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Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 7 juni 2017 i mål nr 10316-16,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och bestämmer att 

 har rätt till assistansersättning. Målet visas åter till 

Försäkringskassan för närmare utredning av antalet assistanstimmar. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut. 

 

_________________________ 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten med ändring av förvaltningsrättens 

dom förklarar att han har rätt till assistansersättning och överlämnar 
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handlingarna till Försäkringskassan för närmare utredning av det totala 

antalet timmar. Han hänvisar till vad han anfört i underinstanserna samt 

anför följande. 

 

Förvaltningsrätten har gjort gällande att det krävs ingående kunskaper om 

den funktionshindrade personen för att ett behov av hjälp med 

kommunikation ska bedömas som grundläggande. Detta är felaktigt. I RÅ 

2010 ref. 17 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att möjligheten 

att kunna kommunicera med andra och därmed kunna skapa och upprätt-

hålla sociala kontakter hör till de grundläggande behoven. I det aktuella 

fallet fann HFD att det krävdes kunskap om den funktionshindrade, hans 

funktionshinder och hans kommunikationssätt för att kunna förstå vad han 

ville säga och för att hjälpa honom att uppfatta budskap som andra ville 

förmedla till honom. HFD ansåg därför att det var utrett att den funktions-

hindrade personen hade behov av hjälp med att kommunicera. HFD nämnde 

inte att det ska uppställas krav på att assistenten ska ha ingående kunskaper 

om den funktionshindrade personen för att hjälpbehovet ska bedömas som 

grundläggande. 

 

Han kommunicerar via tecken, bilder och ljud. Den huvudsakliga 

kommunikationen består i att han utstöter ljud. Det går också att läsa av på 

hans ansiktsuttryck och kroppsspråk vad han vill uttrycka, förutsatt att 

personen som läser av honom har kunskap om honom, hans funktionshinder 

och hans kommunikationssätt. Det är inte möjligt för personer utan sådan 

kunskap att förstå och läsa av honom. Han har ett utåtagerande beteende 

som förstärks vid missförstånd. En viktig del i att bistå honom med hjälp i 

en social situation handlar om att läsa av signaler på stress och frustration 

som kan övergå i aggression.  har berättat för Försäkrings-

kassan att han saknar talat språk och att han använder egna tecken och ljud. 

Det måste ge vid handen att det krävs kännedom om honom för att förstå 

just hans egna tecken och ljud och översätta dem till vad de betyder för 

honom. 
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Hans behov av hjälp med att kommunicera är omfattande. Han har ingen 

skolgång och inte heller någon annan sysselsättning. Han sysselsätter sig 

genom att vistas utanför bostaden. Han har ett stort behov av aktivitet 

eftersom det har en lugnande effekt på hans aggressivitet. Han är 19 år 

gammal och har ett behov av att utveckla sunda, sociala kontakter med 

personer utanför familjen och assistentgruppen. 

 

Utifrån vad som framkommit i vittnesförhören, utöver vad som framkommit 

tidigare, står det klart att han har behov av annan hjälp som kräver ingående 

kunskaper om honom och hans funktionshinder.  uppgav att 

inte all personal kunde arbeta med honom samt att första året präglades av 

mycket oro och incidenter. Det var först under andra året som det gick att 

åstadkomma en stabilitet kring honom genom att personalen då upparbetat 

tillräcklig kunskap om honom.  berättade om hur skolans 

lokaler specialanpassats för hans behov av avskilda rum att vistas i. Av 

vittnesförhören med skolpersonalen framgick också att varje rum utrustats 

med två utrymningsvägar för personalen. I ett av rummen fanns ett bord 

som personalen kunde ta skydd under. Risken för aggressivt och utåt-

agerande beteende var konstant. Det var för krävande att arbeta med honom 

för att samma personer skulle klara en hel arbetsdag. Det var i princip 

samma personer i arbetsgruppen under de år som han gick i skolan. Men 

trots det fungerade inte all personal med honom. Personalen arbetade alltid 

två och två med honom, utifrån individuellt utformade strategier. Av dessa 

personer var det ett minimum att en person hade lång erfarenhet av att 

arbeta med honom. 

