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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 31 oktober 2016 i 

mål nr 3536-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut samt  

beslutar att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även 

i fortsättningen ska vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram vid 

kammarrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte 

tagits in i denna dom. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 20 maj 2015.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom.  

 

Kammarrätten har den 31 augusti 2017 hållit muntlig förhandling i målet.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan 

 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven överstiger 

inte 20 timmar per vecka och han har därmed inte rätt till assistansersätt-

ning. 

 

 behov av hjälp med att klä av och på sig i form av att knäppa 

knappar och dragkedjor är ringa och inte av sådan kvalificerad art att det är 

ett grundläggande behov.   

 

Ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär syftar till att begränsa 

allvarliga situationer till följd av ett utagerande beteende. Det ska vara fråga 

om frekventa ingripanden. Det är vidare nödvändigt med personspecifika 

kunskaper. Av utredningen framgår inte att  har ett behov av 

sådan aktiv tillsyn som kräver frekventa ingripanden och personspecifika 

kunskaper.  För att tillgodose  behov av tillsyn är det tillräck-

ligt att den person som hjälper honom har adekvat utbildning och allmän 

kännedom om hans funktionshinder. Det är tillräckligt att personal följer 

allmänna regler. Det har inte redovisats någon utredning eller incidentrap-

port om skador.  behov av tillsyn räknas inte som grund- 

läggande behov.  
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Han anför samma grunder och omständigheter som han anfört i förvalt-

ningsrätten samt tillägger i huvudsak följande. 

 

Han har ett stort behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Han är 

hyperaktiv och gränslös. Han saknar insikter om faror och konsekvenser av 

sitt handlande. Han kan bli frustrerad och få utbrott om han inte kan göra sig 

förstådd. Utbrotten kan pågå under lång tid. För att förhindra utbrott krävs 

det att man snabbt kan tyda hans tonfall och kroppsspråk. Av samtliga intyg 

och vittnesutsagor framgår att han utan sådan tillsyn skulle riskera att all-

varligt skadas.  Försäkringskassan bortser från att han har rymt från hemmet 

och sprungit ut i trafiken.  Han har i skolan och i korttidsboendet överva-

kande tillsyn. De senaste händelserna med rymning och rymningsförsök 

från skolan och korttidsboendet visar att den övervakning som krävs är 

konstant. En assistent måste vara alert och beredd på att avleda/avstyra och 

ingripa. Han har behov av någon som har ingående kunskaper om honom. 

Han åberopar samma bevisning som i förvaltningsrätten samt händelserap-

porter den 2 och den 23 december 2016.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 tillhör personkretsen enligt 1 § lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

För att  ska ha rätt till assistansersättning krävs att han har 

behov av personlig assistans för sådana grundläggande behov som avses i  

9 a § LSS och i sådan omfattning att behoven uppgår till i genomsnitt mer 

än 20 timmar i veckan.  

 

 har genom förvaltningsrättens dom beviljats personlig 

assistans för de grundläggande behoven personlig hygien, att klä av och på 
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sig och att kommunicera med andra med sammantaget 15,75 timmar per 

vecka. Ingen tid för måltider har beaktats. Kammarrätten gör samma be-

dömning som förvaltningsrätten vad avser dessa grundläggande behov.   

 

Frågan är därefter om  vid tiden för Försäkringskassans beslut 

var i behov av sådan tillsyn som är av närmast övervakande kakaraktär och 

om det krävs ingående kunskaper om honom för att tillgodose hans behov 

av hjälp.  

 

När det gäller behovet av tillsyn konstaterar kammarrätten att överläkaren 

 bedömning i intyg den 12 januari 2015, dvs. att 

 har behov av aktiv tillsyn, stöds av vad som framgår av 

läkarintyg den 7 oktober 2014 av specialistläkaren  

vid barn- och ungdomshabiliteringen, Länssjukhuset Ryhov, och stämmer 

överens med de uppgifter som kommer från personal vid  

skola och tidigare korttidsboende.  Enligt kammarrättens mening framgår 

det därmed av utredningen att  har behov av aktiv tillsyn av 

närmast övervakande karaktär eftersom han med hänsyn till sin rym-

ningsbenägenhet, oförmåga att inse faror och utagerande beteende annars 

riskerar att allvarligt skadas.  

