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Vårdnadshavare:  och  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 19 mars 2015 i mål nr 6603-14,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

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 

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 bland annat 

följande.  

 

Till grund för bedömningen ska ligga den situation som förelåg vid 

ansökningstillfället.  var då närmare åtta år. 

 

I bedömningen av behovet av kommunikation måste även föräldraansvaret 

vid kontakter med bland annat myndigheter och sjukvård vägas in samt de 

insatser från skola och fritids som tillgodoser behovet av kommunikation 

under veckorna.  Det framgår inte att  har några fritidsintressen vilket 

minskar behovet av kommunikation. Hon använder tecken och bilder, 

uttrycker ljud och använder kroppsuttryck samt förstår enklare muntliga 

instruktioner.  

 

Vad gäller frågan om aktiv tillsyn av övervakande karaktär ska behovet av 

tillsyn, som andra personliga behov, delvis omfattas av föräldraansvaret för 

barn från och med sex års ålder till och med elva års ålder. De i målet 

föreliggande uppgifterna ger inte stöd för att  beteende kräver en aktiv 

tillsyn av henne som är av övervakande karaktär. Detta främst på grund av 

att det saknas underlag som ger stöd för att hennes agerande är tillräckligt 

utåtagerande och aggressivt samt visar en konkret risk för allvarliga 

konsekvenser. Inte heller är det visat att frekvensen av agerandet motsvarar 

de krav som uppställs enligt praxis. Psykologen  

beskriver i december 2011 att  har en styrka i sitt lugna sätt vilket inte 

går ihop med den övriga utredningen. Behovet av tillsyn ska betraktas som 

ett annat personligt behov och därmed delvis omfattas av föräldraansvaret 

för barn från och med sex års ålder. I denna tillsyn inbegrips situationer som 

att  kan springa ut i vägen. 

 

2



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 1568-15 

   

 

 

För att hennes hjälpbehov ska bli tillgodosett är det tillräckligt med tillsyn 

av en person som har adekvat utbildning, kännedom om  

funktionsnedsättning enbart utifrån medicinsk och övrig dokumentation, om 

sättet att arbeta med personer i samma diagnosgrupp samt om allmänna 

adekvata säkerhetsåtgärder. Sammanfattningsvis ger underlaget inte stöd för 

bedömningen att den sammanlagda tiden för  samtliga grundläggande 

behov uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. 

 

Försäkringskassan åberopar ett svar av  lärare  på en 

förfrågan i oktober 2015 från kassan. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför bland annat 

följande. 

 

Hennes svårigheter har ökat väsentligt sedan 2013 och hon anser att 

kammarrättens prövning i första hand ska avse hennes behov av personlig 

assistans som det ser ut nu. Hon har under de senaste månaderna haft tätare 

våldsamma utbrott som nu uppträder 1–2 gånger dagligen mot tidigare 1–2 

gånger i veckan när det var som bäst. 

 

Vid bedömningen av hennes behov av hjälp med kommunikation ska 

jämförelse göras med ett barn utan hennes funktionsnedsättning, varför 

något föräldraansvar inte ska beaktas. Hennes behov av hjälp med 

kommunikation i vanliga sociala situationer uppgår till 3 timmar per dag 

under lediga dagar och till en timme per dag under skoldagar. Hon har 

intresse av att umgås med andra barn, men behöver hjälp av en person med 

ingående kunskap om henne och hennes sätt att kommunicera för att 

möjliggöra sådana relationer. Hon har inte begärt hjälp med kommunikation 

vid kontakter med myndigheter och sjukvård och inte heller för tid som hon 

tillbringar i skola och fritids.  
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Hon blir plötsligt och oförutsett utåtagerande och skadar sig själv och andra 

genom att rivas, bitas och banka sitt huvud mot hårda saker. Hon kan inte 

bedöma följderna av sitt beteende, t.ex. klättrar hon på möbler utan att förstå 

den fara hon utsätter sig för. Det finns inga lugna stunder.  Det är styrkt att 

hon alltid behöver aktiv tillsyn och att det krävs ingående kunskap om 

henne för att tillgodose detta behov. För barn över fem år föreligger inget 

normalt föräldraansvar vid behov av tillsyn av övervakande karaktär. 

