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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 februari 2017  

i mål nr 2545-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör därmed att gälla. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut och beslutar att 

sekretessbestämmelsen i 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter om enskilds 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram vid 

kammarrättens förhandling inom stängda dörrar och inte tagits in i denna 

dom 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut samt anför följande. 

 

Förvaltningsrätten har bland annat hänvisat till de filmer som motparten 

visade och anför att  kommunikation tydligt uppvisar stora brister. 

Det är naturligtvis riktigt men inte i något fall kommunicerade man med 

bilder utan direkt till  Det är fråga om vanlig typ av kommunikation 

från förälderns sida och även Försäkringskassans företrädare kunde förstå 

vad hon ville när det exempelvis gällde att borsta tänderna, att man kammat 

håret länge osv. Det räckte med kommunikation för att exempelvis få henne 

att stå kvar när hon borstade tänder respektive hår. 

 

När det gäller kommunikation är det endast den aktiva tiden som man kan ta 

hänsyn till. Vidare får beaktas att  inte behöver hjälp under skoltid 

eller när hon är i sitt hem och umgås med familjen. Det är endast i övriga 

situationer som hon behöver hjälp. I dessa situationer har hon en viss egen 

kommunikation vilket såväl filmerna som utredningen visar. 

 

Den mängd aktiviteter som uppgetts i förvaltningsrätten får jämföras med 

det som framgår av utredningen. Förvaltningsrätten har okritiskt godtagit ett 

antal aktiviteter utan att jämföra med de uppgifter som finns i målet, som 

exempelvis att  enligt mamman aldrig leker med andra barn och att 

alla aktiviteter inte finns redovisade i Försäkringskassans utredning. 

 

Det finns inte ett utåtagerande beteende med risk för allvarliga 

konsekvenser. Det är främst beteendet att  sitter och gungar och 

klappar sin hand mot pannan som motparten uppgett inträffar frekvent. Det 

nämns inget i det medicinska materialet om detta beteende och inte heller 

att något har inträffat. Inte heller skolpersonalen beskriver något sådant. Det 

finns ingen utredning om skador på  andra personer eller föremål. 
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Det är inte heller fråga om frekventa ingripanden. Av filmen som visades 

vid förhandlingen framgår att det går att verbalt stoppa beteendet, alltså med 

insatser som inte är av kvalificerad karaktär. 

 

Det är vidare svårt att förstå vad rymningsbenägenheten skulle bestå i som 

förvaltningsrätten nämner. Det är inte visat att  har utsatt sig för faror 

eller att det uppstått farliga situationer. Att hon på grund av sin 

utvecklingsstörning inte alltid förstår saker är inte detsamma som att hon 

har ett behov av tillsyn av övervakande karaktär. Det handlar mer om att 

vara observant i exempelvis trafikerade miljöer. 

 

Det är inte heller visat att man måste ha ingående kunskaper om  

som går utöver kunskaper om funktionshinder och det man kan läsa sig till i 

journaler och liknande, vid normal inskolning m.m.  

 

Försäkringskassan åberopar ett yttrande av den försäkringsmedicinska 

rådgivaren  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

 

Förvaltningsrätten har gjort en korrekt bedömning i fråga om hennes behov 

av hjälp med kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap (aktiv tillsyn). Det står klart att hennes behov av hjälp med de 

grundläggande behoven sammantaget överstiger i genomsnitt 20 timmar per 

vecka. 

 

Med hänsyn till att förvaltningsrätten anslutit sig till Försäkringskassans 

bedömning och beräkning avseende hennes behov av hjälp med personlig 

hygien, måltider samt på- och avklädning kommer detta inte att beröras i 

den fortsatta framställningen. Hennes föräldrar är dock fortfarande av 

uppfattningen att utredningen ger tillräckligt starkt stöd för att hon utöver 

den praktiska hjälp som hon är i behov av i samband med tillgodoseendet av 
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dessa behov också behöver icke praktisk hjälp i form av sådana 

kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som förutsätter ingående 

kunskaper om henne. 

 

Kompletterande utredning avseende hennes rymningsbenägenhet har 

inhämtats från skolpersonalen. Till skillnad från läkaren träffar de henne 

dagligen i en miljö där hon tillbringar större delen av sin vakna tid. De 

måste därför anses vara mycket väl skickade att uttala sig om hennes 

beteende och hjälpbehov. Det är tillfredsställande utrett att hon är uttalat 

rymningsbenägen och att hon vid ett flertal tillfällen utsatt sig själv för 

farliga situationer. 

