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Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 1310-17 

 

  

 

 

Dok.Id 228097     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
AA,  

  

Ombud: Jur.kand. Catherine Blasiak 

HadiCare AB 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 24 mars 2017 i mål nr 4485-16,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Försäkrings- 

kassans beslut och förklarar att AA har rätt till assistansersättning. Målet 

överlämnas till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.   

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut för namn 

i förvaltningsrättens sekretessbilaga 1. Kammarrätten beslutar att 

28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även i fortsätt-

ningen ska vara tillämplig på de personuppgifter som finns i detta mål 

och som inte tagits in i denna dom. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

AA yrkar att hon ska beviljas assistansersättning. Hon anför detsamma som 

i förvaltningsrätten samt tillägger i huvudsak följande. Hennes behov av 

hjälp att kommunicera med andra utgör grundläggande behov. En person 

utan ingående kunskaper om henne och funktionsnedsättningen kan inte 

förstå eller anta vad hon vill förmedla. Om hon inte blir förstådd blir hon 

frustrerad och får självskadande beteende. Behov av hjälp med kom-

munikation för att skapa sociala kontakter, och inte enbart för att upprätt-

hålla redan befintliga sådana, utgör ett grundläggande behov enligt RÅ 2010 

ref. 17. Hon har även behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Hon 

har ett psykiskt tillstånd med lättväckt aggressivitet och impulsivt beteende 

som leder till frekventa risker att hon skadar sig själv, andra personer eller 

föremål. Hennes självskadande beteende medför att hon har två assistenter i 

skolan. Hon har ingen förståelse för faror i trafik och saknar lokaliserings-

förmåga. Hon har vidare epilepsi. Hon åberopar samma bevisning som i 

underinstanserna samt därutöver läkarintyg den 28 mars och 23 maj 2017 av 

behandlande läkare, journalanteckningar från en barn- och ungdoms-

psykiatrisk klinik under perioden 7 juli–3 december 2014 samt skrivelser 

den 19 april 2017 respektive 2 maj 2017 från en lärare och en elevstödjare. 

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet och anför i huvud-

sak följande. Flera av de incidenter som AA beskriver härrör från 

medicinutlösta händelser år 2014. Utredningen ger inte stöd för att det finns 

behov av aktiv kommunikation med utomstående. Det beskrivs främst att 

assistenterna har behov av att kunna läsa av och förstå AA för att kunna 

skapa en bra miljö. Utredningen ger inte stöd för att frekvensen av utbrotten 

är så omfattande som krävs för att ett behov av aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär ska anses finnas.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan är om AA:s behov av hjälp med de grundläggande behoven upp-

går till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka.  

 

När det gäller AA:s behov av hjälp med de grundläggande behoven 

personlig hygien, måltider, att klä av och på sig och att kommunicera 

med andra anser kammarrätten att det saknas skäl att frångå den bedöm-

ning som underinstanserna har gjort.  

 

Frågan är då om AA har behov av sådan aktiv tillsyn av närmast överva-

kande karaktär och som kräver ingående kunskaper om henne och hennes 

funktionshinder och som därför utgör ett grundläggande behov. Det 

framgår av utredningen att AA har en psykisk funktionsnedsättning. 

 

Av den behandlande läkarens (överläkare och barnneurolog) utlåtanden 

den 31 mars och den 1 september 2016 framgår att AA är kraftigt präglad 

av autism som i hennes fall innefattar en uttalad impulsivitet och utåtage-

rande läggning och även en del tvångsliknande beteenden som att riva, 

pilla, bita och stoppa saker i munnen. Hennes beteendeproblematik ka-

rakteriseras av starka och aggressiva utbrott med självdestruktivt bete-

ende. AA:s impulsiva läggning är genomgående och påtaglig i alla situa-

tioner, handlingar sker snabbt och oväntat och är mycket ofta av våldsam 

karaktär. Hon är i alla aktiviteter en risk för sig själv och andra på grund 

av kombinationen uttalad impulsivitet och avsaknad av förståelse för 

konsekvenser. Vid väldigt god kännedom om AA kan man ibland notera 

diskreta tecken på att utbrott ska komma, men ibland är de även för en 

sådan person helt oväntade. Samma läkare gör i ett kompletterande utlå-

tande den 28 mars 2017 bedömningen att AA:s beteende och totala oför-

måga att kunna tolka och förstå sin omgivning gör att hennes svårigheter 

är liktydiga med en allvarlig psykisk störning och är av psykotisk karak-

tär.  
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Av uppgifter från AA:s tidigare skola framgår att AA är väldigt destruk-

