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KLAGANDE 
  

 

God man:  

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 19 juni 2017 i mål nr 906-17,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Försäkringskassans 

beslut samt visar målet åter till Försäkringskassan för fortsatt handläggning. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR  

 

 

 

Hon har större grundläggande behov än Försäkringskassan räknar med vad 

gäller personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt kommunikation. 

 

För att få sina grundläggande behov tillgodosedda behöver hon ständigt ha 

personal närvarande. Det krävs mycket personspecifik kunskap som innebär 

att personal ständigt tolkar hennes kroppssignaler. Hon har haft samma 

ordinarie personal i 20 år. Personal arbetar hos henne hela dygn vilket inne-

bär att en person huvudsakligen är ensam med henne. Det är främst under 

sommaren ny personal finns hos henne. Stödet till henne fungerar då inte 

lika bra. När hon får stöd av en person som inte känner henne personligen 

mycket väl kan den personen inte tolka hennes signaler och därigenom 

förekomma farliga situationer, motivera henne att ta emot stöd med de 

grundläggande behoven eller ofta ens att stiga upp ur sängen. Assistenternas 

schema läggs då så att hon har vikarie hos sig högst två dygn i rad. Hon får 

annars för stora problem till följd av detta. Erfarenheten är att även efter att 

ha arbetat med henne i tre månader fungerar vikarien inte helt med henne. 

Att säga att det räcker med kunskap om hennes funktionsnedsättningar 

generellt stämmer alltså inte.  

 

Hon har flera gånger per dag abscenser eller grand-mal p.g.a. sin epilepsi. 

Detta kan hon p.g.a. sin psykiska funktionsnedsättning och autism själv 

inte förutse utan det är personal med ingående personspecifik kunskap 
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om henne som läser av och tolkar dessa signaler genom att t ex kroka arm 

i trappor så att hon inte faller på andra människor när detta händer, eller 

riskerar att skada sig själv. I en kö på matbutiken krävs noga planering av 

personal och också armkrokning för att avvärja moment där hon skulle 

kunna falla på andra. Hon kan p.g.a. detta allvarliga medicinska tillstånd 

inte lämnas ensam ens kortare stunder då hon helt saknar förmåga att 

själv känna av sina anfall, helt saknar förmåga att hantera dem och vidare 

påkalla hjälp efter att det skett. Hon behöver aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär all sin vakna tid. Hon behöver en assistent närvarande för att 

avvärja faror som hon utsätter sig själv och andra för. Hon förstår inte 

vilka situationer som kan vara farliga.  

 

Försäkringskassan  

 

Den utredning som Försäkringskassan gjorde vid tvåårsomprövningen, där 

två personliga assistenter deltog, visar att  hade betydande 

förmågor när det gäller att själv, eller med stöd, genomföra en stor del av de 

grundläggande behoven. Utredningen ger inte stöd för att hon är i behov av 

en tillsyn av övervakande karaktär. Äldre anteckningar visar att  

 sitter själv och ser på film vid ett besök hos arbetsterapeuten den 

2 juli 2010. Att förhållandena därefter skulle ha förändrats framgår inte.  

 

UTREDNING I KAMMARRÄTTEN 

 

 åberopar en analys av ADL-förmåga den 8 augusti 2017 

utförda av leg. arbetsterapeuten  vid Nybro kommun. Häri 

anförs bl.a. följande.  har dagligen epilepsianfall. Det kan 

vara stora anfall, då hon bara ramlar och det förekommer även små anfall, 

mera som frånvaroattacker. Då hon haft anfall "tappar hon tråden" och man 

får starta om med den aktivitet som var på gång. Personal som arbetat länge 

och känner henne mycket väl, känner igen mycket små tecken som hon 

uppvisar, då ett anfall är på väg. Hon kan inte själv uttrycka när de kommer 

3



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2359-17 

   

 

på grund av hennes psykiska funktionsnedsättning. Hon använder alltid 

hjälm för att skydda huvudet, då hon faller handlöst vid de stora anfallen 

 

 åberopar även ett läkarutlåtande för assistansersättning den 

3 augusti 2017 av distriktsläkaren  Astrakanen läkar-

centrum, Nybro. Häri anförs bl.a. följande.  har en grav 

psykisk funktionsnedsättning i form av grav utvecklingsstörning, atypisk 

autism och epilepsi i form av Lennox-Gastauts syndrom. Hennes epilepsi 

medför 4–11 grand-mal-attacker per månad trots massiv medicinering, 

enligt neurologens journaluppgift, och dagliga droppattacker d.v.s. 

majnor absenser så betyder det att varje anfall medför stillsam försäm-

ring av hjärnans funktion och hennes funktionsnedsättning därtill sett 

sakta kommer att försämras. Det har provats vagusstimulator på henne 

men den fick tas bort för den hjälpte inte, hon kunde inte hantera den 

heller. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av den medicinska utredningen framgår att  har grava 

psykiska funktionsnedsättningar. Hon har dessutom en svår epilepsi som 

medför grand-mal-anfall, ibland flera gånger i veckan. På grund härav bär 

hon alltid hjälm. Såvitt framgår har hon haft personlig assistans i 20 år med 

samma assistenter. Svårigheter uppstår varje gång en vikarie ska tjänstgöra. 