 

Hon åberopar intyg den 17 mars 2014 av överläkare  den  

7 oktober 2013 och den 21 oktober 2015 av hennes lärare  

journal från barnmedicinska akutmottagningen, Lund, samt 

videoinspelningar m.m. 

 

Kammarrätten har hållit muntlig förhandling. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vilken tid ska prövningen omfatta? 

 

 har anfört att kammarrättens prövning i första hand ska 

avse hennes behov av personlig assistans som det ser ut nu. 

 

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2000 ref. 11 framgår att 

prövningen i mål om assistansersättning i första hand avser frågan om den 

försäkrade vid tiden för anmälan till Försäkringskassan var berättigad till 

ersättning. Det finns dock enligt avgörandet inte något rättsligt hinder mot 

att under vissa närmare angivna förutsättningar låta prövningen också 

omfatta rätt till ersättning för tid därefter.  

 

Enligt kammarrättens uppfattning får förvaltningsrättens avgörande anses 

gälla förhållandena vid tiden för ansökan om assistansersättning och 

Försäkringskassans beslut.  
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I det aktuella målet har endast Försäkringskassan överklagat 

Förvaltningsrättens dom. Försäkringskassan har därvid yrkat att domen 

upphävs. Av 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att 

kammarrättens prövning i denna situation inte få gå utöver vad 

Försäkringskassan yrkat annat än om det finns särskilda skäl att besluta till 

det bättre för enskild. Enligt kammarrättens uppfattning finns det inte 

sådana särskilda skäl. Kammarrättens prövning omfattar därmed endast 

förhållandena under den tid som förvaltningsrätten prövat. 

 

Behovet av hjälp med kommunikation  

 

 lärare  har i ett intyg 2013 uppgett att  inte har 

något talat språk utan kommunicerar med några få bilder, kroppsspråk och 

några få egna tecken. För att förstå henne måste man ha specifik kunskap 

om henne, vilka hennes specialtecken är och hur hon gör för att visa sina 

behov och önskemål. Enligt  måste man också känna 

henne för att veta när man kan nå henne med ett budskap. Den beskrivning 

som  har lämnat stöds av övrig utredning i målet.  

 

Kammarrätten anser att det är visat att  vid kontakter med personer som 

hon inte känner väl har behov av hjälp av annan för att kommunikation ska 

vara möjlig och att sådan hjälp förutsätter ingående kunskaper om henne. 

Det finns inte anledning att ifrågasätta att hon har både intresse och behov 

av sociala kontakter. Hon behöver därmed hjälp med kommunikation som 

grundläggande behov. Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning 

att den av försäkringskassan medgivna tiden för kommunikation är något i 

underkant. 
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Behovet av aktiv tillsyn 

 

Det framgår av utredningen att  behov av tillsyn gradvis har ökat 

sedan 2012, då hon var sex år. I den utredning som förelåg vid tiden för 

försäkringskassans beslut anges att hon oförutsägbart blir utåtagerande och 

skadar sig själv och andra genom att rivas och bitas och banka sitt huvud 

mot hårda saker. Hon inser inte faror utan kan plötsligt springa iväg och 

utsätta sig för risker. I skolan finns det alltid en vuxen hos  för att 

förhindra henne att skada sig själv och andra.  

 

När det gäller frekvensen av de ingripanden som krävdes finns det brister i 

dokumentationen. Av vad läraren  anfört framgår dock att 

 under långa perioder haft utbrott dagligen och att hon fått betydligt fler 

utbrott under tid hon var på fritids, där hon hade flera olika personer som 

arbetade med henne, och vid de tillfällen då de hade vikarier i klassen. 

Ingripanden behövs också av andra anledningar än utbrott, t.ex. att  

”rymmer”.  som har lång erfarenhet av att arbeta med 

barn med utvecklingsstörning och autism, anser att  är en av de mest 

komplicerade och svåra elever hon har mött i sitt yrke. Enligt 

kammarrättens mening har behovet av ingripanden uppkommit med 

tillräcklig frekvens och avsett tillräckligt allvarliga situationer för att det ska 

anses föreligga ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Med 

hänsyn bland annat till  kommunikationssvårigheter och till att 

personer som känner henne väl har bättre förutsättningar att förebygga 

utbrott, behöver tillsynen ges av personer med ingående kunskap om henne. 