 

Det tog synnerligen lång tid för specialutbildad personal att åstadkomma en 

relativ stabilitet kring honom. Han vistades avskild från andra elever i 

specialanpassade lokaler, som anpassats efter hans behov och personalens 

säkerhet. Skolan köpte in en specialanpassad bil med skyddsglas mellan 

honom och chauffören. 
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Vad som framgår av samtliga vittnesförhör talar för att han har ett behov av 

aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det går inte att lämna honom ensam i 

ett rum eller i något sammanhang. Han är över två meter lång och väger 

idag närmare 200 kg. Han gör enorm skada på sin omgivning vid affekt-

utbrott och kan genom sin storlek, styrka och impulsivitet mycket allvarlig 

skada en annan person. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

 

Avseende kommunikation så krävs det att det finns behov av hjälp av 

assistenten när den assistansberättigade ska kommunicera med en tredje 

person. Av vittnesförhören i förvaltningsrätten framgår att vem som helst, 

som har kunskap om det bildverktyg  använder för att 

kommunicera, kan kommunicera med honom. Det framgår också att det inte 

finns några rutiner för hur ny personal lärs upp för att kunna kommunicera 

med  Det kan variera från några timmar till dagar innan ny 

personal kan arbeta med honom. Det krävs inte någon speciell kunskap om 

 för att kunna kommunicera med honom och därför uppfyller 

han inte kraven för grundläggande behov avseende kommunikation. 

 

När det gäller aktiv tillsyn och annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper visar utredningen att frekvensen av incidenter har minskat under 

 sista tid i skolan samt att personalen har metoder för att 

avleda honom. Det saknas också uppgifter om att det finns ett behov av att 

introducera ny personal i hur de ska agera i dessa situationer. Personalen har 

under vittnesförhör i förvaltningsrätten uppgett att det som är avgörande för 

om det fungerar att arbeta med  är att personkemin mellan 

honom och personalen fungerar. 

 

Av vittnesförhör med assistent och personal från skolan framkom att  

 vill vara ensam och lämnas ensam under intagandet av måltider, både 
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hemma och i skolan. Det stämmer således inte att han alltid behöver ha en 

assistent i sin omedelbara närhet. Han är därför inte i behov av aktiv tillsyn 

och annan hjälp som kräver ingående kunskaper. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

Frågan i målet är om  hjälpbehov avseende de grundläggande 

behoven överstiger 20 timmar så att han har rätt till fortsatt assistans-

ersättning. 

 

Hygien, måltider samt av- och påklädning 

I fråga om hygien och måltider delar kammarrätten underinstansernas 

bedömningar. 

 

I fråga om av- och påklädning har Försäkringskassan inte godtagit någon tid 

alls som grundläggande behov. Av utredningen framgår att  

rent praktiskt kan klara större delen av dessa moment själv med hjälp av 

instruktioner. Det framkommer dock att han behöver viss praktisk hjälp 

också, varför viss mindre tidsåtgång bör beaktas. 

 

Kommunikation 

Förvaltningsrätten har i fråga om kommunikation bland annat uppställt ett 

krav på att assistenten måste ha ingående kunskaper om den funktions-

hindrades uttryckssätt och dennes funktionshinder. 

 

I praxis har hjälp med kommunikation bedömts som grundläggande behov 

när utredningen visat att det krävs kunskap om den enskilde själv, personens 

funktionshinder och kommunikationssätt för att förstå den enskilde själv 

och för att hjälpa denne att uppfatta budskap från andra (RÅ 2010 ref. 17). 

Däremot ställs det varken i lagtext, förarbeten eller praxis något krav på att 
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hjälpbehovet endast ska kunna tillgodoses av personer som har ingående 

kunskaper om personen i fråga.  

