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Mål nr 1776-17 

 

  

 

 

Dok.Id 234073     
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 
Försäkringskassan 

 

MOTPART 
  

 

Ombud: Emilia Liedbeck, C J Advokatbyrå AB 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 24 maj 2017 i mål nr 3396-17, 

se bilaga  

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 6 april 2017. 

 

 motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan 

 

Målet avser  rätt till assistansersättning. Försäkringskas-

san har gjort en ny prövning efter åtta år sedan föregående beslut om assi-

stansersättning. Vid en uppföljning ska Försäkringskassan ta ställning till 

om det sedan föregående prövning tillkommit författningar, rättspraxis eller 

annan normering som påverkar rätten till assistansersättning. Det har gått 

relativt lång tid sedan föregående beslut om assistansersättning och rättslä-

get har ändrats i flera avseenden. 

 

Utredningen visar inte att  hjälpbehov för kommunikation 

är mer än 15 minuter per dag, eller en timme och 45 minuter per vecka. I 

utredningssamtal med god man inför beslutet framgick att  

inte har något större samspel med andra människor utanför familjen. Han 

har inga fasta aktiviteter i sin vardag som kräver hjälp med kommunikation. 

 ombud har i senare inlagor gett en annan bild av  

 vardag och behov av hjälp med kommunicering. Försäkrings-

kassan har valt att utgå från den först lämnade informationen.  

 

Aktiv tillsyn av övervakande karaktär på grund av medicinsk problematik 

ska enligt rättsfallet HFD 2015 ref. 46 inte bedömas som ett grundläggande 

behov. Försäkringskassan kan av nuvarande praxis inte utläsa att medicinsk 

tillsyn på grund av fysisk funktionsnedsättning kan anses vara ett grund-
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läggande behov, även om personen också har en psykisk funktionsned-

sättning (se bl.a. nämnda rättsfall). I målet är också fråga om medicinsk 

tillsyn som kräver viss medicinsk kompetens. Försäkringskassan anser att 

detta inte kan anses som ingående kunskap om en person och därigenom 

anses vara ett grundläggande behov. Förvaltningsrätten har genom sin dom 

utvidgat vad som kan anses vara grundläggande behov genom att lägga till 

medicinsk tillsyn. 

 

 

 

Han har en grav psykisk utvecklingsstörning. Det är ostridigt att hans behov 

av hjälp i samband med kommunikation är av grundläggande karaktär. Där-

med ska hela hjälpbehovet avseende kommunikation beaktas. Försäkrings-

kassan har i tidigare bedömningar ansett att hjälpbehovet uppgår till en 

timme per dag, alltså i samma omfattning som förvaltningsrätten beviljat i 

den överklagade domen. Det finns inga uppgifter i ärendet som indikerar att 

hans funktionshinder och medföljande hjälpbehov ändrats sedan föregående 

prövning. 

 

Försäkringskassans beslut baseras inte på korrekta uppgifter gällande hans 

behov av hjälp att kommunicera. Försäkringskassan gjorde inte något 

hembesök inför sitt beslut, utan hade endast ett kortare telefonsamtal med 

hans gode man. I samband med att han fick lämna synpunkter på Försäk-

ringskassans förslag till beslut påpekade han de fel som enligt honom fanns 

vid Försäkringskassans bedömning i detta avseende.   

 

Avgörande är vilken tidsåtgång för kommunikation som är rimlig för att han 

ska kunna leva ett liv likt andra. Han bör ges möjlighet att kommunicera i 

en omfattning som motsvarar vad som är normalt för hans ålder. Han ska ha 

möjlighet att både upprätthålla och skapa sociala kontakter med andra 

människor. I rättsfallet RÅ 2010 ref. 17 har Högsta förvaltningsdomstolen 
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konstaterat att inte bara existerande kommunikation ska beaktas, utan även 

rätten att utveckla sociala relationer.  

 

Den personliga assistenten måste hjälpa honom i samband med all kommu-

nikation. Han bor i ett mindre samhälle och är ute dagligen på promenader 

där han träffar andra ortsbor eller bekanta som han hälsar på och gärna vill 

föra en kommunikation med. Han vistas ofta i sin trädgård och det uppstår 

då regelbundet situationer där han samtalar med grannar eller andra som 

passerar. Han går inte på någon daglig verksamhet men är mycket social 

och vill gärna ha kontakt med andra människor. Han är även i behov av 

hjälp med kommunikation i affärer, på café eller bibliotek eller när han 

träffar vänner, bekanta och släkt. 

 

Han är på grund av sin grava psykiska utvecklingsstörning i behov av 

ständig tillsyn från en person med ingående kunskaper om honom, hans 

funktionshinder och hjälpbehov. Behovet av tillsyn är ett grundläggande 

behov och bör beaktas vid bedömningen av rätten till assistansersättning.  