 

Frågan är då om  behov av aktiv tillsyn förutsätter ingående 

kunskaper om honom. I läkarintyget den 12 januari 2015 anges att man, för 

att förstå  måste känna igen hans icke verbala signaler samt att 

det krävs ingående kunskaper såväl om  som om hans funk-

tionshinder. En sådan bedömning vinner stöd av de uppgifter som personal 

på korttidsboendet uppgett under förvaltningsrättens muntliga förhandling. 

Det bör i det sammanhanget påpekas att Försäkringskassans observationer 

av  grundas på endast ett besök. Mot bakgrund av vad som 

framkommit i övrigt, kan därför observationer enbart från det besöket inte 

ges en avgörande betydelse. Överläkaren  och personalen 
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på korttidsboendet grundar sina bedömningar på flerårig kännedom om 

  

 

Kammarrätten anser att utredningen ger stöd för att  behov av 

aktiv tillsyn är av närmast övervakande karaktär och att behovet förutsätter 

ingående kunskaper om såväl  som hans funktionshinder.  

 behov av aktiv tillsyn får anses uppgå till minst den tid som fram-

går av förvaltningsrättens dom, dvs. sju timmar per vecka.  

grundläggande behov överstiger därmed 20 timmar i veckan. Han har därför 

rätt till assistansersättning under den i målet aktuella perioden. Överklagan-

det ska därför avslås.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

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

och tf. kamarrättsassessorn Linda Funk har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare  

1.  

2.  

 

 

  

Ombud: Advokaten Jörgen Olson 

Advokatbyrå Jörgen Olson AB 

Allégatan 20 

503 32 Borås 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-05-20, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att  

 behov av hjälp med personlig assistans för de grundläggande beho-

ven uppgår till 22,75 timmar i veckan och att han därför ska beviljas assi-

stansersättning från och med augusti månad 2014.  

 

Det ankommer på Försäkringskassan att vidta de åtgärder som föranleds av 

denna dom och göra en erforderlig prövning av det totala antal assistan-

stimmar som  är berättigad till. 

 

1
Bilaga A
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Enligt 112 kap. 5 § SFB gäller förvaltningsrättens dom omedelbart.  

 

Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 och 8 §§ offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag 

ska bestå för de uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga 

förhållanden som har lagts fram vid förvaltningsrättens muntliga förhand-

ling inom stängda dörrar och som inte har tagits in i denna dom. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 20 januari 2015 att avslå  

ansökan om assistansersättning med hänvisning till att hans grundläggande 

behov inte bedömdes överstiga 20 timmar per vecka. Vid omprövning den 

20 maj 2015 har Försäkringskassan inte ändrat sitt beslut. Skälen för om-

prövningsbeslutet framgår av bilaga 1. 

 

 vidhåller sin  ansökan och yrkar att han ska beviljas assistans-

ersättning med 92 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås men tillstyrker ytterli-

gare 1,17 timmar per vecka för tandborstning. De grundläggande behoven 

uppgår då till totalt 14,58 timmar vilket fortfarande är för lite för att Försäk-

ringskassan ska bevilja assistansersättning.  

 

Förvaltningsrätten har den 6 oktober 2016 hållit muntlig förhandling i målet. 

På begäran av  har  och  hörts 

som vittnen. 
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VAD PARTERNA OCH VITTNENA ANFÖR 

 

  

Han har diagnosticerats med autistiskt syndrom och en måttlig utvecklings-

störning. Han saknar ett talat eller alternativt språk och har mycket svårt 

med det sociala samspelet. Försäkringskassan har inte beaktat den komplexa 

situation som råder kring hans omfattande och grundläggande hjälpbehov 

vid samtliga moment i den dagliga livsföringen. Försäkringskassan har inte 

heller beaktat att hans ålder i förhållande till det normala föräldraansvaret, 

den aktiva tillsyn och konstanta hjälp som han behöver för att inte allvarligt 

skada sig själv, överskrider det normala föräldraansvaret för en tioåring. 