 

Av utredningen i målet framgår att  till viss del förstår muntlig 

kommunikation, men ingen vet hur mycket han uppfattar. Han förstår lite 

bättre om man förstärker med tecken och bilder, men det har man bara 

lyckats använda i skolan. Enligt en assistent slänger han iväg bilderna 

hemma. Det kan noteras att man i skolan arbetade extremt strukturerat med 

två personal hela tiden. En person skötte själva kommunikationen medan en 

annan förberedde de bilder som behövdes. Dessa förutsättningar finns inte 

utanför skolan. 

 

 kan själv endast säga några få ord. I övrigt har han egna läten 

och ljud som personerna runt honom måste lära sig att tolka. Personalen i 

skolan härmade hans ljud och använde dessa i kommunikationen med 

honom. Vissa mycket enkla bilder kunde  själv leta fram, men 

för att veta vad han menar när han pekar på bilden måste man känna honom. 

I övrigt får man läsa av hans kroppsspråk för att försöka förstå honom. 

 

Kammarrätten kan konstatera att det inte räcker med allmän kunskap om 

kommunikation via tecken och bilder för att kunna kommunicera med 

 Man måste även känna till hans sätt att kommunicera. 

Sammantaget anses hans hjälpbehov med kommunikation vara av den 

karaktären att det ska anses vara ett grundläggande behov som ska beaktas 

vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Hans hjälpbehov är 

tillgodosett när han vistas tillsammans med sin familj, men vid kontakter 

utanför denna behöver han hjälp. Med tanke på att han inte går i skola eller 

deltar i annan verksamhet bör behovet av hjälp med kommunikation vid 

aktiviteter ute i samhället vara relativt stort. 
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Aktiv tillsyn 

Enligt uppgifter från personal i skolan var skolan, när  skulle 

börja i gymnasiesärskolan, tvungen att anpassa lokalerna och verksamheten 

på grund av hans utåtagerande beteende. Lokalernas byggdes om så att 

 fick helt egna lokaler med egen ingång. Dessutom gjordes 

extra utrymningsvägar för personalen. En särskild bil med plexiglasskiva till 

skydd för föraren anskaffades. Det noteras också att skolskjutsen vägrat att 

köra honom på grund av hans beteende.  är också närmare två 

meter lång och väger 190 kg. 

 

Under det första året i skolan hände det en hel del incidenter.  

slog sönder en ruta, gipsväggar m.m., samt skadade flera i personalen och 

sig själv. Han fick aldrig komma nära andra elever och personalen arbetade 

aldrig ensam med honom. Han lämnades aldrig utan uppsikt. Även när han 

åt sin mat och ville vara ensam stod personalen och tittade på honom genom 

en glasruta i dörren.  

 

Kammarrätten noterar att det var först efter det att skolan hade arbetat på sitt 

mycket strukturerade sätt under mycket lång tid som personalen hade lärt 

känna honom tillräckligt väl för att kunna avleda många utbrott på olika 

sätt. Det var således först sedan de fått ingående kunskaper om honom och 

hans sätt att kommunicera som utbrotten minskade i antal. 

 

Enligt uppgifter från  pappa och hans assistenter får  

 fortfarande ofta utbrott i hemmet, där man inte kan arbeta så 

strukturerat med två personal som skolan kunnat göra. Han har skadat 

pappan, assistenterna, sig själv och inredningen många gånger. Vid risken 

för skador anser kammarrätten att hänsyn måste tas till  

storlek. Svårigheterna förstärks också av hans uttalade 

kommunikationssvårigheter. 
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Kammarrätten bedömer att  behöver så kallad aktiv tillsyn 

under all vaken tid av någon som har ingående kunskaper om honom. 

Denna tillsyn ingår i de grundläggande behoven som ska beaktas vid 

bedömningen av rätten till assistansersättning. 

