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KLAGANDE 
  

 

God man:  

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 3 april 2017  

i mål nr 443-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 1573-17 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning. Hon anför 

detsamma som hon gjort i förvaltningsrätten samt tillägger i huvudsak 

följande. Hennes grundläggande behov är att få hjälp med att begränsa att 

mat och dryck förs till munnen. I hennes specifika fall är det Prader–Willis 

syndrom, vilket innebär ständig hunger och oförmåga att begränsa sitt 

matintag. Hon har även en psykisk funktionsnedsättning. I Försäkringskas-

sans beslut står att hennes utåtagerande beteende har minskat, vilket beror 

på att hon har personer omkring sig som känner henne väl och som hon är 

trygg med. Försäkringskassan har därmed valt att ta hänsyn till att de 

personliga assistenterna bidragit till att hennes utåtagerande beteende har 

minskat. Förvaltningsrätten anser att läkaren beskriver tillsynsbehovet i mer 

övergripande termer och att uppgifter kommer från anhöriga. Att läkaren 

inte har mer kännedom om henne beror på att det saknas dokumentation. I 

de fall hon haft aggressionsutbrott eller dysreglerad diabetes har kontakt 

tagits med hennes mor, som är läkare, istället för med vården. Hon har inte 

kunnat förmedla detta på egen hand eftersom det krävs att någon som 

förstår henne förmedlar till tredje part.  

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet och anför i huvud-

sak följande.  grundläggande behov tillgodoses genom den 

godtagna tiden. Det är endast den faktiska tiden att kommunicera med 

utomstående som kan ligga till grund för beräkningen. Tillsynen är inte av 

sådan karaktär att den utgör ett grundläggande behov.  

grundläggande behov överstiger inte 20 timmar per vecka.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av utredningen framgår att  har behov av tillsyn som grundas 

på hennes bristande mättnadskänslor och omättliga aptit, som har medicinsk 

grund. Det kan av utredningen dock inte utläsas att det för att kunna tillgo-
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dose denna tillsyn krävs en person med ingående kunskaper om  

 I utredningen framkommer vidare olika uppgifter om hur hon fungerar 

med andra personer.  Kooperativet Olja, anger i och för 

sig i intyg den 5 april 2018 att det inte går att ta in vikarier på grund av den 

omfattande kunskap man måste ha runt  och hennes 

funktionsnedsättning. Det anges dock även i Försäkringskassans utredning 

inför beslutet att nya assistenter går bredvid ganska många gånger, kanske 

fyra pass, innan man börjar arbeta ensam med henne.  har mot 

bakgrund av vad som framkommit i utredningen inte gjort sannolikt att det 

behov av tillsyn som grundas på hennes bristande mättnadskänslor och 

omättliga aptit är av sådan karaktär att det krävs ingående kunskaper om 

henne och som därför skulle kunna anses utgöra ett grundläggande behov. 

Kammarrätten finner även i övrigt att det inte framkommit skäl att göra en 

annan bedömning än den som förvaltningsrätten har gjort.  

grundläggande behov uppgår därmed inte till i genomsnitt mer än 20 timmar 

per vecka.  Hon har därför inte rätt till assistansersättning. Överklagandet 

ska därmed avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Evalotta Grip och  

Jan Källman (referent) har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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KLAGANDE 

  

 

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2017-01-23, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i samma omfatt-

ning som tidigare, 134 timmar per vecka, och anför bl.a. följande. Hon har 

tidigare beviljats assistansersättning hela dygnet, inklusive att ha med sig 

assistenten på den dagliga verksamheten på grund av särskilda skäl. Utan 

assistans kommer hon att fråntas sin trygghet och behöva lämna sin lägenhet 

och sina assistenter. Hon behöver praktisk hjälp med en del av de grundläg-

gande behoven inom personlig hygien, toalettbesök och på- och avklädning. 

För att kunna kommunicera med tredje person behövs det omfattande hjälp. 