 

Sammanfattande bedömning 

 

Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning att  sammanlagda 

behov av hjälp med grundläggande behov uppgår till i genomsnitt mer än 20 

timmar per vecka. Hon är således berättigad till assistansersättning. 

Överklagandet ska därför avslås. 
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_________________________ 

 

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

 

 

 

 Gunilla Ericsson  

 

 

 

 

Leif Bergström  Henrik Brüsin 

referent   
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Vårdnadshavare:  och  

 

 

   

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 9 maj 2014, bilaga 1    

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar  

 berättigad till assistansersättning.  

 

Målet visas åter till Försäkringskassan för erforderlig handläggning i en-

lighet med vad som anges i skälen för avgörandet. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretessla-

gen ska vara tillämplig även i fortsättningen för uppgifter om enskilds häl-

sotillstånd eller andra personliga förhållanden som har lagts fram vid för-

valtningsrättens förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i 

denna dom.  

__________________ 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 6603-14 

  

 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 överklagar Försäkringskassans beslut och yrkar att hon 

ska beviljas assistansersättning med 87,28 timmar per vecka under skol-

veckor samt med 131,25 timmar per vecka under skollov.  

 

Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖRT 

 

 anför bl.a. följande. Hon har på grund av stora och var-

aktiga funktionshinder behov av praktisk hjälp i den dagliga livsföringen 

med bl.a. personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, måltider och 

kommunikation men även av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Hennes 

behov av hjälp med personlig hygien, toalettbesök och av- och påklädning 

uppgår till 19.67 timmar per vecka och innefattar förutom hjälp med bad, 

hygien, handtvätt, blöjbyte och toalettträning även insmörjning av eksem, 

nagelvård, tandborstning och hårborstning samt av- och påklädning. Hen-

nes behov av hjälp i samband med måltider uppgår till 17,5 timmar per 

vecka under skollov och till 10,5 timmar per vecka under skolveckor. Hon 

behöver bl.a. hjälp med att finfördela maten och äter helst med händerna. 

Hon känner inte heller om maten är för varm och kan inte vänta tills den 

svalnat. Hon har ingen mättnadskänsla och kan äta allt från mördarsniglar 

till vägsalt, fimpar och föremål från t.ex. butiksgolv. Hon har vidare behov 

av hjälp med kommunikation uppgående till 3 timmar per skolledig dag 

och 1 timme per skoldag, d.v.s. 11 timmar per vecka under skolterminer. 

Hemma använder de ett fåtal tecken för att kommunicera men inte ens 

hennes lillasyster eller övriga släktingar förstår henne. Oftast kan hon bara 

förmedla att hon behöver hjälp, men inte med vad. Det är normalt för ett 

nästan nioårigt barn utan funktionsnedsättning att självständigt, utan för-

äldrarnas medverkan, knyta och upprätthålla egna sociala kontakter och 
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aktiviteter med andra barn och vuxna utanför skoltid. Något föräldraansvar 

ska enligt praxis inte beaktas för hjälp med kommunikation för barn över 

sex år. Avseende behovet av kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär 

