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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 20 maj 2016  

i mål nr 5248-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör därmed att gälla. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut samt anför följande. 
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En sjukvårdande insats kan inte ses som ett grundläggande behov oavsett 

om den sker som en sjukvårdsinsats eller som egenvård, jfr 51 kap. 5 § SFB 

och HFD 2012 ref 41.  

 

Av samtal med ansvarig dietist framgår att den sondmatning som  får 

är att anse som egenvård. Sondmatningen är således inte ett grundläggande 

behov. Eftersom  grundläggande behov då inte överstiger 20 timmar 

per vecka har hon inte rätt till assistansersättning enligt SFB. 

 

Dietisten anser att det i allt väsentligt är samma moment som genomförs 

oavsett om matning sker med spruta eller med maskin. Matning med spruta 

bedöms i allmänhet ta lika lång tid som en vanlig måltid, cirka 20–30 

minuter. När maskin används tar matningen längre tid.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

 

I det avgörande som Försäkringskassan hänvisar till (HFD 2012 ref. 41) var 

frågan om varma bad och massage kunde räknas som ett grundläggande 

behov, vilket inte kan likställas med hennes behov av sondmatning. 

 

Hon har ett stort hjälpbehov med sitt näringsintag. Hon matas i huvudsak 

manuellt med sondspruta. Annars kan man inte få i henne den dos av näring 

som hon behöver. Maskin för sondmatning används bara när hon är sjuk, 

eftersom hon då är utslagen och inte kan streta emot. Den hjälp hon har 

behov av vid sondmatning är av integritetsnära karaktär, eftersom den är 

privat och känslig för den personliga integriteten. Hjälpbehovet är 

omfattande och assistansersättning ska därför beviljas för hela den tid det tar 

att sondmata henne, inte bara för den hjälp hon får för att starta och avsluta 

sondmatningen. Totalt har hon ett hjälpbehov om minst 45 minuter per 

måltid. 
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Sondmatning är ett grundläggande behov, eftersom det rör sig om matning. 

Att matningen sker via sond ska inte ha någon betydelse. Matning är enligt 

lagstiftaren ett grundläggande behov. Det framgår inte att det skulle spela 

någon roll hur maten ges eller med vad det sker. 

 

Hon saknar kommunikationsförmåga. Vidare saknar hon förståelse för vad 

som kan vara farligt för henne eller annan. Dessutom har hon en strikt diet 

och får i princip inte äta något annat än den föda hon får genom gastrostomi. 

Om hon tjuväter något leder det till försämring i hennes metabola balans 

som har negativa effekter på hennes kognitiva utveckling. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

Den avgörande frågan i målet är om egenvård i form av sondmatning är ett 

sådant grundläggande behov som ska beaktas vid prövningen av  rätt 

till assistansersättning. Kammarrätten måste ta ställning till den frågan för 

att kunna bedöma om hennes sammantagna genomsnittliga behov av hjälp 

avseende grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka. Detta är 

nämligen en förutsättning för rätt till assistansersättning. 

 

Försäkringskassan har i sitt beslut godtagit tid för på- och avkoppling av 

sondmatningen, men inte tiden där emellan när näringen sprutas in i 

slangen. I sitt överklagande till kammarrätten tycks Försäkringskassan vara 

av uppfattningen att sondmatning över huvud taget inte kan utgöra ett 

grundläggande behov. Detta eftersom sondmatning är antingen sjukvård 

eller egenvård. Enligt Försäkringskassans nuvarande uppfattning kan varken 

sjukvård eller egenvård någonsin utgöra ett grundläggande behov.  

 

Kammarrätten noterar att Försäkringskassans ändrade synsätt i frågan också 

har kommit till uttryck i Försäkringskassans senaste version av dess 
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vägledning om assistansersättning (se Försäkringskassans vägledning 

2003:6, ”Assistansersättning”, version 14, s. 103 och 139 ff).  

 

Enligt kammarrättens mening finns det behov av ett vägledande avgörande i 

frågan. 

 

Rättslig reglering 

Med personlig assistans 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 sådan insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses 

på annat sätt (9 § 2 och 9 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, förkortad LSS). Personlig assistans enligt LSS svarar 

kommunen för. 