 

Det tar oerhört lång tid att förvärva nödvändiga individspecifika kunskaper 

om henne och det handlar inte om några allmänna kunskaper som går att 

läsa i journaler eller få vid normal inskolning. Det är utrett att hennes 

komplexa psykiska funktionsnedsättning ställer oerhört höga krav på hennes 

omgivning och att det är absolut nödvändigt att de personer som hjälper 

henne har ingående kunskaper om henne, hennes sätt att kommunicera och 

hennes funktionsnedsättning. 

 

Hon saknar konkret insikt om vad som är farligt och har ett uttalat våldsamt 

utåtagerande och självskadebeteende. Hon reagerar med frustration och 

aggressiva utbrott under vilka hon riskerar att skada sig själv och andra, som 

det krävs frekventa omedelbara ingripanden för att förebygga, förhindra och 

avleda. 

 

Hennes mamma har beskrivit hennes hjälpbehov på följande sätt.  är 

i behov av hjälp med kommunikation med tredje part i alla situationer som 

uppstår.  behöver komma ut och röra på sig och motionera varje dag. 

Ofta tar mamma ut henne på promenader, små utflykter och cykelturer. En 

gång per vecka försöker familjen göra en utflykt i syfte att träna henne i 

sociala situationer. Det kan vara ett restaurangbesök, gå på bio, göra en 
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utflykt till en park eller åka till ett köpcenter och fika. De har tränat på att gå 

till tandläkaren och fortsätter med detta nu också. Utrymmet för att 

genomföra dagliga och veckovisa aktiviteter har varit begränsade till följd 

av avsaknaden av nödvändiga insatser. Föräldrarna vill givetvis att hon ska 

ges mycket större möjligheter till stimulerande aktiviteter än vad som 

tidigare varit fallet, men då måste hon också ha nödvändig hjälp med 

kommunikation. Det är omöjligt att bara utgå från den aktiva tiden för varje 

enskilt kommunikationstillfälle eftersom hjälpen behövs under hela den tid 

som åtgår för att respektive aktivitet ska kunna genomföras. 

 

 hänvisar till nya intyg från överläkaren  

 (Habiliteringen, Hallands sjukhus Varberg), klassläraren 

 specialpedagogen  (Mariedals 

grundsärskola), förskolläraren  

(Bockstenskolan), arbetsterapeuten  och specialpedagogen 

 (Habiliteringen, Region Halland) samt ett överklagande av 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen i ett mål rörande en annan person. 

 

Kammarrätten har hållit muntlig förhandling i målet. Vid förhandlingen 

visade  ombud filmer av henne i olika vardagssituationer 

samt vid en utvecklingsbedömning. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

Frågan i målet är om  hjälpbehov avseende de 

grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan och om hon därmed 

har rätt till assistansersättning från och med juni 2015. 
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Bakgrund 

Enligt Försäkringskassan kan  hjälpbehov avseende de 

grundläggande behoven beräknas enligt följande. 

 

Hjälpbehov Skolvecka Ledig vecka 

Av- och påklädning 0 tim 0 tim  

Personlig hygien/toalettbesök 8 tim 22 min 10 tim 2 min  

Måltider 0 tim 0 tim  

Kommunikation 4 tim 30 min 7 tim  

Annan hjälp som kräver ingående kunskaper 0 tim 0 tim 

Totalt 12 tim 52 min 17 tim 2 min 

 

Efter överklagande gjorde förvaltningsrätten samma bedömning som 

Försäkringskassan i fråga om tidsåtgången för av- och påklädning, personlig 

hygien, toalettbesök samt måltider. Däremot bedömde förvaltningsrätten 

tidsåtgången för kommunikation och sådan aktiv tillsyn som krävde 

ingående kunskaper om  överstiga Försäkringskassans 

beräkning med sammanlagt en timma om dagen. Enligt förvaltningsrätten 

översteg därmed  hjälpbehov inom ramen för hennes 

grundläggande behov 20 timmar i veckan och hon hade då också rätt till 

assistansersättning. 