 

Personlig hygien 

För att kunna sköta sin personliga hygien har han behov av aktiv och hand-

griplig hjälp. Enligt ADL-bedömning från arbetsterapeut den 2 oktober 

2014 behöver han hjälp med personlig hygien i alla situationer. Han behöver 

påminnas om att gå på toaletten eftersom han inte själv känner när det är 

dags vilket resulterar i att det ofta inträffar olyckor. För att sitta kvar på toa-

letten behövs muntliga instruktioner och fysiska insatser. Han kan inte torka 

sig, tvätta händerna och duscha utan behöver handgriplig hjälp i alla dessa 

moment. Tandborstning är en mycket svår och tidskrävande process och det 

måste vara två personer som hjälper honom. Hans tandstatus är så dålig att 

han behöver besöka tandläkare en gång i månaden och undersökningen be-

höver ske under narkos. Totalt uppgår behovet till 26,75 timmar per vecka. 

 

På- och avklädning 

Han kan inte få på sig kläderna på rätt sätt och handgriplig hjälp är ett 

måste. Det handlar inte endast om motiveringsinsatser utan det måste finnas 

en vuxen person i hans omedelbara närhet som har ingående kunskaper om 
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honom och som genom både fysisk hjälp och kvalificerade aktiveringsinsat-

ser kan leda honom genom varje moment på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Modern har sagt att det ofta blir fel, trots att hon upprepade gånger försöker 

få honom att klä på sig på rätt sätt. Han klädde vid ett tillfälle på sig under-

kläder, men innan han tog på sig byxorna klädde han av sig underkläderna 

igen. Hon måste alltid hjälpa honom med knappar och blixtlås. Totalt upp-

går behovet för på- och avklädning till 7 timmar per vecka. 

 

Måltider 

Muntlig och praktisk hjälp är nödvändigt i alla moment och det är inte end-

ast fråga om motiveringsinsatser. Han behöver hjälp med att dela maten och 

hälla upp dryck i glas. Även om den rent fysiska förmågan att föra mat till 

munnen finns så är det oftast inget kvar på gaffeln när den når munnen. Han 

behöver aktiv tillsyn, av övervakande karaktär, under måltiderna för att be-

gränsa sitt matintag, få matro och förhindra att han lämnar matbordet eller 

kastar mat. Utan fysisk hjälp och kvalificerade aktiverings- och motivering-

sinsatser skulle han på grund av sitt psykiska tillstånd inte förstå att han be-

höver äta.  Behovet av hjälp vid måltider uppgår till 5,83 timmar per vecka. 

 

Kommunikation 

Eftersom han saknar både ett talat och alternativt språk har han stort behov 

av hjälp med tolkning och stöd vid kommunikation och samspel. Behovet av 

kommunikation finns hela tiden och den tid som beviljats, ungefär 40 minu-

ter per dag, är inte rimligt. Han är tio år och ska inte behöva kommunicera 

med hjälp av sina föräldrar och Försäkringskassan har inte beaktat hans be-

hov av att kommunicera med utomstående. Detta bekräftas av  

från Barn- och ungdomshabiliteringen. Hon har i intyg den 13 maj 2015 

uppgett att  inte kan ha kontakt med andra utan vuxenstöd och 

tolkning. Kommunikationsbehovet uppgår till 14 timmar per vecka. 
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Annan hjälp som kräver ingående kunskaper 