 

En försäkrad som omfattas av LSS, kan dock för sin dagliga livsföring få 

assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 

9 a § samma lag (51 kap. 2 § första stycket SFB). För rätt till assistans-

ersättning 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. 3 § SFB). Assistansersättning svarar Försäkringskassan 

för. 

 

Av 51 kap. 5 § första stycket SFB följer att assistansersättning inte lämnas 

för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

förkortad HSL. 

 

När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från 

det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt 
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föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter (51 kap. 6 § första stycket SFB). 

 

Med hälso- och sjukvård avses i hälso- och sjukvårdslagen åtgärder för att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till 

hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna 

(1 § första stycket HSL). 

  

Med egenvård avses hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte 

hälso- och sjukvård enligt HSL (2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd [SOSFS 2009:6] Bedömningen av om en hälso- och sjuk-

vårdsåtgärd kan utföras som egenvård). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2012 ref. 41 ansett att 

varma bad och massage inte utgör grundläggande behov enligt 9 a § första 

stycket LSS. Domstolen anför bland annat följande.  

Insatser som åvilar sjukvårdshuvudmännen ligger utanför socialtjänstlagens och 

därmed LSS tillämpningsområde, låt vara att kommunens yttersta ansvar gör att 

kommunen undantagsvis kan behöva gripa in i avvaktan på ansvarig huvudmans 

åtgärder (se t.ex. HFD 2011 not. 92). Detta medför enligt Högsta 

förvaltningsdomstolens mening att behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- 

och sjukvårdslagen principiellt inte kan beaktas vid bedömningen av om rätt 

föreligger till personlig assistans enligt LSS (jfr även 51 kap. 5 § 

socialförsäkringsbalken). Sådana behov kan sålunda inte räknas till de 

grundläggande behoven. En annan sak är att sjukvårdande insatser i form av s.k. 

egenvård kan berättiga till personlig assistans för andra personliga behov i de fall 

där det konstateras att den enskilde redan har rätt till personlig assistans för att 

tillgodose sina grundläggande behov (jfr SOU 2012:6 s. 124 och 299). Högsta 

förvaltningsdomstolen har vidare i RÅ 2009 ref. 57 uttalat följande beträffande 

tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans. Det har betonats i lagens 

förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att 

insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt 

komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Propositionsuttalandena 
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tyder närmast på att vad lagstiftaren åsyftat är sådana hjälpbehov som uppfattas 

som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den 

funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem 

som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. Det hjälpbehov som är i fråga i detta 

mål avser insatser i form av varma bad och massage. Detta behov är inte av sådan 

karaktär att det kan räknas som ett grundläggande behov enligt 9 a § första 

stycket LSS. 

 

Kammarrättens bedömning 

I målet är utrett att den sondmatning som  får inte är en hälso- och 

sjukvårdsinsats utan egenvård. Bestämmelsen i 51 kap. 5 § SFB, som tar 

sikte endast på sjukvårdande insatser enligt HSL, utgör således inget hinder 

för att assistans ska kunna lämnas för åtgärden. 

 

Frågan är då om sondmatningen, som i  fall alltså utförs i form av 

egenvård, kan anses vara ett grundläggande behov enligt 9 a § LSS. 

Försäkringskassan tolkar Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i det 

ovan refererade avgörandet på så sätt att åtgärder som utgör egenvård aldrig 

kan vara grundläggande behov. Kammarrätten däremot anser att avgörandet 

inte utesluter att egenvård kan vara ett sådant grundläggande behov som 

avses i 9 a § LSS. Dock krävs att åtgärden i det enskilda fallet kan knytas 

till något av de behov som enligt lagtexten är grundläggande behov. 

Måltider är grundläggande behov enligt lagtexten. I begreppet måltider 

måste enligt kammarrättens mening även sondmatning innefattas. Det 

åberopade avgörandet utgör därför inte något hinder mot att måltider i form 

av sondmatning, som även är egenvård, kan vara grundläggande behov som 

ska beaktas vid bedömningen av rätten till assistansersättning.  

 

En förutsättning för att sondmatningen i detta fall ska beaktas som ett 

grundläggande behov i form av måltid är att hjälpen som behövs är av 

mycket privat karaktär. Insatsen personlig assistans ska nämligen vara 

förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i 

regel av mycket personligt slag (jfr RÅ 2009 ref. 57).  
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Kammarrätten anser att alla aktiva moment vid sondmatningen är av sådan 

privat karaktär att de utgör grundläggande behov som är hänförliga till 

måltiden. Hit hör på- och avkoppling samt matning med manuell sond-

spruta.  