 

Av- och påklädning, personlig hygien och måltider 

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten när det gäller 

av- och påklädning, personlig hygien/toalettbesök och måltider. 

 

Kommunikation  

Det är ostridigt att  behöver hjälp för att kommunicera 

med personer utanför familjen och skolan. Att så är fallet får också stöd i 

den utredning som finns i målet.   

 

Som antecknats ovan anser Försäkringskassan att  

behöver hjälp att kommunicera med andra en halvtimme per skoldag och en 

6



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 1192-17 

   

 

timme per ledig dag.  menar att hennes hjälpbehov är 

betydligt större. 

 

Kammarrätten konstaterar att det endast är den tid som en assistent aktivt 

hjälper till i kommunikationen som kan beaktas inom ramen för det 

grundläggande hjälpbehovet. Med hänsyn till det och till den utredning som 

finns i målet anser kammarrätten att den av Försäkringskassan beaktade 

tiden är skälig. 

 

Aktiv tillsyn 

Endast så kallad aktiv tillsyn kan beaktas inom ramen för den enskildes 

grundläggande hjälpbehov. Aktiv tillsyn är tillsyn av övervakande karaktär. 

Det krävs också att tillsynen endast kan utföras av någon som har ingående 

kunskaper om personen med funktionsnedsättning. 

 

Det finns en omfattande utredning i målet. Uppgifter har lämnats av olika 

personer, varav några arbetar med  i skolan och träffar 

henne så gott som dagligen. Av utredningen framgår att  

saknar insikt i vad som kan vara farligt samt att hon styrs helt av sina egna 

impulser. Hon kan klättra upp på möbler, välta saker över sig eller ta i 

varma föremål. Hon kan också försvinna iväg snabbt, och kräver på grund 

av detta ständig uppsikt av personal. Utomhus behöver hon hela tiden en 

person nära sig, i synnerhet i trafikerad miljö. Vidare framkommer att 

 frekvent reagerar genom att få utbrott, under vilka hon 

slår sig själv hårt i huvudet och biter på händerna. Hon behöver ofta hjälp av 

en annan person för att bryta beteendet.  

 

Det framgår också av utredningen att det tar mycket lång tid att lära känna 

 och kunna tolka de signaler som är specifika för henne. 

Det tar även mycket lång tid för henne att acceptera nya personer. Det krävs 

ingående kunskaper om både  själv och om hennes 

funktionshinder för att man ska kunna hjälpa henne. 
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Sammantaget gör kammarrätten bedömningen att  

behöver aktiv tillsyn under en stor del av sin vakna tid. Det finns med 

hänsyn till utredningen inget skäl att tro att hennes hjälpbehov var mindre i 

juni 2015. Något föräldraansvar finns inte för aktiv tillsyn för ett barn i 

hennes ålder (jfr rättsfallet RÅ 2010 ref. 17). Kammarrätten anser därför att 

 hjälpbehov avseende de grundläggande behoven 

överstiger tjugo timmar i veckan från och med juni 2015. Försäkrings-

kassans överklagande ska därmed avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 Olle Holmstedt  

 

 

 

 

Ann-Charlotte Borlid  Katarina Dunnington 

  referent 

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

1.  

2.  

Adress som ovan 

  

Ombud: advokat Mathias Blomberg 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 17 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Göteborg 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 25 januari 2016   

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att 

 har rätt till assistansersättning fr.o.m. juni 2015. Målet 

visas åter till Försäkringskassan för utredning och beslut om assistans-

ersättningens totala omfattning. 

 

Förvaltningsrätten beslutar med stöd av 43 kap. 8 § offentlighets- och sekre-

tesslagen att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag ska bestå för de upp-

gifter om  hälsotillstånd och andra personliga förhållan-
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den som lagts fram vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och 

som inte tagits in i denna dom.  
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BAKGRUND 

 