Han har behov av aktiv tillsyn för att förhindra att han utsätter sig för farliga 

situationer. Han saknar konsekvenstänk, är impulsiv och extremt rymnings-

benägen. Det finns ingen möjlighet att veta hur han reagerar i olika situat-

ioner varför man måste ha ingående kunskaper om honom. Dessa kunskaper 

kan man inte läsa sig till eller få förklarade för sig utan det krävs att man har 

en egen relation till honom och de nödvändiga erfarenheter som man får 

med tiden. Överläkare  har den 12 januari 2015 intygat att 

om man inte förstår  sätt att kommunicera kan man inte heller 

hjälpa honom. Hans bristande kommunikationsförmåga i kombination med 

hans omfattande tillsynsbehov skapar en situation där hjälp endast kan ges 

av någon som han accepterar och som har god kännedom och förståelse för 

hans person. Personal från skolan och korttidsboendet intygar att ingående 

kunskap om honom är absolut nödvändigt för att kunna garantera hans sä-

kerhet och göra hans vardag så enkel som möjligt. Miljön på skola och kort-

tidsboendet är helt anpassad efter  och han har en person som 

är 100 procent fokuserad på honom hela tiden vilket gör att det fungerar 

förhållandevis bra. På promenader utomhus krävs det att man håller i honom 

hela tiden för att undvika att han springer iväg och utsätter sig för farliga 

situationer. 

 

Vittnena  och  samt vårdnadshavarna har vid 

den muntliga förhandlingen redogjort för sina respektive uppfattningar om 

 hjälpbehov. De har i huvudsak bekräftat vad som sägs ovan 

angående hjälpbehovet. 

 

Försäkringskassan 

Personlig hygien 

Med personlig hygien avses situationer av mycket personlig karaktär såsom 

hjälp med att tvätta sig, torka sig på kroppen och i håret, insmörjning, tand-

borstning, nagelvård och hjälp i samband med toalettbesök.  
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bedöms ha hjälp med detta och beviljas 10,08 timmar i veckan. Den del av 

tandborstningen som avser motiverande insatser är inte grundläggande be-

hov. 

 

På- och avklädning 

 behöver hjälp att lägga fram kläder och motiverande insatser 

vid utförandet. Av det modern berättat framgår att  kan ta på 

och av sig underkläder själv, men att han behöver motiveras för att det ska 

bli rätt och för att han inte ska ta av sig dem igen. Hjälp med att knäppa 

knappar och dra upp blixtlås är inte integritetskänsligt och därmed inget 

grundläggande behov. 

 

Måltider 

 kan föra mat till munnen och han får i sig maten. Det stora 

problemet är att dela och portionera maten vilket inte är ett grundläggande 

behov.  

 

Kommunikation 

 använder enstaka ord för att uttrycka sina behov. När han är i 

skola och på fritids använder han teckenspråk och bilder. För att han ska 

kunna kommunicera med tredje person krävs en nära kännedom om honom, 

hans uttryckssätt och hans funktionsnedsättning varför han har rätt till per-

sonlig assistans för kommunikation. Hemmet, skolan, fritids och korttids är 

miljöer där personerna känner honom väl och han kan göra sig förstådd. När 

han vistas utanför dessa miljöer har han dock behov av hjälp. Det har kon-

staterats att han inte har så mycket sociala kontakter med andra varför beho-

vet av kommunikation är tillgodosett med 4,5 timmar. 

 

Annan hjälp som kräver ingående kunskaper 

 behöver tillsyn och motivation av någon som har kunskap om 

hans funktionsnedsättning och om den pedagogik som han behöver. Han 
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behöver också förberedas för nya människor varför någon för honom helt 

okänd person inte kan hjälpa honom. Däremot behöver den som hjälper ho-

nom inte ha ingående kunskaper om just honom som person, kunskaper som 

tar tid att lära in och som är svåra att överföra till någon annan. För att aktiv 

tillsyn ska bedömas som ett grundläggande behov ska den enskilde ha ett 

utåtagerande beteende eller riskera att skada sig själv eller annan. Personal 

från skola har i intyg den 9 oktober 2014 skrivit att  behöver 

tillsyn av en person som är kunnig inom områdena utvecklingsstörning och 

autism. Den försämring som sägs ha skett under hösten 2015 kan inte beak-

tas eftersom beslutet endast omfattar de omständigheter som fanns vid tiden 

för beslutet. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Av 51 kap. 2 § SFB följer att en försäkrad som omfattas av 1 § lagen 

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

dagliga livsföring kan få assistansersättning för kostnader för sådan person-

lig assistans som avses i 9 a § samma lag. De bestämmelser i lagen som av-

ser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig 

assistans enligt 51 kap. SFB. 