1
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Om hon inte får denna hjälp blir hon aggressiv, utagerande och mycket fru-

strerad. Hon tar gärna kontakt med okända personer trots sina svårigheter, 

och det är stor risk att hon blir utsatt om hon inte får hjälp. Kombinationen 

av hennes funktionsnedsättningar innebär att assistenterna ständigt behöver 

övervaka henne, eftersom hon tar alla chanser att äta det som hon kommer 

över. Kombinationen med diabetes gör att det är direkt livshotande om hon 

lämnas utan övervakning. Hon får praktisk hjälp att ta insulin vid varje mål-

tid. Det behövs att assistenten har koll på hennes blodsocker då hon inte 

själv känner av om hon ligger högt eller lågt. Allt hon äter mäts så hon får i 

sig rätt mängd, och det är assistenten som har koll på om hon behöver äta 

något extra på grund av diabetesen. På nätterna har assistenten koll på om 

hon går in i köket, som är larmat. Hennes beteendestörning innebär att hon 

vid mycket små förändringar i vardagen reagerar med oro, aggressivt bete-

ende, förstör saker i omgivningen och uppträder hotfullt. Eftersom hon alltid 

har övervakning av assistent kan de flesta av hennes beteenden brytas innan 

de får förödande konsekvenser. Man förbereder henne inför olika händelser 

utifrån en speciell rutin. Hon har en stabil assistentgrupp, där man täcker 

upp för varandra vid frånvaro eftersom det inte går att ta in någon som hon 

inte är trygg med. Trots att hon är övervakad är hon mycket manipulativ och 

försöker på olika sätt kommer över något som är ätligt. På grund av sina 

funktionsnedsättningar har hon ett omfattande behov av fysisk aktivitet, 

mycket långsamt, vilket övervakas och utförs tillsammans med assistent. – 

 åberopar en ADL-bedömning daterad den 2 februari 2017 

från arbetsterapeuten  (Vård- och omsorgsförvaltningen Vag-

geryds kommun).  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler och bakgrund framgår av det överklagade beslutet. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Frågan i målet är om  grundläggande behov överstiger 

20 timmar per vecka för rätt till asisstansersättning. Det är  

som måste göra sannolikt att tidsåtgången för att tillgodose hjälpbehovet är 

högre än den tid som har godtagits av Försäkringskassan. 

 

Av det som har framkommit vid Försäkringskassans utredningssamtal fram-

går att  duschar och äter självständigt. Till största del kan hon 

också klä på sig själv och borsta tänderna. Hon har beviljats 3 timmar och 3 

minuter per vecka för personlig hygien som grundläggande behov, huvud-

sakligen för viss torkning och sköljning av kroppen, insmörjning, nagel- och 

fotvård, hjälp med sminkning och hårvård. Hon har också beviljats 35 minu-

ter per vecka för av- och påklädning (5 minuter per dag för hjälp med kläder 

närmast kroppen). Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl för att göra 

en annan bedömning gällande dessa hjälpbehov, inte heller med anledning 

av den ADL-bedömning som inkommit under målets handläggning i för-

valtningsrätten. 

 

Det som avgör huruvida  kan ha rätt till assistansersättning är 

således om hon därutöver har ett grundläggande behov av kommunikations-

hjälp och annan hjälp som kräver ingående kunskaper om henne.  

 

För hjälp med kommunikation som grundläggande behov har  

efter skälighetsbedömning beviljats 30 minuter per dag. Det är endast den 

faktiska tid hon får eller behöver hjälp med kommunikation med utomstå-

ende som kan beviljas. Förvaltningsrätten anser detta rimligt och anser att 
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de av Försäkringskassan beviljade 4 timmar och 30 minuter för kommuni-

kationshjälp är skäliga.  

 

 har ett ständigt behov av tillsyn, bl.a. för att hantera sin dia-

betes, anpassa sitt matintag och för att begränsa eller hantera sina utbrott. 

För att detta ska kunna räknas som ett grundläggande behov som ger rätt till 

personlig assistans krävs dock att det är tillsyn eller aktiverings- och motive-

ringshjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen och dennes 

funktionshinder (jfr RÅ 2003 ref. 33 och RÅ 2010 ref. 17). Vidare krävs när 

det handlar om utbrott eller självskadehandlingar, att de är så pass frekventa 

att det krävs närmast kontinuerlig tillsyn eller övervakning (jfr ovan åbero-

pade avgöranden och RÅ 1997 ref. 23 I). Kammarrätten i Göteborg har i 

dom den 12 december 2013 (mål nr 286-13) uttalat att risken för allvarliga 

konsekvenser för den enskilde eller för andra ska uppstå med viss frekvens, 

eller så måste aggressiviteten vara mycket lättväckt, oförutsägbar eller våld-

sam. I annan överrättspraxis har på senare år betonats att behovet även 

måste bekräftas genom professionella bedömare (se t.ex. Kammarrätten i 

Jönköpings dom den 4 november 2015 i mål nr 1927-15, Kammarrätten i 

Stockholms dom den 10 december 2015 i mål nr 6815-14, och Kammarrät-

ten i Göteborgs dom den 6 april 2016 i mål nr 6499-15).  