Försäkringskassan har vid omprövning den 25 januari 2016 inte ändrat sitt 

tidigare beslut fattat den 13 oktober 2015 att inte bevilja  

assistansersättning. Beslutet motiverades huvudsakligen enligt följande. 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven har i genomsnitt 

beräknats uppgå till 12 timmar och 52 minuter under en skolvecka och 17 

timmar och 2 minuter under en ledig vecka. Eftersom hennes genomsnittliga 

behov av hjälp inte uppgår till minst 20 timmar per vecka har hon inte rätt 

till assistansersättning. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans från och med 

den 1 juni 2015 och anför i huvudsak följande. Försäkringskassan har endast 

räknat med att hon har ett behov om 10 minuter per dag för hjälp med 

dusch. Inte ens en vuxen person utan funktionshinder klarar av att duscha på 

så kort tid. Enligt PEP-bedömning har hon en sammanvägd utvecklingsålder 

på 2 år och 3 månader i området kommunikation. Hennes ADL-förmåga är 

på nivån av ett 1 år och 8 månader gammalt barn. Hon kan inte påbörja, ut-

föra eller slutföra något moment av de grundläggande behoven själv.  

 

Det är uppenbart att hon har ett behov av tillsyn all tid i sin vardag. Det 

handlar då om aktiv tillsyn av övervakande karaktär och för att den ska fun-

gera krävs av assistenten ingående kunskap om henne, hennes kommunikat-

ion och hur hon är som person. Får hon inte detta stöd är hon ständigt orolig 

och påverkas av allt som sker omkring henne. Det finns då en risk för de-

struktivt beteende. Enligt inlämnade intyg kan hon aldrig lämnas ensam. 

Hennes behov av kommunikation kan även det endast tillgodoses av en per-

son som har personspecifika kunskaper om henne. Hon har i snitt tillerkänts 

ett hjälpbehov vid kommunikation med 38 minuter per dag. Detta är oskä-
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ligt kort tid. Hon har ett ostridigt behov av kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser för att hon överhuvudtaget ska äta, klä av och på sig, 

sköta sin hygien eller kommunicera. Hon anser att Försäkringskassan i sin 

bedömning inte beaktat det inlämnade underlaget. Detta beskriver tydligt 

hennes stora begränsningar och hur de kräver personer med mycket ingå-

ende kunskaper för att några behov överhuvudtaget ska bli tillgodosedda. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande.  behov av hjälp med på- och avklädning, hygien samt mål-

tider är inte av sådan intim och kroppsnära natur att personlig assistans kan 

beviljas. Hon kan ta av och på sig kläder själv, även om hennes föräldrar 

måste vara närvarande för att räcka henne kläderna och stödja henne. Hon 

har behövt mycket träning, men det blir bättre. Under måltiderna kan hon 

äta själv om än med ständiga påminnelser att använda besticken. Försäk-

ringskassan har medgett att  har ett hjälpbehov vid hygiensituationer 

som uppgår till 8 timmar och 22 minuter på skolveckor och 10 timmar 2 mi-

nuter på lediga veckor. Likaså har skälig tid tillgodoräknats vid bedömning-

en av hennes behov av hjälp med kommunikationen, eftersom det endast är 

behovet vid kontakt med tredje person utanför skoltid som beaktas. I de vi-

deoklipp som spelades upp på den muntliga förhandlingen talade hon tydligt 

och klart.  

 

Det framgår vidare att  tydligt väljer ut vilka personer som hon anför-

tror sig till. Detta är dock inte samma sak som att man behöver ha individ-

kännedom om henne för att förstå vad hon vill. Av utredningen framgår 

visserligen att hon har ett behov av tillsyn av övervakande karaktär och att 

det tar tid för henne att lära känna nya personer. För att sådan tillsyn ska 

räknas som ett grundläggande behov krävs det emellertid frekventa ingrepp 

och personspecifika kunskaper. Det ska finnas en risk för ganska allvarliga 

konsekvenser om tillsynen inte utövas. Det är inte tillräckligt med endast 
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aktiverings- och motiveringsinsatser. Av inlämnade intyg framgår att om 

 hade lämnats ensam skulle hon endast stå stilla och vara orolig. 

 

Förvaltningsrätten har den 26 januari 2017 hållit muntlig förhandling i  

målet. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

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

vissa funktionshindrade, förkortad LSS, kan för sin dagliga livsföring få 

assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 

9 a § LSS. För rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver 

personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana 

grundläggande behov som avses i 9 a § LSS (51 kap. 2–3 §§ SFB). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett be-

gränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funkt-

ionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och 

på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingå-

ende kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som 

har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt 

till insats för andra personliga behov, om de inte tillgodoses på annat sätt 

(9 a § LSS). 