 

Slutsatser 

Sammantaget anser kammarrätten att omfattningen på  

grundläggande behov klart överstiger 20 timmar per vecka. Han har därför 

rätt till assistansersättning. Målet ska visas åter till Försäkringskassan för 

utredning av det antal assistanstimmar som behövs. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Gertrud Forkman  

 

 

 

 

Ann-Charlotte Borlid  Per Gunnar Olsson 

referent 

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 

  

 

Ombud: jur.kand. Emilia Liedbeck 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 29 augusti 2016 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

 yrkande att förvaltningsrättens dom inte ska gälla omedelbart 

lämnas utan bifall. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att sekretessbestämmelsen i 28 kap. 1 § offent-

lighets- och sekretesslagen även i fortsättningen ska vara tillämplig på upp-

gifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som 

lagts fram vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och som inte 

tagits in i denna dom. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

 har tidigare varit beviljad assistansersättning med i genomsnitt 

drygt 100 timmar i veckan enligt en beräkning om 17 timmar och 30 minu-

ter per dag skolfria veckor respektive 11 timmar och 30 minuter för skol-

veckor. Inom ramen för denna beräkning godtogs hjälpbehov i samband 

med personlig hygien, på- och avklädning, kommunikation och i situationer 

som kräver ingående kunskap om  

 

Försäkringskassan har vid tvåårsprövning den 21 juli 2016 beslutat att 

 inte längre ska beviljas assistansersättning enligt 51 kap. soci-

alförsäkringsbalken. Enligt förnyad beräkning anser Försäkringskassan att 

behovet av personlig assistans inskränker sig till 7 timmar och 5 minuter för 

personlig hygien i samband med dusch, toalettbesök, avtvättning, rakning, 

nagelklippning, tandborstning och insmörjning.  

 

Försäkringskassan har vid omprövning den 29 augusti 2016 i det nu över-

klagade beslutet inte ändrat sitt beslut. Under målets handläggning i förvalt-

ningsrätten har Försäkringskassan godtagit ytterligare tid för hygien i sam-

band med toalettbesök med 10 minuter per dag. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. För det fall han 

inte vinner bifall med överklagandet yrkas att domen ska gälla först sedan 

den vunnit laga kraft.  

 

Till stöd för sin talan anför  bl.a. följande. Försäkringskassan 

har i flera på varandra följande beslut tidigare beviljat honom rätt till assi-

stansersättning och han har inte förbättrats i sitt funktionshinder eller fått 

minskat hjälpbehov. På grund av ett psykiskt funktionshinder har han behov 

av hjälp med högst basala behov av mycket privat karaktär som är mycket 
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känsliga för den personliga integriteten. Därtill har han behov av aktiv till-

syn av övervakande karaktär som måste utövas av en begränsad krets med 

ingående kunskaper om honom för att han inte ska skada sig själv, andra 

personer eller saker i sin omgivning. 

 

I fråga om personlig hygien och på- och avklädning ska eventuella icke-

handgripliga insatser mellan olika aktiva insatser beaktas inom ramen för 

det grundläggande behovet. Assistenten står beredd att bistå med nästa 

handgripliga insats och måste vara med i den särskilt personliga och integri-

tetskänsliga situationen.  Han yrkar ytterligare tid med hänsyn till att han 

inte går i skolan numera.  Avseende av- och påklädning måste beaktas att 

skolan har en tillrättalagd miljö med rätt hjälp och rätt kunskap. I skolan 

hade han kläder för att passa skolmiljön. Nu bär han annat beroende på akti-

vitet, t.ex. långärmade tröjor. Sådan vikt som Försäkringskassan lagt vid 

skolpersonalens uppgifter i denna del ska därför inte göras. När han klär på 

sig de få anpassade plagg han själv klarar gör han sönder dem.  