 

I utlåtande daterat den 21 oktober 2016 har distriktsläkaren  

uttalat bl.a. att behovet av personlig assistent med ingående kunskap inte har 

minskat. Även med beaktande av detta skulle assistansersättning för annan 

hjälp som kräver ingående kunskaper innebära att en omfattande insats be-

viljades. Förvaltningsrätten anser att tillsynsbehovet inte här förklaras ge-

nom en sådana väl motiverad analys och bedömning som krävs, utan endast 

i mer övergripande termer. Det anges också att  ofta har ag-

gressionsutbrott, men detta förklaras inte närmare utöver att uppgiften 

kommer från anhöriga.  
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I intyg daterat den 21 november 2016 har dietisten Katharina Danielsson 

uttalat att  diet innebär strikta mat- och måltidsrutiner. Hennes 

assistenter har specialistkunskap om mat och om förhållningssätt till mat 

och måltider. Minsta förändring från ordinarie struktur måste förberedas på 

ett professionellt sätt. Tillsyn av övervakande karaktär krävs fortfarande 

dygnet runt. Enligt förvaltningsrättens bedömning framgår dock inte att 

hjälpen i denna del måste ges av en assistent som har ingående kunskaper 

om både funktionshindret och  Tid kan således inte beviljas 

för tillsyn som grundläggande behov i denna del.  

 

I intyg daterat den 21 november 2016 har sjukgymnasten Johanna Eggen-

kamp uttalat bl.a. att träning och fysisk aktivitet är ett måste för  

 Förutsättningar för att detta ska fungera stadigt är att personalen har 

kunskap om henne, om diagnosen och om vikten av strikta rutiner. Minsta 

förändring i vardagen och i träningsprogrammet kräver noggrann förbere-

delse som måste påbörjas i god tid, det kan handla om veckor eller månader. 

Inte heller vad gäller träningshjälp framgår varför det utöver kunskap om 

funktionshindret skulle krävas ingående kunskaper om  för att 

ge nödvändig hjälp. Tid för grundläggande behov för denna typ av stöd kan 

således inte heller beviljas enligt förvaltningsrättens mening.  

 

I samband med Försäkringskassans utredningssamtal inför beslut har assi-

stansanordnaren uppgett att nya assistenter går bredvid ganska många 

gånger, kanske fyra pass. När det gäller utbrott har uppgetts att  

 ofta lugnar ned sig om man lämnar henne i fred. Hon skriker och kas-

tar saker eller slår i dörrarna, men går aldrig på personalen. Även detta talar 

för att  behov av hjälp i olika avseenden inte är av sådan ka-

raktär att det kräver ingående kunskap om henne. Inte heller framkommer i 

någon utredning ett mer uttalat skadligt eller aggressivt beteende.   
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ADL-bedömningen från  bekräftar det ovanstående. I denna 

anges bl.a. att  dagsform kan växla, och när hon blir stressad 

kan hon springa ut ibland, få utbrott, smälla i dörrarna och kasta saker. När 

hon blir arg får assistenterna vänta ut henne. Annars är hon godmodig, kra-

mar om och vill att det ska vara bra.  

 

Sammantaget anser förvaltningsrätten att tid för annan hjälp som kräver 

ingående kunskaper eller aktiv tillsyn av övervakande karaktär inte kan be-

viljas.  har därför inte grundläggande behov av sådan omfatt-

ning att hon har rätt till assistansersättning, och överklagandet ska avslås. 

Att det skulle vara positivt ur ett allmänt habiliterande perspektiv om hon 

ändå får assistansersättning kan inte tas hänsyn till.  

 

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

 

 

Veronica Lindström 

 

Rådmannen Veronica Lindström och nämndemännen Alice Andersson, Carl-

Axel Bengtsson och Mona Sjöqvist har avgjort målet. Föredragande jurist har 

varit Anders Sanner. 
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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