 

Det behov av tillsyn som finns på grund av hans svåra behandlingsresistenta 

epilepsi beror på hans psykiska funktionsnedsättning och omfattande 

kommunikationssvårigheter. Han kan inte själv tillgodose sitt behov av 

hjälp till följd av epilepsin. Han kan inte uppmärksamma sin omgivning på 

begynnande anfall och kan inte ta förebyggande medicin. Han förstår inte 

sina kroppsliga signaler för när ett anfall är på väg. Den personliga assisten-

ten måste hela tiden utöva aktiv tillsyn för att förebygga anfall och om han 

drabbas av ett anfall försöka lindra anfallet och medicinera korrekt.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistansersättning. 

Rätten till assistansersättning är beroende av om  har ett 
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behov av hjälp för sina grundläggande behov överstigande 20 timmar i 

veckan. 

 

Enligt Försäkringskassans beräkningar uppgår  grundläg-

gande behov till 17 timmar och 36 minuter per vecka. I dessa behov ingår 

kommunikation med 15 minuter per dag. Försäkringskassan anser att ingen 

tid för aktiv tillsyn i samband med epilepsianfall kan godkännas, eftersom 

tillsynen har en medicinsk koppling.  

 

Vad gäller behovet av kommunikation instämmer kammarrätten i förvalt-

ningsrättens bedömning att 15 minuter per dag är för snålt beräknat, mot 

bakgrund av  ålder och beskrivna levnadssituation. 

Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att hans behov i denna 

del rimligen ska bestämmas till åtminstone en timme per dag. 

 

Vad gäller behovet av aktiv tillsyn för att förebygga/avvärja och behandla 

epilepsianfall konstaterar kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att 

det inte är fråga om sådan sjukvårdande insats som inte berättigar till 

assistansersättning, utan är att betrakta som egenvård i hemmet. Det förhål-

landet att något utförs i form av egenvård utesluter inte att det kan vara 

fråga om grundläggande behov. Om egenvårdsinsatsen inte avser ett 

grundläggande behov kan den likväl berättiga till personlig assistans för att 

tillgodose andra personliga behov i de fall där det konstaterats att den 

enskilde redan har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov 

(se bl.a. rättsfallet HFD 2018 ref. 21).  

 

Av utredningen i målet framgår att  psykiska funktions-

störningar och svårigheter att kommunicera medför att han inte själv kan 

förebygga eller behandla sina epilepsianfall eller förstå och signalera att ett 

epilepsianfall är på gång. Det krävs därför aktiv tillsyn av någon som kan 

läsa av honom, hans tecken och reaktioner samt situationen för att han ska 
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få den hjälp han behöver och för att undvika allvarlig skada. Han har såle-

des rätt till personlig assistans även för detta ändamål. 

 

Sammantaget gör kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten bedöm-

ningen att  grundläggande behov uppgår till över 

20 timmar per vecka och att han därmed har rätt till assistansersättning. 

Överklagandet ska därför avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Maria Krönmark (ordförande) och Evalotta Grip (refe-

rent) samt tf. kammarrättsassessorn Lina Wiker har deltagit i avgörandet.  

 

 

 

Föredragande: Katarina Birkefall 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LINKÖPING
Enhet  2

Mål nr: 3396-17

Rättelse/komplettering
Dom, 2017-05-24

Rättelse, 2017-05-29
Beslut av: rådmannen Mats Edsgården

Ombud Emilia Liedbeck tillagd på sidan 1.

Bilaga A



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

 

DOM 
2017-05-24 

Meddelad i Linköping 

Mål nr 

3396-17 

 

 

 

Dok.Id 289137     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 406 

581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00  013-25 11 40 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2017-04-06, se bilaga 1.  

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten undanröjer det överklagade beslutet och beslutar att 

 har rätt till assistansersättning. Det ankommer på Försäk-

ringskassan att beräkna det sammantagna behovet av assistans.  
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 6 april 2017 att inte ändra sitt tidigare be-

slut att fr.o.m. juni 2017 inte längre bevilja  assistanser-

sättning, se bilaga 1.  

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning och att hand-

lingarna överlämnas till Försäkringskassan för att avgöra antalet timmar. 

Han framställer även ett interimistiskt yrkande. Han redogör för sitt hjälp-

behov och begär bl.a. assistansersättning med 7 timmar per vecka för kom-

munikation och för all vaken tid för annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper.   

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av sitt beslut. 

 

SKÄLEN FÖR RÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten tar upp målet till slutligt avgörande. Det finns därför inte 

skäl att pröva yrkandet om interimistiskt beslut.  

 

Frågan i målet gäller om  har grundläggande hjälpbehov 

som överstiger 20 timmar per vecka. Försäkringskassan har bedömt att detta 

hjälpbehov uppgår till 17 timmar och 36 minuter per vecka, som fördelas på 

detta sätt: 

- äta och dricka 8 minuter 

- personlig hygien 10 timmar och 31 minuter 

- av- och påklädning 5 timmar och 12 minuter 

- kommunicera 1 timme och 45 minuter 

 

 har varit beviljad assistansersättning under många år, un-

der 2009 utökades den till 168 timmar per vecka. En stor skillnad i Försäk-

ringskassans nu aktuella bedömning av hans hjälpbehov gäller behovet av 

2
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hjälp med kommunikation och framförallt annan hjälp som förutsätter ingå-

ende kunskaper om den funktionshindrade, vilket för  

vidkommande till stor del handlar om behovet av tillsyn till följd av epi-

lepsi.  