behöver hon aktiv tillsyn som kräver ingående kunskaper om henne under 

all vaken tid när hon inte är i skolan eller på fritids. Hon kan annars skada 

sig själv eller andra och förstöra saker i sin omgivning. Hon är stark och 

puttar lätt omkull andra barn. Hon är väldigt aktiv och oberäknelig och 

man måste läsa av hennes ögon innan något händer. Hon drar i och sparkar 

på sin lillasyster och på skolbussen har hon också gett sig på andra barn, 

varför hon nu får sitta bältad längst fram hos chauffören. En vuxen möter 

henne direkt i anslutning till skolskjutsen, annars springer hon iväg, utan 

att förstå eller ta notis om biltrafiken på den närliggande vägen. Vid utevis-

telser stoppar hon utan urskiljning olika saker i munnen. Det är möglig 

gammal fallfrukt, lera, grus och stenar. Hennes oförutsedda beteende kan 

när som helst slå över och bli destruktivt genom att hon slår sig, kan skada 

andra barn eller klättrar på bokhyllor utan att förstå faran. Hennes beteende 

har förändrats drastiskt och aggressiviten har blivit värre. Hon får utbrott 

varje dag med jämna mellanrum från det att hon vaknar vid kl. 06.00. Hon 

biter sig själv och andra och de vet inte varför. Till stöd för överklagandet 

åberopas intyg av överläkare  daterat den 12 september 

2012, den 18 september 2013 och den 7 mars 2014 samt intyg av läraren 

Kerstin Ljung daterat den 24 september 2012 och läraren Kerstina Hag-

ström daterat den 7 oktober 2013 samt foton på skador som hon tillfogat 

andra barn. 

 

Försäkringskassan anför bl.a. följande.  grundläggande behov av 

hjälp med personlig hygien, toalettbesök och av – och påklädning beräknas 

till 12.28 timmar per vecka. Ingen tid godtas för insmörjning av eksem, 

tandborstning, nagelvård och hårborstning då detta får anses omfattas av 

normalt föräldraansvar för en flicka i  ålder. Ingen tid för hjälp med 

ytterkläder godtas heller då det inte anses vara ett grundläggande behov. 
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Angående godtagen tid för hjälp med kommunikation har denna beräknats 

till 2 timmar per vecka i vanliga sociala situationer. Sådana situationer får 

anses utgöra en begränsad tid utanför skola, fritids och hemmiljö under 

veckorna. I bedömningen har vägts in föräldraansvaret vid kontakter med 

bl.a. myndigheter och sjukvård samt de insatser från skola och fritids som 

tillgodoser behovet av kommunikation under veckorna. Ingen tid godtas 

för hjälp i samband med måltider då  kan äta och dricka själv och de 

beskrivna aktiverings- och motiveringsinsatserna inte utgör grundläggande 

behov. Vad gäller behovet av ingående kunskap och kvalificerad tillsyn av 

övervakande karaktär beskriver de medicinska underlagen inte varför 

hjälpbehovet måste begränsas till ett fåtal personer med ingående kunskap 

om henne. Underlaget ger endast stöd för att hon är i behov av vuxentillsyn 

av allmän karaktär. Inte enbart en psykisk funktionsnedsättning i sig har 

räckt för att det ska finnas ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karak-

tär. Det har även krävts ett utåtagerande, aggressivt beteende hos personen 

samt risk för allvarliga konsekvenser, t.ex. att föremål skadas eller att per-

sonen skadar sig själv eller andra. Vidare har krävts att denna risk uppstår 

med en viss frekvens, dvs. att någon ofta behöver ingripa för att hindra att 

det händer, alternativt att aggressiviteten är mycket lättväckt, oförutsägbar 

eller mycket våldsam. Utredningen i målet ger inte stöd för att en sådan 

situation föreligger. Eftersom de grundläggande behoven understiger 20 

timmar per vecka beaktas inte övriga hjälpbehov.  

 

Förvaltningsrätten har den 11 mars 2015 hållit muntlig förhandling i målet.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

I målet är ostridigt att  tillhör personkretsen som kan bevil-

jas personlig assistans enligt SFB. Frågan i målet är om hennes hjälpbehov 

avseende de grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 
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timmar per vecka, vilket enligt 51 kap. 3 § SFB är en förutsättning för att 

hon ska vara berättigad till assistansersättning.  

 

Med grundläggande behov avses enligt 9 a § lagen om stöd och service till 

funktionshindrade (1993:387) hjälp med personlig hygien, måltider, att klä 

av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det är dock inte samtliga 

praktiska hjälpbehov inom dessa områden som ska ses som grundläggande 

behov utan det ska vara fråga om hjälp och stöd av mycket privat karaktär 

och insatsen personlig assistans ska vara förbehållen situationer av krä-

vande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt 

slag (jfr RÅ 2009 ref. 57).  