 

Vid matning med maskin kan tiden då maten sprutas in automatiskt med 

maskinens hjälp enligt kammarrättens mening beaktas endast om matningen 

behöver övervakas av medicinska eller andra skäl. Av uppgifter från  

förskola framgår att hon inte kan lämnas ensam vid matning med maskin, 

eftersom hon då drar i slangen. Det står således klart att matningen behöver 

övervakas även när den sker med maskin. Den tid som går åt för detta ska 

därför beaktas.  

 

 har anfört att sondmatningen tar cirka 45 minuter per måltid. 

Uppgifter från förskolan visar att matning med maskin där tar upp till 

45 minuter exklusive förberedelser. Dietistens uppgifter talar för att matning 

via spruta normalt tar 20–30 minuter per gång. Kammarrätten anser att i vart 

fall 20 minuter extra per måltid bör godtas, utöver den tid för på- och 

avkoppling som Försäkringskassan redan har godtagit. Enligt uppgifter i 

utredningen blir  sondmatad i hemmet tre gånger per dag under 

skoldagar och fem gånger per dag under lediga dagar. Kammarrätten 

bedömer att tidsåtgången för sondmatningen tillsammans med tidsåtgången 

för de övriga grundläggande behov som Försäkringskassan har godtagit 

(14 timmar och 20 minuter) klart överstiger 20 timmar i veckan. I fråga om 

omfattningen av  övriga hjälpbehov gör kammarrätten samma 

bedömning som förvaltningsrätten.  har därför rätt till assistans-

ersättning. Omfattningen bör i första hand bedömas av Försäkringskassan. 

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

 

 

 Gertrud Forkman  

 

 

 

Katarina Dunnington  Per Gunnar Olsson 

referent 

 

 

 

           /Jennie Wenneberg 
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Dok.Id 310097     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag – fredag 
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KLAGANDE 

  

 

Ombud: Mohammed Mohammed 

Hadicare AB 

Box 17 607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 20 mars 2015, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att 

 behov av hjälp med personlig assistans för de grundläg-

gande behoven i genomsnitt överstiger 20 timmar i veckan och att hon där-

för har rätt till assistansersättning. Förvaltningsrätten visar målet åter till 

Försäkringskassan för närmare beräkning av assistansersättningens omfatt-

ning.   

 

___________________ 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

  

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning från ansök-

ningstillfället för hjälp med sina grundläggande behov samt andra person-

liga behov med i genomsnitt 40 timmar och 12 minuter under veckor med 

förskola och 61 timmar och 57 minuter under skolfria veckor. Hon anför 

bl.a. följande.  

 

Hon är i behov av hjälp med måltider, sin personliga hygien, att klä på och 

av sig, att kommunicera samt i behov av aktiv tillsyn som förutsätter ingå-

ende kunskaper om henne. Hennes hjälpbehov skiljer sig från de flesta andra 

barns behov och är mer omfattande. Omvårdnaden om henne utgörs till stor 

del av tekniskt slag. Hon har rätt att av sina föräldrar få omvårdnad, trygghet 

och en god uppfostran utan att föräldrarna vid samvaron med henne ska be-

höva ombesörja den tekniska vård hon behöver. Därför bör inte något för-

äldraansvar alls, eller endast i begränsad omfattning, vägas in i bedömning-

en av hennes hjälpbehov.  

 

Beträffande grundläggande behov uppgår hennes hjälpbehov i samband med 

måltider till 18 timmar och 45 minuter under skolveckor och 26 timmar och 

15 minuter under skolfria veckor. Hon får sin mat cirka 5 gånger per dag 

genom att matas manuellt med sondspruta, vilket tar omkring 45 minuter 

per måltid. Under måltiden är det även viktigt med tillsyn för att hindra 

henne från att dra i sondslangen. Hon blir dessutom matad med smakport-

ioner via munnen. Hjälpbehovet avseende hygien uppgår till 9 timmar och 

28 minuter under veckor med förskola och 10 timmar och 19 minuter under 

skolfria veckor. Hon använder blöja vilken behöver bytas cirka 7 gånger per 

skolfri dag och annars omkring 5 gånger per dag. Ibland tillkommer extra 

tvätt och insmörjning. Utöver detta behöver hon hjälp med att tvätta händer-
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na i samband med måltider samt vanlig nedsmutsning, tandborstning, att 