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 64) anges att personlig assistans 

ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situat-

ioner, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den en-

skilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä 

av sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra.  
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För att behovet av tillsyn ska räknas som ett grundläggande behov måste det 

enligt Högsta förvaltningsdomstolen vara fråga om ett behov som endast 

kan tillgodoses av personer med ingående kunskaper om den enskilde (RÅ 

2003 ref. 33). Vidare har behov av aktiv tillsyn med mer frekventa ingripan-

den som behövs för att den funktionshindrade inte ska förstöra föremål eller 

skada sig själv eller andra ansetts falla inom ramen för de grundläggande 

behoven (jfr RÅ 1997 ref. 23 I). 

 

Regeringsrätten har i RÅ 2010 ref. 17 funnit att ett nioårigt barn med ett 

svårt sammansatt funktionshinder i form av autism och medelsvår utveckl-

ingsstörning hade rätt till personlig assistans för tillsyn och för att kunna 

kommunicera. Domstolen uttalade att det inte fanns något nämnvärt föräld-

raansvar att beakta.  

 

Utredningen i målet 

 

Av intyg utfärdat av arbetsterapeut och specialpedagog den 15 juni 2015 

framgår bl.a. följande.  har diagnosen Fragilt X-autismspektrum-

störning och utvecklingsstörning. Hon har stora svårigheter med kommuni-

kation och socialt samspel. Hennes behov är av övervakande karaktär.  

 behöver hjälp med all kommunikation, både att kunna förstå och att 

uttrycka sig själv. För att kommunikationen ska bli tydlig för henne behöver 

man förstärka med bilder och tecken.  har svårt att starta upp aktivite-

ter. Hon behöver en vuxen som föreslår, startar upp och genomför aktivite-

ter tillsammans med henne. Hon utför alltid aktiviteter med stöd av vuxen. 

Varje aktivitet kräver mycket förberedelser och förförståelse för att de ska 

fungera för henne. Alla aktiviteter är för henne ett stort träningsmoment 

eftersom hon inte kan generalisera kunskaper från en aktivitet till en annan. 

Hon är beroende av en vuxen person i alla ADL-aktiviteter. Hade man läm-

nat  ensam skulle hon bli stående och mycket orolig. Det tar lång tid 

för henne att acceptera nya personer och miljöer. Vid sådana situationer blir 
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hon stressad och regredierar kraftigt i sin utveckling. Hon klarar inte heller 

av att vistas i för stora barngrupper.  

 

I yttrande den 28 oktober 2015 av  och 

 klasslärare respektive pedagog på  skola, anges bl.a. föl-

jande.  skoldag består av skolarbeten med tydlig struktur och an-

passning efter förståelse och motivation.  behöver hela tiden en lära-

res stöttning för att hålla kvar vid uppgiften, då hennes egen drivkraft inte 

räcket till. Hon gör ingenting på eget initiativ.  klarar inte av att ta 

mat själv och förstår inte hur mycket hon ska äta. Vid toalettbesök behöver 

hon hjälp med att torka sig och tvätta händerna. Vid av- och påklädning 

samt dusch behöver hon hjälp med varje moment. I alla aktiviteter är hon 

fullständigt beroende av vuxenhjälp, såväl praktiskt som genom motivering. 

Hon har inte begrepp om vilka kläder som är lämpliga eller att man måste 

duscha, torka sig efter toalettbesök och tvätta händerna.  kräver väl-

kända, trygga pedagoger som känner henne och förstår hennes kommunikat-

ion som till huvudsak sker genom kroppsspråk och läten. Hon kan endast i 

begränsad utsträckning uttrycka vad hon vill. Hon använder endast enstaka 

ord och det är inte alltid orden motsvarar vad hon menar. Exempelvis kan 

hon kalla personal för ”mamma” och säga ”nej” samtidigt som hon visar 

glädje. För att  ska förstå sin vardag och vad som ska hända behöver 

hon förberedas genom ett schema med bilder. Det förekommer inga spon-

tana aktiviteter och hon måste förberedas för alla förändringar för att över-

huvudtaget klara av dem.  blir lätt orolig, ledsen och gråter om hon 

inte förstår samt blir rädd för höga ljud och om hon t.ex. möter en främ-

mande hund. Hon har inga begrepp om faror som t.ex. trafik, parkerings-

platser och gungor på lekplatser. Hon kan bara gå iväg och försvinna på 

egen hand. Hon behöver ständig tillsyn hela dagen. Under en skoldag arbe-

tar aldrig vikarier med  utan endast välkända pedagoger som finns i 

klasslaget. 
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I utlåtande den 28 oktober 2015 uppger överläkaren  