 

Vid bedömningen av barns rätt till assistansersättning ska det enligt 51 kap. 

6 § SFB bortses från det hjälpbehov som vårdnadshavarna normalt ska 

tillgodose med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständig-

heter. Detta innebär att man jämför omfattningen av föräldraansvaret för ett 

friskt barn i samma ålder med behovet hos det funktionshindrade barnet 

(jfr RÅ 2008 ref. 17 samt RÅ 2010 ref. 17). Det är således endast det 

hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för barn i samma ålder som 

ska läggas till grund för bedömningen.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att det är ostridigt i målet att 

 får samtliga sina behov tillgodosedda under den tid som 

hon vistas i skolan och på fritids. Prövningen avser således endast tiden 

därutöver.  
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Behovet av hjälp med personlig hygien, toalettbesök och av- och påkläd-

ning  

 

Försäkringskassan har beräknat  hjälpbehov för personlig 

hygien, toalettbesök och av- och påklädning till 12,28 timmar per vecka. 

Försäkringskassan har då bedömt att hon har behov av hjälp med blöjby-

ten, toalettträning, bad samt tvätt av händer, naglar, rygg och ansikte. Vid 

beräkningen har normalt föräldraansvar beaktats. För hjälp med tandborst-

ning, hårborstning, nagelklippning och insmörjning av eksem har ingen tid 

godtagits med hänvisning till föräldraansvaret. För aktiv hjälp med av- och 

påklädning av inomhuskläder har godtagits 10 minuter/dag samt ytterligare 

16 minuter per vecka för avklädning inför kvällen och påklädning av natt-

kläder de dagar som det inte medräknats i badmomentet. För hjälp med 

ytterkläder och framtagning av kläder har ingen tid beaktats.  

 

Förvaltningsrätten anser att det i målet inte framkommit annat än att För-

säkringskassan haft fog för sina beräkningar av  hjälpbe-

hov i aktuellt avseende. Hänsyn har då även tagits till det föräldraansvar 

som åvilar vårdnadshavare till ett barn i  ålder. Någon tid 

för hjälp med att borsta hår och tänder, klippa naglar och smörja eksem har 

därför inte beaktats. Framtagning av kläder och hjälp med ytterkläder kan 

vidare inte anses vara ett sådant privat hjälpbehov att det ska räknas som 

ett grundläggande behov. Skäl att ändra Försäkringskassans beslut i denna 

del bedöms således inte föreligga. 

 

Behov av hjälp vid måltider 

 

Vad gäller hjälp i samband med måltider är det i första hand hjälp att föra 

mat till munnen som utgör grundläggande behov. Övriga hjälpbehov i 

samband med måltider i form av att t.ex. lägga upp och finfördela mat, 

plocka undan samt aktiverings- och motiveringsinsatser av olika slag utgör 
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inte grundläggande behov (jfr RÅ 2009 ref. 57). I målet har inte fram-

kommit annat än att  klarar att äta och dricka själv. Försäk-

ringskassan har mot denna bakgrund inte beaktat någon tid för grundläg-

gande hjälpbehov i samband med måltider. Förvaltningsrätten anser att vad 

som framkommit inte utgör skäl att göra någon annan bedömning än den 

Försäkringskassan gjort.  

 

Behov av hjälp med att kommunicera  

 

Av utredningen i målet framgår att  inte har något tal och 

att det krävs kunskap om henne och hennes funktionshinder för att förstå 

vad hon vill förmedla. Det får således anses utrett att hon har behov av 

hjälp för att kommunicera med andra. Det är vidare sannolikt att barn i 

 ålder utan funktionshinder normalt har kontakter med 

jämnåriga utanför skola och fritids och att de då inte behöver sina föräld-

rars medverkan (jfr RÅ 2010 ref. 17). Något föräldraansvar ska därför inte 

beaktas. Försäkringskassan har beräknat  grundläggande 

behov av hjälp med kommunikation till 2 timmar per vecka. Förvaltnings-

rätten anser att den medgivna tiden är något i underkant och bedömer att 

det med hänsyn till  ålder och funktionshinder finns anledning att 

bevilja ytterligare tid för hjälp med kommunikation. Skäligt tidstillägg be-

döms dock inte vara så stort att det ensamt påverkar  rätt 

till assistansersättning. 