ordna håret och klippa naglarna. Hennes behov av hjälp med kläder uppgår 

till 2 timmar och 18 minuter per vecka, då hon bl.a. behöver hjälp att byta 

kläder vid spill. Hon är därutöver i behov av aktiv tillsyn om 9 timmar under 

skolveckor och 10 timmar och 30 minuter under skolfria veckor. Hon har 

svårt att se och förstå faror. Hon kan bl.a. gå rakt fram utan att ta hänsyn till 

andra människor och trafik. Hon stannar inte vid tillsägelse utan man måste 

ta i henne för att nå fram till henne. Det krävs därför att hon är under ständig 

uppsikt.  

 

Eftersom hon har behov av personlig assistans för sina grundläggande be-

hov har hon även rätt till personlig assistans för sina andra personliga behov 

som inte tillgodoses på annat sätt. Hon är bl.a. i behov av kommunikations-

träning, hjälp med förberedelse av sondmatning, att ta sina mediciner och 

förflyttning samt utevistelser.  

 

Försäkringskassan  

 

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

jande.  

 

 grundläggande behov överstiger inte 20 timmar per vecka 

och hon har därför inte rätt till assistansersättning. Praxis på området visar 

att det föreligger ett föräldraansvar i varierande omfattning när det gäller de 

grundläggande behoven personlig hygien, måltider och av- och påklädning 

fram till dess att barnet fyller nio år. Därmed har det funnits fog för att be-

akta föräldraansvar avseende dessa hjälpbehov. Det är ostridigt att  

 behöver tillsyn, men inte sådan tillsyn som kan anses vara av 

övervakande karaktär eller som kräver ingående kunskaper om henne.  
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utgångspunkter vid bedömningen 

 

Det är ostridigt att  tillhör den personkrets enligt LSS som 

kan få rätt till assistansersättning. Frågan i målet är om hennes behov av 

assistans med de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan.  

 

Av förarbetena till LSS framgår att personlig assistans ska vara förbehållen 

krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 

personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver personlig 

hjälp för att klara sin hygien, för att klä av och på sig, för att inta måltider 

eller för att kommunicera med andra (jfr prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 

f.). Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2009 ref. 57 anfört 

att förarbetsuttalandena närmast tyder på att vad lagstiftaren åsyftat är såd-

ana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den per-

sonliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett sär-

skilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur 

den ska ges. Det är inte all hjälp med t.ex. måltider eller påklädning som kan 

anses vara av detta kvalificerade slag. 

 

Vid bedömningen av om ett barn är berättigat till personlig assistans måste 

hänsyn tas till det ansvar som enligt föräldrabalken åvilar alla vårdnads-

havare med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. 

Föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det endast är hjälpbehov som går 

utöver vad som är normalt för ett barn i samma ålder som ska läggas till 

grund för bedömningen av behovet av personlig assistans. Det innebär att 

man jämför omfattningen av föräldraansvaret för ett barn utan funktionshin-

der i samma ålder med behoven hos det funktionshindrade barnet (jfr RÅ 

1997 ref. 23 I och 2008 ref. 17). Det ska beaktas att föräldraansvaret kan 

sträcka sig längre än att tillgodose behoven hos ett genomsnittligt utvecklat 
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barn, eftersom variationen av vad som kan anses vara normalt är betydande 

(jfr Kammarrätten i Jönköping, mål 595-08). Det är endast om barnet har ett 

mycket speciellt vårdbehov som föräldraansvaret inte ska beaktas. Det inne-

bär att omfattningen och karaktären av hjälpbehovet har betydelse vid be-

dömningen av föräldraansvaret (jfr RÅ 2008 ref. 17 och HFD 2011 not 81).  

 

I psykologutlåtande från den 28 maj 2014 anges bl.a. följande. När  

 var fyra år klarade hon vid specialpedagogisk bedömning av 

uppgifter för barn mellan ett halvt och ett års ålder. Hon har en metabol 

sjukdom som kräver att all mat som hon äter ska vägas och kontrolleras en-

ligt matlista. Den mesta maten får hon genom knapp. Hon använder blöja 

och behöver hjälp med alla dagliga aktiviteter såsom på- och avklädning, 

matintag och hygien.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Enligt förvaltningsrättens mening saknas det stöd i utredningen för att det 

tillsynsbehov som  åberopat utgör aktiv tillsyn som förut-

sätter ingående kunskaper om henne eller har karaktären av övervakning. 