 

För att aktivera honom tas han ut på aktiviteter många gånger per dag. Han 

behöver kommunikationshjälp med släktingar och vänner till familjen. Han 

ska som andra kunna förmedla sig med omgiviningen och vid bedömningen 

ska beaktas hypotetiska kontakter och inte bara faktiska. I annat fall handlar 

det om isolering. För att förebygga missförstånd som resulterar i utåtage-

rande eller självdestruktivt beteende är det avgörande att han har hjälp när 

han möter någon. Det krävs individunik kunskap om honom. Med anledning 

av att kassan hänvisar till att han sedan nedre skolåldern kunde göra sig för-

stådd är detta orättvist och uppenbart felaktigt. Hans verbala ordförråd har 

kraftigt minskat sedan han var liten, vilket är vanligt förekommande hos 

personer med hans diagnoser. Att han har stora svårigheter att göra sig för-

stådd bekräftas såväl i läkarintyg som av uppgifter från läraren 

 Hans utåtagerande beteende som hör ihop med att han känner sig miss-

förstådd eller får för sig en tanke eller en idé, kräver att personalen är lyhörd 
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och kan läsa av hans signaler. Det krävs mer än kunskaper om ett alternativt 

kommunikationssätt för att förstå honom, bli förstådd av honom och hjälpa 

honom i samtal med andra.  

 

Han blir upprörd, utåtagerande eller självdestruktiv och har behov av hjälp 

av någon som kan förmå honom att medverka i vardagen på ett konstruktivt 

sätt. Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom 

finns därmed. Det måste tas i beaktande att han är synnerligen storväxt och 

att ett felaktigt bemötande och missförstånd riskerar att få allvarliga konse-

kvenser eller allvarlig personskada. Det är en absolut förutsättning att den 

som hjälper honom har ingående kunskaper om honom och hans funktions-

hinder, som förstår hans ljud och tecken, kan läsa av honom och hans humör 

och som vet hur han ska bemötas. Det tillsynsbehov han har all vaken tid 

har tidigare av Försäkringskassan bedömts som ett grundläggande behov. I 

bostaden finns genomgående tydliga tecken på att han har ett utåtagerande 

beteende i form av skador.  

 

Försäkringskassan vidhåller sitt beslut.  

 

MÅLETS HANDLÄGGNING  

 

Förvaltningsrätten har den 10 maj 2017 hållit muntlig förhandling.  

 

Förvaltningsrätten har, på begäran av  hört de personliga assi-

stenterna  och  samt klassläraren, specialpeda-

gogen  och rektorn  som vittnen. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Av 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, framgår att en 

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

vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning 
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för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag. 

Rätt till assistansersättning förutsätter 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. 3 § SFB).  

 

Med personlig assistans enligt 9 a § första stycket LSS avses personligt 

utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund 

av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga 

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

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

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

grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra person-

liga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Rätten till personlig assistans är förbehållen den som behöver hjälp i krä-

vande eller i olika hänseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 

personlig karaktär, såsom att sköta sin hygien, för att klä av och på sig, för 

att inta måltider eller kommunicera med andra (se prop. 1992/93:159 s. 63 

ff. och 174 ff., jfr RÅ 2009 ref. 57). Aktiverings- och motivationsinsatser av 

olika slag räknas normalt inte till de grundläggande behoven (se t.ex. RÅ 

2003 ref. 33). En annan bedömning undantagsvis kan göras om det är fråga 

om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt psykiska tillstånd, be-

höver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning (se RÅ 

1997 ref. 23 I). Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte 

räknas till sådan kvalificerad tillsyn.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

I målet är parterna ense om att  omfattas av personkretsen i 1 § 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Frågan i målet 

är om de hjälpbehov som  har för sådana grundläggande behov 
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som avses i 9 a § LSS i form av personlig hygien, på- och avklädning, 

kommunikation eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

honom är av sådan karaktär och omfattning att det sammanlagda hjälpbeho-

vet för dessa uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.  

 

Försäkringskassans slutliga ställningstagande är att  behov av 

hjälp med sina grundläggande behov uppgår till endast 8 timmar och 15 

minuter per vecka.  

