

att det finns en person nära till hands för det fall det skulle uppstå 

komplikationer med CPAP-användandet. Av utredningen framgår dock 

inte annat än att  har förmåga att påkalla uppmärksamhet om 

hon har behov av hjälp samt att CPAP-maskinen i sig är försedd med larm. 

 behov av assistans under natten är därmed tillgodosett genom 

den av Försäkringskassan beviljade tiden. 

 

 gör gällande att det finns särskilda skäl för att hon ska få 

behålla assistansersättningen vid korttidsvistelse. Med särskilda skäl avses 

enligt förarbetena (prop. 1995/96:146, s. 15) situationer där den enskildes 

funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra 

än sin eller sina personliga assistenter eller där det med hänsyn till den 

funktionshindrade personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga 

assistenten finns till hands. Det kan också finnas situationer där 

funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade 

har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig. Förvaltningsrätten 

anser inte att det i målet framkommit annat än att  är 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor på korttidsboendet. Det saknas därmed 

särskilda skäl för att hon ska få assistansersättning vid sådana vistelser. 

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten inte att handlingarna i målet 

visar att  har rätt till assistansersättning i högre omfattning än 

vad Försäkringskassan beslutat om. Överklagandet ska därför avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV3104/1C) 

 

 

Karin Granholm 

 

I avgörandet, som är enhälligt, har rådmannen Karin Granholm samt 

nämndemännen Bernt Dahlberg, Shahla Gullviva Shadman och Ann-

Christin Sellstedt Vanhainen deltagit. Målet har föredragits av Jessica 

Fredriksson. 
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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