Hon kan därmed inte anses vara i behov av sådan aktiv tillsyn som utgör ett 

grundläggande behov (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). Vid 

prövningstillfället var  knappt sju år gammal och för ett 

barn i den åldern föreligger fortfarande föräldraansvar i viss omfattning för 

de grundläggande behoven personlig hygien, måltider och på- och avkläd-

ning. De avdrag som gjorts med hänvisning till föräldraansvaret för  

 behov av hjälp i samband med personlig hygien samt på- och 

avklädning framstår som skäliga. Inte heller har det i övrigt framkommit 

något som ger anledning att bedöma att  har ett större 

hjälpbehov än vad Försäkringskassan beslutat om beträffande personlig hy-

gien eller på- och avklädning.  
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Vad gäller  hjälpbehov i samband med måltider har fram-

kommit att hon i hemmet huvudsakligen matas manuellt via sondspruta. 

 har anfört att hon får mat fem gånger per dag, varav två 

måltider sker i förskolan de dagar som hon vistas där, och att varje måltid 

tar 45 minuter. Försäkringskassan har som grundläggande behov godtagit 

den hjälp som behövs med att starta upp och avsluta sondmatningen samt 

justering av slangar och annan utrustning i de fall det kräver fysisk närhet, 

och därmed godtagit 50 minuter per dag för hjälpbehovet vid måltider. Dock 

har sådan hantering som enligt Försäkringskassans bedömning inte kräver 

fysisk närhet, som att spruta in näringen i sondslangen, inte betraktats som 

ett grundläggande behov.  

 

Som anförts ovan ska hjälpbehovet uppfattas som mycket privat och käns-

ligt för den personliga integriteten för att utgöra ett grundläggande behov. I 

regel är t.ex. inte hjälp med att tillreda och plocka fram mat att anse som 

grundläggande behov (jfr RÅ 2009 ref. 57). Kammarrätten i Stockholm har i 

dom den 8 juni 2010 (mål nr 348-10) gällande personlig assistans enligt 

LSS, ansett att vid nutrition genom maskin var endast momenten påkoppling 

och byte av näringspåse att likställa med måltid, då behovet av hjälp med att 

förbereda nutritionen, övervakning vid pågående nutrition samt åtgärder om 

något skulle gå fel inte ansågs vara av sådan karaktär att det kunde likställas 

med personlig hjälp för att inta måltider. Kammarrätten i Göteborg har i 

dom den 11 september 2012, mål nr 1032-11, bedömt att en 15 månader 

gammal pojkes hjälp vid matsituationer i form av sondmatning var ett hjälp-

behov av sådan art och omfattning att pojken hade rätt till personlig assi-

stans enligt LSS. Vid bedömningen beaktades att tiden för hjälpen vid mål-

tider var omfattande och således översteg vad som omfattas av ett normalt 

föräldraansvar.  

 

Förvaltningsrätten anser att  behov av hjälp med att ma-

nuellt spruta in maten i sondslangen, vilket sker genom en sondspruta, är ett 
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grundläggande behov med måltider. Hjälpbehovet måste enligt förvaltnings-

rättens mening anses vara privat och känsligt för den personliga integriteten. 

Den hjälp hon behöver vid måltider med sondspruta är omfattande och kan 

inte anses ingå i normalt föräldraansvar. Därmed ska även den tid som 

själva matningen tar beaktas som ett grundläggande behov vid bedömningen 

av hennes rätt till assistansersättning. Enligt förvaltningsrättens mening 

överstiger därmed  sammanlagda behov av personlig assi-

stans för de grundläggande behoven i genomsnitt 20 timmar per vecka. Hon 

har därför rätt till assistansersättning.  

 

Eftersom det saknas tillräcklig utredning för att bedöma assistansersättning-

ens omfattning ska målet visas åter till Försäkringskassan för fortsatt hand-

läggning.  

 

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

 

 

Mattias Steen 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ilir Abazi, Einar Critén och Maria 

Lund deltagit. Rätten är enig. 
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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
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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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