vid barnhabiliteringen i Varberg bl.a. följande.  kan aldrig lämnas 

ensam utan behöver hela tiden tillsyn. Hon klarar inte själv av att klä av och 

på sig. Hon behöver hjälp i samband med toalettbesök och måltider. Hon 

kan inte dela maten själv och äter helst med händerna.  bedöms ha ett 

omfattande behov av stöd och tillsyn under hela dagen och sent på kvällen, 

som kommer kvarstå framöver. 

 

 har genomgått en s.k. PEP-bedömning för att bedöma hennes för-

mågor och färdigheter inom flera olika områden. Specialpedagogen  

 har den 13 november 2015 sammanfattat resultatet enligt följande. 

 har en sammanvägd utvecklingsålder på 2 år och 3 månader inom 

området kommunikation, 2 år och 8 månader inom området motorik samt en 

personlig ADL-nivå som hos ett 1 år och 8 månader gammalt barn.  

 

Under den muntliga förhandlingen spelades videoklipp upp för rätten. Vide-

oklippen visade  när hon äter frukost, tvättar händerna, borstar tän-

derna, klär på sig, borstar håret samt sitter i en fåtölj där hon uppvisar ett 

stereotypt beteende. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen enligt LSS. Frågan i 

målet är om hon har rätt till assistentersättning från Försäkringskassan. För 

att så ska vara fallet måste hennes behov av hjälp med de grundläggande 

behoven uppgå till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att  var tolv år gammal när hon ansökte 

om assistansersättning. En tolvåring utan funktionshinder klarar i regel av 

att utföra samtliga grundläggande behov själv. Det finns därmed inget 

nämnvärt föräldraansvar att beakta i målet. 
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På- och avklädning samt måltider 

Av utredningen i målet och det som kommit fram under den muntliga för-

handlingen framgår att  har ett hjälpbehov vid på- och avklädning 

liksom vid måltider. Hon kan dock till största delen ta av och på sig kläder 

själv rent fysiskt, även om hon behöver ha någon som tar fram och räcker 

kläder till henne samt förmår henne att ta på sig dem. Likaså framgår bl.a. 

av videoklippen som spelades upp under den muntliga förhandlingen att hon 

kan föra mat till munnen själv, men behöver t.ex. uppmanas att äta maten 

och påminnas om att använda bestick. Den här sortens rena aktiverings- och 

motiveringsinsatser utgör inte grundläggande behov (jfr bl.a. RÅ 2009 

ref. 67 och RÅ 2003 ref. 33). Någon tid kan därför inte tillgodoräknas i 

denna del. 

 

Personlig hygien 

Vad gäller omfattningen av  hjälpbehov vid hygiensituationer gör 

förvaltningsrätten följande bedömning. Försäkringskassan har godtagit ett 

genomsnittligt hjälpbehov om 8 minuter per toalettbesök. Eftersom det end-

ast är för aktiv hjälp som personlig assistans kan beviljas förefaller denna tid 

rimlig. Med samma motivering ser förvaltningsrätten ingen anledning att 

frångå Försäkringskassans bedömning att  har ett genomsnittligt be-

hov av hjälp med dusch om 10 minuter per tillfälle, framför allt inte då hon 

enligt egna uppgifter tvättar håret endast varannan dag. Vidare visar vide-

oklippen som spelades upp under den muntliga förhandlingen inte annat än 

att den tid som Försäkringskassan beräknat för hjälp med att tvätta händerna 

och övrig hygien, vilket inbegriper att borsta tänderna och håret samt klippa 

naglarna, är fullt tillräcklig. Den hjälp hon har i samband med hygiensituat-

ioner i form av aktivering och motivering utgör som ovan konstaterats inte 

ett grundläggande behov. Någon ytterligare tid kan därför inte tillgodoräk-

nas i denna del.  
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Kommunikation och aktiv tillsyn 

 har yrkat att hon ska tillgodoräknas tid för kommunikation med 19,5 

timmar per skolvecka och 24,5 timmar per ledig vecka. Försäkringskassan 

har godtagit 4,5 timmar under skolveckor och 7 timmar för varje ledig 

vecka. Vad gäller aktiv tillsyn har  yrkat på drygt 16 timmar varje 

skolvecka och drygt 20 timmar varje ledig vecka, medan Försäkringskassan 

inte har godkänt någon tid alls för detta behov.  