 

Aktiv tillsyn som kräver ingående kunskaper 

 

Vid den muntliga förhandlingen har framkommit att  har 

ett betydande behov av tillsyn under all sin vakna tid. Tillsyn kan räknas 

som ett grundläggande behov om den bedöms vara av övervakande karak-

tär och anses förutsätta ingående kunskaper om den som avses (jfr RÅ 

1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). Kammarrätten i Göteborg har i en 
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dom den 12 december 2013 (mål nr 286-13) uttalat att, för att behovet ska 

räknas som ett grundläggande behov, det dessutom krävs ett utåtagerande 

aggressivt beteende samt en risk för allvarliga konsekvenser, såsom att 

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

viss frekvens eller vara mycket lättväckt, oförutsägbar eller våldsam. 

 

 Brantmans lärare  har i intyg den 7 oktober 2013 

bl.a. uppgett att  behöver aktiv tillsyn då hon oförutsägbart 

blir utåtagerande och skadar sig själv och andra genom att rivas, bitas och 

banka sitt huvud mot hårda saker. Hon uppger vidare att  

är väldigt rymningsbenägen, inte förstår vad som är farligt och kan springa 

rakt ut i gatan samt att det krävs specifik kunskap om  för 

att förstå hennes behov och önskemål. Läkaren  har i intyg 

den 7 mars 2014 gett en liknande bild och bl.a. uppgett att  

behöver ett fåtal personer i sin omgivning som känner henne väl och kan 

tolka hennes signaler och önskningar  samt att hon ibland handgripligen 

måsta fasthållas så att hon inte går på människor och omgivning, att hon 

inte inser faror utan plötsligt kan springa iväg om hon blir frustrerad, att 

hon i samband med frustration får ett utåtagerande och självskadande bete-

ende samt att hon inte bara behöver tillsyn utan man måste övervakas hela 

tiden.  

 

Det tillsynsbehov som framkommit vid den muntliga förhandlingen och 

som bekräftas i ovan angivna intyg och utredningen i övrigt ska enligt för-

valtningsrätten räknas som ett sådant aktivt tillsynsbehov av övervakande 

karaktär som enligt praxis kan utgöra ett grundläggande behov. Den aktiva 

tillsynen förutsätter  vidare enligt förvaltningsrättens mening - bl.a. med 

hänsyn till  kommunikationssvårigheter och utåtagerande 

beteende -  ingående kunskaper om henne. Mot denna bakgrund gör för-

valtningsrätten bedömningen att  behov av aktiv tillsyn 

ska räknas som ett grundläggande behov. Skäligt tidstillägg för att tillgo-
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dose behovet av aktiv tillsyn bedöms vara så stort att det påverkar  

 rätt till assistansersättning. 

 

Sammanfattning 

 

Försäkringskassan har beräknat  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven till i genomsnitt 14,28 timmar per vecka. Förvalt-

ningsrätten har därutöver funnit skäl att beakta ytterligare tid för hjälp med 

kommunikation och aktiv tillsyn. Det hjälpbehov avseende kommunikation 

och aktiv tillsyn som Förvaltningsrätten därvid anser ska beaktas bedöms 

vara av sådan omfattning att det tillsammans med övriga, av Försäkrings-

kassan redan godkända grundläggande behov, överstiger 20 timmar per 

vecka.  ska därför ha rätt till assistansersättning.  

 

Den som har rätt till assistansersättning för sina grundläggande behov har 

även rätt till assistansersättning för sina övriga behov. Dessa behov har inte 

närmare utretts av Försäkringskassan. Det får således ankomma på Försäk-

ringskassan att vidta nödvändiga åtgärder och närmare utreda  

 totala behov av assistans för såväl grundläggande som övriga 

behov.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1b) 

 

 

 

Linda Funck 

 

I avgörandet har även nämndemännen Alf Andersson, Kurt Hansson och 

Emmelie Wikström deltagit. 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. 

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