 

Vad gäller hjälpbehovet i hygiensituationer godtar Försäkringskassan att ett 

sådant finns i sig i en omfattning om 8 timmar och 15 minuter i veckan. En-

ligt vittnena  och  behöver  hjälp 

med byxor i samband med toalettbesök. Olika uppgifter har lämnats 

huruvida han klarar att tvätta sina händer efter toalettbesök. Enligt vad 

 uppgett måste pappan hjälpa till med detta två gånger i veckan. 

Klassläraren  har å andra sidan uppgett att om  

efter toalettbesök i skolan glömt att tvätta sina händer gick han till toaletten 

och tvättade dem efter påminnelser. Oavsett detta konstaterar förvaltnings-

rätten att tid för avtvättning redan är beaktad. I övrigt är det heller inte visat 

i målet att den redan beaktade tiden för personlig hygien är annat än skälig. 

Utgångspunkten är att endast hjälpbehov av handgripligt, integritetskänsligt 

slag i hygiensituationen kan beaktas. Stöd för att tid utöver detta bör räknas 

in saknas. Ytterligare tid för att tillgodose  behov i denna del 

ska därför inte beaktas.   

 

Vad gäller av- och påklädning framgår av vittnesförhören att  

är i behov av visst stöd i denna del. Hans assistenter har vittnat om att 

 med svårighet kan ta av sig en tröja och att den då kan gå sön-

der. Enligt  krävs instruktioner för att  ska 

klara av vissa klädmoment och att ett behov av hjälp finns att få på en tröja. 

Även om ett visst behov av hjälp finns i fråga om påklädning, är det enligt 
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förvaltningsrättens mening inte visat att hjälpbehovet vid av- och påkläd-

ning är av sådant integritetsnära slag att det till sin karaktär eller omfattning 

ska beaktas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till assistanser-

sättning.  

 

Förvaltningsrätten kan konstatera att  otvivelaktigt har problem 

i sin förmåga att kommunicera med utomstående. Kommunikationsförmåga 

och därmed att skapa och upprätthålla sociala kontakter, hör till de grund-

läggande behoven. I praxis ställs vissa krav för att anse hjälpbehovet med 

kommunikation vara att hänföra till ett sådant grundläggande behov som ger 

rätt till assistansersättning. Bl.a. är det inte tillräckligt att den som utför den 

personliga assistansen måste ha kunskap om ett alternativt kommunikations-

sätt. Det krävs också att assistenten har ingående kunskap om den funkt-

ionshindrades uttryckssätt och dennes funktionshinder. Av den befintliga 

utredningen kan sägas framgå att  behärskar ett antal ord men i 

övrigt kommunicerar via tecken, bilder och ljud. Läraren  har 

uppgett att för att förstärka den verbala kommunikationen i skolan använde 

personalen sig av bild- och teckenstöd, miner och gester vid sin kommuni-

kation. När det gäller frågan om det stöd  är i behov av vid 

kommunikation ställer krav på ingående kunskaper om honom och hans 

funktionshinder, följer av vittnesförhören att det visserligen krävs visst mått 

av erfarenhet och vana vid  för att kunna tolka honom rätt. 

Emellertid menar förvaltningsrätten att vad som framkommit av vittnesupp-

gifterna från  i fråga om hur användning av bildstöd gått till i 

skolan, detta inte kan medföra slutsatsen att ingående kunskaper om  

 skulle krävas för att vara behjälplig vid kommunikation. Inte heller 

vittnesuppgifterna från de personliga assistenterna ger upphov till sådana 

slutsatser. Utlåtande av logoped eller annan som klarlägger hans förmåga till 

kommunikation saknas. Med detta som underlag anser förvaltningsrätten att 

det inte är visat att det hjälpbehov som  ostridigt är i behov av 

för att överhuvudtaget kunna förmedla sig med andra personer faller inom 
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ramen för vad som utgör grundläggande behov.  Förutsättningar för att 

godta assistanstid för kommunikation saknas därmed.  