tiv även när hon är nöjd och att utbrotten är svårbemästrade eftersom hon 

är stor för sin ålder och fysiskt stark. Det i kombination med oberäkne-

ligheten gör att det är svårt att förutse och hantera när utbrott sker. I 

skrivelse från ett korttidsboende anges att AA har sparkat sönder vägg, 

förstört inredning och skadat både sig själv och personal.   

 

Av uppgifter från AA:s nuvarande lärare framgår bland annat följande. 

Hon har ett självskadebeteende som yttrar sig genom att hon slår sig själv 

i huvudet, dunkar huvudet i väggen, biter sig själv, slår hårt med hand-

flatan mot något hårt eller sparkar ner hälen hårt i golvet. Detta sker med 

full kraft och händer nästan dagligen. Vissa dagar är det nästan ingenting, 

men andra dagar är det riktigt hysteriska utbrott. De är två ur skolperso-

nalen som är med AA. Det är psykiskt påfrestande att arbeta med henne, 

speciellt vid självskadebeteende, men också eftersom hon är väldigt 

snabb och bestämd när hon har något ”bus” på gång. Det gäller att vara 

på helspänn hela tiden. Han har arbetat med elever med autism sedan 

1999, oftast med dem som ansetts vara de svåraste. AA är nog den 

svåraste han arbetat med. Det har tagit lång tid (sex månader) för honom 

att förstå hennes problematik och hur skoldagen ska läggas upp för att 

hon ska känna trygghet och må bra. De är inte där än.  

 

Enligt kammarrätten ger det som framgår av intyg, utlåtanden och upp-

gifter från läkare, personal på tidigare och nuvarande skola samt korttids-

boende en samstämmig bild av att AA till följd av sin psykiska funktions-

nedsättning har kraftiga och aggressiva utbrott som, bland annat till följd 

av hennes fysiska storlek och styrka, medför konkret risk för att hon 

skadar sig själv och andra samt inredning och föremål i sin omgivning 

och som medför behov av ingripande. Utbrotten, som sker så gott som 

dagligen, får även anses vara tillräckligt ofta förekommande för att AA 

ska anses ha behov av aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär. 
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Utredningen ger även stöd för att AA:s behov av aktiv tillsyn förutsätter 

ingående kunskaper om AA. Det är därmed fråga om ett grundläggande 

behov.  

 

Den totala omfattningen av AA:s grundläggande behov, inklusive den tid 

om 3,5 timmar per vecka som godtagits av Försäkringskassan för per-

sonlig hygien och att klä av och på sig, får till följd härav anses överstiga 

i genomsnitt 20 timmar per vecka. Hon har därför rätt till assistansersätt-

ning. Målet ska överlämnas till Försäkringskassan för utredning av det 

antal assistanstimmar som AA är i behov av.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Evalotta Grip (referent) 

och Linda Svärd har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2017-03-24 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

4485-16 

 

 

 

Dok.Id 148795     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

Sekretess, se bilaga 1  

Sekretess 

   

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 21 oktober 2016  

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

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

tesslagen (2009:400) att sekretessbestämmelsen i 22 kap. 1 § samma lag ska 

vara tillämplig även i fortsättningen. Beslutet gäller de uppgifter om en-

skilds personliga förhållanden som tagits in i bilaga 1 till denna dom.  

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 4485-16 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 23 augusti 2016 att sekretess (härefter be-

nämnd A) inte fick assistansersättning från och med november 2016. Den 

21 oktober 2016 beslutade Försäkringskassan att inte ändra sitt tidigare be-

slut med motiveringen att A:s behov av personlig assistans för de grundläg-

gande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka, varför hon inte hade 

rätt till assistansersättning. Hennes behov beräknades uppgå till 3 timmar 

och 30 minuter per vecka 

 

A yrkar att förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut och beviljar 

henne assistansersättning med 106 timmar per vecka plus utökad tid för 

dubbel assistans. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

För rätt till assistansersättning krävs enligt 51 kap. 3 § socialförsäkringsbal-

ken att den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 

timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

Med personlig assistans avses enligt 9 a § LSS personligt utformat stöd som 

ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varakt-

iga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att 

klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förut-

sätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande be-

hov).  
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Det är ostridigt i målet att A tillhör personkretsen som omfatats av reglerna 

om assistansersättning. För att sådan ersättning ska kunna beviljas krävs 

därutöver att den funktionshindrade har behov av personlig assistans för 

sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. 