 

I 51 kap. 3 § SFB anges att för rätt till assistansersättning krävs att den för-

säkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan 

för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS. 

 

Av 106 kap. 24 § SFB framgår att assistansersättning bl.a. inte lämnas för 

tid när den funktionshindrade vistas i eller deltar i daglig verksamhet enligt 

9 § 10 LSS. 
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Enligt 9 a § LSS avses med personlig assistans enligt 9 § 2 ett 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 insats enligt 9 § 2 för andra person-

liga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

I förarbetena till LSS uttalas bl.a. följande. Den enskilde ska ha ett klart be-

hov av personlig assistans i de situationer det är fråga om. Den funktions-

hindrade ska ha behov av assistans för att kunna klara sådana mycket per-

sonliga angelägenheter som den personliga hygienen, att inta måltider och 

att kommunicera med andra. Insatsen bör alltså vara förbehållen krävande 

eller i olika avseenden komplicerade fall (prop. 1992/93:159 s. 174 f.). 

 

Utredningen 

Psykolog  har i journalanteckning den 13 maj 2014 noterat 

bl.a. följande.  saknar förmågan att bedöma faror och är därför 

i behov av ständig aktiv övervakning. Han är rymningsbenägen och har vid 

flera tillfällen rymt och då utsatt sig själv för fara. Han kan tekniskt sett äta 

själv, men verkar sakna mättnadskänsla och eftersom han tycker om mat 

skulle han kunna äta hur mycket som helst. Han kan inte följa verbal upp-

maning och vid lek med andra barn måste en vuxen närvara eftersom han 

inte kan reglera hur mycket han tar i när han rör vid andra.  

 

Överläkare  har den12 januari 2015 i intyg skrivit bl.a. föl-

jande.  har inget begrepp om faror och styrs helt av egna motiv 

och önskemål även om det innebär fara.  Han är därför ständigt i behov av 

aktiv tillsyn. Han förstår inte idén med att kommunicera och man behöver 

ingående kunskap om honom för att lära sig förstå hans icke-verbala signa-

ler. Han är överaktiv. Det finns behov av ingående kunskaper och kvalifice-
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rade motivations- och aktiveringsinsatser för att han ska få en fungerande 

vardag och för att tillfredsställa basala behov och aktiv tillsyn.  

 

Förvaltningsrättens bedömning  

Inledning 

Frågan i målet är om  har behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov i sådan omfattning att han har rätt till assistansersätt-

ning enligt SFB. För rätt till sådan ersättning krävs att de grundläggande 

behoven uppgår till mer än 20 timmar per vecka. 

 

Parterna är överens om att  tillhör personkretsen i 1 § LSS. 

Försäkringskassan har beräknat tidsåtgången för assistans för de grundläg-

gande behoven till 14,58 timmar per vecka. Tiden avser hjälp med personlig 

hygien och kommunikation. 

 

Eftersom  var tio år gammal vid tiden för beslutet ska föräldra-

ansvaret i princip inte beaktas (RÅ 2010 ref. 17).  

 

Personlig hygien 

Utredningen visar att  har behov av hjälp med i princip all per-

sonlig hygien. En stor del av hjälpen består i att muntligen förklara för ho-

nom vad han ska göra och inte göra. I samtalsdokument den 29 september 

2014 anges att han även behöver viss annan handgriplig hjälp efter toalett-

besök och att borsta tänderna. Försäkringskassan har bedömt att tid för hjälp 

med de grundläggande behoven uppgår till totalt 10,08 timmar. 