 

Slutligt har  hävdat ett behov av assistansersättning för annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom, närmare bestämt för 

s.k. aktiv tillsyn. I målet är ostridigt att  har ett psykiskt funkt-

ionshinder, vilket i sig utgör en förutsättning för att ha rätt till stöd och hjälp 

i detta hänseende. Som framgått ovan kan ett behov av tillsyn räknas som ett 

grundläggande behov om det bedöms vara av övervakande karaktär (jfr RÅ 

1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). För att behovet ska räknas som ett 

grundläggande behov brukar enligt praxis det dessutom krävas ett utåtage-

rande, aggressivt beteende och en risk för allvarliga konsekvenser, såsom att 

personen skadar sig själv eller andra. Beteendet måste vidare uppstå med en 

viss frekvens eller vara mycket lättväckt, oförutsägbart eller våldsamt (se 

t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 12 december 2013 i mål nr 286-

13).  

 

Det får anses klarlagt genom bl.a. vittnesförhören att  åt-

minstone tidvis, har ett utåtagerande beteende. Detta kan vidare sägas inne-

bära risk för att han skadar sig själv, andra eller egendom. Enligt såväl  

 som  förbättrades emellertid situationen mot slutet 

av den tid  var i skolan, dvs. våren 2016. Få incidenter inträf-

fade det sista läsåret i skolan. Förvaltningsrätten konstaterar därför att över 

tid är frekvensen av incidenter där  agerat aggressivt eller ef-

fekterna av dem inte fullt klarlagda. Av betydelse är vidare att 

 och  har redovisat att strategier för att möta  

 i dessa situationer är och har varit att försöka avleda honom genom att 

t.ex. inleda ett spel eller ta en bilfärd. Därefter lugnar  ner sig. 

Att behovet av introduktion för ny personal på skolan ställde särskilda an-

språk på innehåll eller tid för att rätt kunna hantera  har heller 

inte framkommit.   
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Sammanfattat kan  visserligen sägas ha ett utåtagerande bete-

ende som innebär risker för honom själv eller hans omgivning. Emellertid 

anser förvaltningsrätten det inte är visat att ett behov finns av sådan konti-

nuerlig övervakning, s.k. aktiv tillsyn, av någon med ingående kunskaper 

om honom som är en förutsättning för att  ska vara berättigad 

till assistansersättning för ett grundläggande hjälpbehov i detta avseende. 

Tid för assistans kan därmed inte beviljas i denna del.  

 

Vid en sammantagen bedömning finner förvaltningsrätten således att  

 behov av hjälp för de grundläggande behoven inte uppgår till i ge-

nomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Han har därför inte rätt till assistans-

ersättning enligt socialförsäkringsbalken. Överklagandet ska således avslås. 

 

Övrigt 

 

 har till stöd för att, om förvaltningsrätten avslår hans överkla-

gan, domen inte ska gälla förrän den vunnit laga kraft i huvudsak anfört föl-

jande. Vid ett avslag kommer domen att gälla omedelbart, varvid det inte-

rimistiska beslutet enligt vilket assistansersättning fortsatt betalats ut upp-

hör. För tiden mellan det att domen expedieras och han får kännedom om 

den kommer han därför inte att uppbära någon ersättning för personlig assi-

stans som utförs under mellantiden. Vidare har de personliga assistenterna 

en viss uppsägningstid med rätt till bibehållen lön och  kan 

behöva inrätta sin tillvaro efter de nya förutsättningarna.   

 

Förvaltningsrätten finner inte skäl att frångå huvudprincipen i 112 kap. 5 § 

socialförsäkringsbalken. Enligt denna bestämmelse gäller förvaltningsrät-

tens dom omedelbart, om inte domstolen bestämmer annat. I sammanhanget 

kan framhållas att enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
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rade och socialtjänstlagen har en kommun det grundläggande ansvaret för 

att enskilda får det stöd och den hjälp som behövs.    

 

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

 

 

Madeleine Westberg  

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Rune Andersson, Kerstin 

Brink och Bertil Knutsson. Rätten är enig.   

 

Föredragande har varit Ann-Marie Svanberg 
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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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