Försäkringskassan har i det överklagade beslutet bedömt att A:s behov inte 

är av den omfattningen. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Behov av assistans vid kommunikation 

 

A har anfört att hon är i behov av en tredje person för att hon ska kunna 

kommunicera med andra människor. 

 

Av utredningsutlåtandet utfärdat den 17 december 2014 av legitimerad psy-

kolog framkommer bl.a. följande. A har litet talat språk, hon kan säga orden 

på bilderna som visas, på svenska eller annat språk. Hon har svårt för att 

verbalt ge uttryck på egen vilja så att andra kan förstå henne. Inom den del 

av intervjun som avser att mäta kommunikationen klarar hon bäst att lyssna 

och förstå. Därutöver har hon en del färdigheter i att läsa och skriva. 

 

Av läkarutlåtande om hälsotillstånd utfärdat den 1 september 2016 av barn-

läkare framkommer bl.a. följande. A kan enstaka ord men använder dem 

inte på ett meningsfullt sätt i ett socialt samspel. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att de medicinska underlagen ger delvis mot-

stridiga uppgifter angående vilken förmåga A har att kommunicera med 

andra personer. Det är således svårt att med säkerhet bedöma omfattningen 

och arten av A:s kommunikationssvårigheter. Förvaltningsrätten finner, ef-

ter en sammantagen bedömning, att utredningen inte ger tillräckligt stöd för 

att A:s svårigheter med att föra en dialog med andra människor är av sådant 
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kvalificerat slag att det krävs ingående kunskaper om henne, hennes funkt-

ionsnedsättning och hennes kommunikationssätt för att kommunikation med 

andra ska vara möjlig. A:s behov av hjälp med att kommunicera kan därför 

inte betraktas som ett grundläggande behov i lagstiftarens mening. 

 

Behovet av assistans för ingående kunskaper  

 

Av läkarutlåtande om hälsotillstånd utfärdat den 1 september 2016 av barn-

läkare framgår bl.a. följande. A har en uttalat impulsiv läggning som är ge-

nomgående och påtaglig i alla situationer. Handlingarna sker snabbt, oväntat 

och är mycket ofta av riskabel och våldsam karaktär, då två personer oftast 

behövs för att förebygga att hon ska åstadkomma skada på sig själv eller 

annan person. Vid väldigt god kännedom om henne kan man ibland notera 

diskreta tecken på att utbrott eller impulser ska komma, men i bland är de 

även för sådan personal helt oväntade. 

 

A har framhållit att hon ska beviljas assistansersättning för det grundläg-

gande behovet ingående kunskaper eftersom hon har en mycket omfattande 

funktionsnedsättning med utvecklingsstörning, autism, kommunikationssvå-

righeter, aggressioner och epilepsi. Kombinationen av dessa gör hela A:s 

vardag oförutsägbar. Det är således inte möjligt att förutsäga utbrotten eller 

epilepsianfallen. 

 

Utredningen i målet ger stöd för att A är i behov av tillsyn. Det är dock, en-

ligt förvaltningsrättens mening, inte fråga om ett sådant behov av tillsyn 

som närmast har karaktären av övervakning (jfr RÅ 1997 ref. 23) som berät-

tigar till assistansersättning.  
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Sammanfattning 

 

I målet har inte framkommit skäl att göra en annan bedömning vad gäller 

A:s behov av hjälp med hygien och måltider. Förvaltningsrätten finner 

sammanfattningsvis att A:s behov av hjälp med de grundläggande behoven 

inte överstiger 20 timmar per vecka. Med hänsyn härtill har Försäkringskas-

san haft fog för sitt beslut och överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV3104 1D) 

 

Anders Poulsen 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Olle Gillberg, Bo Eddie Rossbol och 

Nina Anderbjörk deltagit.  

 

Föredragande: Stefan Lovstedt 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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