Trots hjälmen och assistenterna händer det att hon skadar sig när hon vid 

anfall faller handlöst, utan förvarning. Enligt kammarrättens mening har det 

härigenom framkommit att  har ett behov av hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om henne. Hjälpen kan jämställas med den 

hjälp som ges aggressiva och utagerande vårdtagare. Det är alltså fråga om 

aktiv tillsyn, som måste ges kontinuerligt. Detta grundläggande behov och 

övriga grundläggande behov medför att  behöver personlig 

assistans med i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.  har 
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således rätt till assistansersättning. Det ankommer på Försäkringskassan att 

göra de ytterligare beräkningar som krävs. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson och Jan 

Källman (referent) har deltagit i avgörandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2017-06-19 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

906-17 

 

 

 

Dok.Id 154552     
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 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 23 januari 2017, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

  

1
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten beviljar henne assistansersätt-

ning från och med december 2016 och anför bl.a. följande. Hon har ett 

mycket omfattande stödbehov och hennes grundläggande behov överstiger 

20 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen som omfat-

tas 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 tim-

mar per vecka. Försäkringskassan har i det överklagade beslutet bedömt att 

 behov av assistansersättning inte är av den omfattningen. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Vad gäller tidsåtgången avseende de grundläggande behoven av- och på-

klädning, personlig hygien och kommunikation finner förvaltningsrätten 

inte skäl att frångå Försäkringskassan bedömning. 

 

Vad gäller behovet av hjälp med att äta har  bl.a. anfört föl-

jande. Ibland har hon svårt att komma igång att äta och då får den personliga 

assistenten lägga mat på gaffeln och ge henne den i handen. Vid vissa dagar 

då hon haft en stor kramp så måste hon matas av en personlig assistent. 
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Av intyg utfärdat den 3 oktober 2012 av  framkommer bl.a. 

att  inte är kapabel att ta egna initiativ. 

 

Tillredning, matlagning, för och efterarbete, samt hjälp med att dela maten 

är normalt inte att se som ett grundläggande behov i lagstiftningens mening 

och ska därför inte beaktas vid bedömningen av behovet av assistansersätt-

ning (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2009 ref. 57). Med 

hänsyn härtill har Försäkringskassan, även om det hjälpbehov 

 beskrivit till viss del är integritetskränkande och påträngande, haft fog 

för att inte ta med behovet som ett grundläggande behov vid beräkningen av 

omfattningen av hjälpbehovet. 

 

Slutligen har  gjort gällande att hon är i behov av aktiv till-

syn av övervakande karaktär samt kvalificerade aktiverings- och moti-

veringsinsatser.  

 

Enligt intyg av habiliteringsläkare  den 30 januari 1998 har 

 självdestruktion avtagit och hon kan i större omfattning 

vistas ute bland folk. Av intyg den 3 oktober 2012 av  fram-

kommer bl.a. att  inte är kapabel att ta egna initiativ och att 

det självdestruktiva beteendet minskat.  

 

Aktiverings- och motiveringsinsatser av olika slag räknas normalt sett inte 

till de grundläggande behoven. Undantagsvis kan en annan bedömning gö-

ras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt psy-

kiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av 

övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande räknas inte 

till sådan kvalificerad tillsyn (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 

i rättsfallen RÅ 2003 ref. 33 och RÅ 2009 ref. 57). 
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Mot bakgrund härav och vad som framkommit i utredningen i övrigt finner 

förvaltningsrätten att utredningen inte visat att  behöver så-

dan aktiv tillsyn eller kvalificerade aktiveringsinsatser att hennes hjälpbehov 

i aktuellt hänseenden är att hänföra till de grundläggande behoven. Någon 

tid för personlig assistans avseende annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om  kan därför inte godtas. 

 

Med hänsyn härtill anser förvaltningsrätten att utredningen inte ger stöd för 

att  behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 tim-

mar per vecka avseende sina grundläggande behov. Hon har då inte rätt till 

assistansersättning. Överklagandet ska därför avslås.  

 

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

 

 

Magnus Hansson 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Britt-Marie Rosén, Camilla Karlman 

och Gunnel Henriksson 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 
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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. 

Bilaga B