 

Medicinskt underlag 

 

Av ett intyg från överläkaren  daterat den 16 november 

2016, framgår följande.  tillstånd inte har ändrat sig sedan 

senaste intyget. Han lider av en grav psykisk utvecklingsstörning med ack-

ompanjerande svår och behandlingsresistent epilepsi. Med anledning av 

mental retardation kan han inte klara personliga behov och kommunikation. 

Han har ingen utvecklad språkförmåga och kan inte uttrycka sig på ett 

kommunikabelt, förståeligt för icke anhöriga, sätt. Hans epilepsi är oregle-

rad trots flera antiepileptiska mediciner och medicinändringar har endast 

förorsakat biverkningar. Det som har tillkommit senaste tiden är aspirations-

tendenser. Denne man är inte autonom i basala ADL. Han kan inte formu-

lera och förmedla sina behov och han klarar sig inte själv, i synnerhet vid 

frekventa anfall som behöver tillsyn och omhändertagande. Tidigare aspira-

tioner tyder på att han inte får lämnas ensam. Varken träning, rehabilitering 

eller farmakologisk behandling kan på något sätt förbättra tillståndet eller 

hans funktionsnivå. Tillsyn dygnet runt är fortfarande aktuellt och nödvän-

digt. 

 

 har i intyg den 6 april 2009 närmare beskrivit de epilep-

tiska anfallens karaktär och omfattning. Hon har bl.a. uppgett att den stora 

frekvensen av anfall samt deras oförutsägbarhet utgör en risk för 

 hälsa och säkerhet, varför dygnet-runt-tillsyn (assistans) är motive-

rat ur medicinsk synpunkt.   
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Kommunikation 

 

Försäkringskassan har vid bedömningen av omfattningen av hjälp med 

kommunikation lagt särskild vikt vid att  har ett begränsat 

socialt sampel och få aktiviteter utanför hemmet. Förvaltningsrätten noterar 

särskilt att hans förmåga att kommunicera, som yttrar sig i ljud och egenpå-

hittade tecken, är så starkt nedsatt att han får anses ha behov av hjälp av en 

person som känner honom väl för att kommunikation överhuvudaget ska 

vara möjligt. Hjälpbehovet är därför omfattande och kan inte anses tillgodo-

sett med den tid om 1 timme och 45 minuter per vecka som Försäkringskas-

san godtagit. Förvaltningsrätten uppfattar istället att hjälpbehovet inte kan 

anses understiga en timme per dag, vilket överensstämmer med Försäk-

ringskassans tidigare beräkning och också är vad  yrkar.   

 

Tillsyn till följd av epilepsi 

 

 har tidigare beviljats assistansersättning med ca 143 tim-

mar per vecka för aktiv tillsyn för att han inte ska komma till skada vid 

oförutsedda epilepsianfall. Försäkringskassan menar i det överklagade be-

slutet att rättstillämpningen numera innebär att aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär på grund av medicinsk problematik inte kan räknas som grundläg-

gande behov.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2015 ref. 46 klargjort 

att uttrycket i 9 a § LSS ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

om den funktionshindrade” ska förstås på det sättet att det uteslutande tar 

sikte på personer med psykiska funktionshinder.   
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 har grav psykisk utvecklingsstörning och detta innebär för 

hans del mycket omfattande funktionsnedsättningar. Han har dessutom epi-

leptiska anfall som förutsätter att han får omedelbar hjälp för att han inte ska 

komma till skada. Förvaltningsrätten anser inte att denna tillsyn är en sådana 

sjukvårdande insats som enligt 51 kap. 5 § SFB inte ger rätt till assistanser-

sättning. Det får istället, då särskild hänsyn tagits till  

grava psykiska funktionsnedsättning och bristande kommunikativa förmåga, 

anses vara fråga om annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

honom. Hjälpbehovet ska därför ses som grundläggande behov. 

 

Sammanfattning 

 

Det som anförts ovan innebär att vid beräkning av  grund-

läggande hjälpbehov ska hans behov av assistans till följd av epilepsi och 

hjälpbehov för kommunikation om en timme per dag beaktas. Med hänsyn 

även till Försäkringskassans beräkning av de andra grundläggande behoven 

leder detta till att de sammantagna grundläggande behoven överstiger 20 

timmar per vecka.  har därför rätt till assistansersättning. 

Det finns mot denna bakgrund inte skäl för förvaltningsrätten att närmare 

pröva omfattningen av de grundläggande behoven.  

 

Det ankommer på Försäkringskassan att beräkna det sammantagna behovet 

av assistans. 

 

INFORMATION OM ÖVERKLAGANDE  

Hur denna dom överklagas framgår av bilaga 2 (DV 3104/1D) 

___________________ 

 

 

 

Mats Edsgården 

I avgörandet har även nämndemännen Barbro GM Petersson, Leif Karlsson 

och Anita Rinman deltagit. 
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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. 
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