 

I fråga om  behov av personlig assistans för kommunikation och 

tillsyn måste paralleller dras till RÅ 2010 ref. 17. I målet var fråga om en 

nioårig pojke, T.H., som ansökte om personlig assistans. T.H. hade ett 

sammansatt funktionshinder i form av autism och medelsvår utvecklings-

störning. Han hade uttalade kommunikationssvårigheter och kunde möjligt-

vis förstå enkla uppmaningar, men hade svårt att kommunicera sin vilja och 

att förstå uppmaningar. Kommunikationen genomfördes till stor del med 

hjälp av bilder. T.H. hade dessutom ingen förståelse för farofyllda situation-

er och kunde t.ex. plötsligt springa rakt ut i trafiken. Han kunde lätt bli arg 

och frustrerad och reagerade på missförstånd som ofta kunde uppstå, bl.a. på 

grund av kommunikationsproblem eller oplanerade förändringar. Han kunde 

inte företa sig någon aktivitet utan en vuxen behövde hela tiden vägleda 

honom. Regeringsrätten uttalade i sitt avgörande följande.  

Att kunna kommunicera med andra och därmed kunna skapa och upprätthålla sociala kon-

takter hör till de grundläggande behoven. Utredningen visar att det krävs kunskap om T.H., 

hans funktionshinder och hans kommunikationssätt för att kunna förstå vad han vill säga 

och för att hjälpa honom att uppfatta budskap som andra vill förmedla till honom. Rege-

ringsrätten finner därmed utrett att T.H. har behov av hjälp för att kunna kommunicera med 

andra.  

 Av utredningen framgår vidare att T.H. behöver ständig tillsyn under den tid han är 

vaken. [--] T.H. saknar insikt om vad som är farligt och kan t.ex. springa rakt ut i trafiken. 

Det framkommer också att han lätt blir frustrerad och då ofta reagerar med att bli aggressiv 

och destruktiv samt att ständiga ingripanden krävs för att hindra att hans reaktioner vänds 

mot honom själv, mot andra människor eller mot egendom. Den aktiva tillsyn som därför 

krävs förutsätter – bl.a. på grund av hans kommunikationssvårigheter – goda kunskaper om 

honom och omfattas därför av hans grundläggande behov.  

  

Förvaltningsrätten konstaterar att  inte bara har motsvarande diagno-

ser som barnet i RÅ 2010 ref. 17, utan även att funktionshindren är nästan 
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identiska. Exempelvis saknar båda ett talat språk, är rymningsbenägna, sak-

nar insikt om faror samt har svårigheter att generalisera kunskaper, för-

mågor och erfarenheter. Båda två tenderar också att bli aggressiva mot sig 

själva och sin omgivning om det uppstår missförstånd. Stor del av kommu-

nikationen med båda sker vidare med bilder. 

 

Av utredningen i målet och videoklippen som spelades upp under den munt-

liga förhandlingen framgår tydligt att  har mycket stora brister i sin 

kommunikationsförmåga. Försäkringskassan har visserligen korrekt påpekat 

att när  talar gör hon det klart och tydligt. Förvaltningsrätten kan 

dock konstatera att i den mån hon överhuvudtaget svarar på frågor och vid 

tilltal sker det nästan uteslutande med enstaka, korta ord. Enligt inlämnade 

intyg behöver dessutom orden hon yttrar inte alltid motsvara det hon försö-

ker meddela. I övrigt kommunicerar hon mestadels genom läten och gester, 

som endast en person som känner henne väl – som t.ex. hennes mor – kan 

uttolka.  

 

 var tolv år gammal vid tiden för Försäkringskassans beslut. En tolvå-

ring har normalt omfattande kontakter med andra människor och aktiviteter 

med jämnåriga utanför skoltid.  har också uppgett att hon om efter-

middagarna och på helgerna deltar i flera aktiviteter, som att gå på prome-

nad dagligen, simma i simhallen två gånger i veckan samt rida och gå till 

biblioteket en gång i veckan. Hon kommer i alla sina aktiviteter i kontakt 

med andra barn och vuxna. För att hon ska göra sig förstådd och för att hon 

ska förstå dem behöver hon ha någon hos sig med personlig kännedom om 

hennes sätt att kommunicera. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten 

att omfattningen av  behov av hjälp med kommunikation klart 

överstiger den tid som Försäkringskassan har medgett om 30 minuter per 

skoldag och 1 timme per ledig dag.  
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Likaså anser förvaltningsrätten mot bakgrund av likheterna med RÅ 2010 

ref. 17 att  har ett behov av tillsyn av övervakande karaktär. Hon sak-

nar insikt om faror vilket innebär att hon bl.a. måste hindras från att äta far-

liga saker, handskas med vassa föremål eller bränna sig på t.ex. varma spis-

plattor, glödlampor eller öppna lågor. Hon är även rymningsbenägen och 

kan ge sig iväg utan förvarning. Det kan då ta en ansenlig tid att hitta henne. 

Eftersom hon har behov av någon som förstår hennes sätt att kommunicera 

saknar hon adekvata möjligheter att kalla efter hjälp när hon rymmer. Som 

konstaterats blir  dessutom aggressiv då det uppstår missförstånd i 

kommunikationen. Hon kan vid dessa tillfällen enligt uppgift agera våld-

samt mot såväl föremål som sig själv och andra personer. Detta får stöd av 

ett av videoklippen som visades på den muntliga förhandlingen, där  

uppvisade ett stereotypt beteende och bl.a. slog sig själv i pannan upprepade 

gånger. Det är tydligt att det i dessa lägen krävs någon som har god känne-

dom om henne och vad som gör henne upprörd för att kunna antingen för-

hindra att situationerna uppstår, eller lugna ned henne när situationen väl är 

ett faktum. Den faktiska och aktiva tillsyn som  i detta avseende be-

höver måste, enligt förvaltningsrättens mening, ges av någon som har ingå-

ende kunskaper om henne, framför allt på grund av  särskilda svå-

righeter att kommunicera. Tillsynen är därmed att betrakta som ett grund-

läggande behov, för vilket  har rätt till personlig assistans. 

 

Parternas bedömning av omfattningen av  behov av hjälp med 

kommunikation och tillsyn skiljer sig markant åt, varför förvaltningsrättens 

bedömning i frågan är svår. Det står dock för förvaltningsrätten klart att det 

behov som  har för kommunikation och aktiv tillsyn sammanlagt 

överstiger en timme per dag, utöver vad Försäkringskassan har godtagit. Det 

antecknas i detta avseende att Försäkringskassan endast godtagit tid vad 

gäller kommunikation. Förvaltningsrätten gör således ingen bedömning av 

exakt hur många minuter per dag som  har behov av kommunikation 

respektive aktiv tillsyn, men finner att omfattningen är så pass stor att hon 
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har ett totalt genomsnittligt hjälpbehov för de grundläggande behoven som 

överstiger 20 timmar i veckan under såväl skolveckor som lediga veckor. 

Detta innebär att  har rätt till assistansersättning enligt SFB inte bara 

för sina grundläggande behov, utan även för andra personliga behov i en-

lighet med 9 a § LSS. Mot denna bakgrund ska det överklagade beslutet 

upphävas och målet visas åter till Försäkringskassan för närmare beräkning 

av det totala antalet assistanstimmar. 

 

Ansökan i målet gäller tiden fr.o.m. juni 2015. Med beaktande av att  

redan då var tolv år, och att hennes funktionsnedsättning var densamma då 

som nu, finner förvaltningsrätten att rätten till assistans ska gälla fr.o.m. den 

tidpunkten. Biträde av personlig assistent kan inte utgå för förfluten tid (RÅ 

2006 ref. 76), men ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

kan under vissa förutsättningar utgå för förfluten tid (RÅ 2005 ref. 85 och 

RÅ 2000 not. 176). Försäkringskassan har att som första instans pröva i vil-

ken utsträckning  har rätt till sådan ersättning.  

 

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

 

 

Karin Johansson 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Roland Alkvik, Veselka Goles och 

Hans Nyman deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Alexander Dahl-

man.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

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