 

HFD har i RÅ 2009 ref. 57 beskrivit att det för insatsen personlig assistans 

ska vara fråga om ett hjälpbehov som uppfattas som mycket privat och 

känsligt 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 är således enbart tiden det tar att hjälpa till 
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med de integritetsnära grundläggande behoven avseende personlig hygien 

som beaktas. 

 

Det finns i målet inte stöd för att  behov av hjälp med de mest 

integritetsnära behoven överstiger Försäkringskassans beräkning. Hans be-

hov av hjälp med grundläggande behov i form av personlig hygien får där-

för anses vara tillgodosett med 10,08 timmar per vecka. Förvaltningsrätten 

gör i denna del ingen annan bedömning är Försäkringskassan. 

 

Måltider 

 kan äta och dricka själv, men han behöver motiveras att sitta 

kvar vid bordet och påminnas om att äta i stället för att leka. Den hjälp han 

behöver vid måltider är inte att bedöma som grundläggande hjälpbehov. 

Någon tid för hjälp med dessa grundläggande behov kan därför inte beaktas 

vid bedömningen och förvaltningsrätten delar Försäkringskassans bedöm-

ning i denna del. 

 

På- och avklädning 

Av den skriftliga utredningen i målet och vad som kommit fram vid den 

muntliga förhandlingen framgår att  klarar av att ta på och av 

sig kläder, men att han inte kan knäppa knappar och dra upp blixtlås. Han 

behöver motiveras till att klä på sig och muntliga instruktioner för att han 

ska klä på sig på rätt sätt. Viss handgriplig hjälp kan ibland behövas. Det är 

endast den tid som avser hjälp för att ta på sig underkläder och kläder närm-

ast kroppen som kan beaktas vid bedömningen. Förvaltningsrätten bedömer 

att  ska beviljas hjälp med 10 minuter per dag eller 1,17 timmar 

per vecka för på- och avklädning.  yrkande ska därför bifallas 

delvis i denna del.   

 

Kommunikation 

För att behov av hjälp med kommunikation ska anses vara ett grundläg-

gande behov krävs enligt praxis att den enskilde har sådana särskilda svå-
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righeter att kommunicera att ett individunikt språk eller individunikt kom-

municeringssätt som kräver särskilda kunskaper om kommuniceringssätten 

kan anses föreligga. Detta har ansetts vara fallet till exempel om kommuni-

ceringssättet är begränsat till enstaka ord, läten, ansiktsuttryck och dylikt (jfr 

RÅ 2000 ref. 11 och RÅ 2010 ref. 17). 

 

Av handlingarna i målet framgår att  kommunicerar genom 

enstaka ord och bilder. Ibland kompletterar han sitt språk med tecken och 

teckenspråk. Försäkringskassan har bedömt att kommunikationen fungerar i 

miljöer där personer som känner  finns, t.ex. hemma, i skolan 

och på fritids. Däremot behöver han hjälp med att kommunicera på t.ex. 

lekplatser och i andra sociala sammanhag. Förvaltningsrätten bedömer att 

 har ett behov av hjälp med sin kommunikation som är att be-

trakta som ett grundläggande behov när han vistas utanför hemmet. Vid 

denna bedömning räknas endast den tid som går åt till att kommunicera med 

andra än de personliga assistenterna, d.v.s. i situationer där den personliga 

assistenten behöver tolka för att kommunikation ska vara möjlig med någon 

annan. Av den skriftliga utredningen och båda vittnenas utsagor framgår att 

 har stora svårigheter att vara på t.ex. lekplatser med andra barn 

och han söker sällan kontakt med andra barn eller vuxna utanför hemmet. 

Det finns inte någon utredning i målet som talar för att hans hjälpbehov är 

större än att det tillgodoses med de 4,5 timmar som Försäkringskassan har 

godtagit. Förvaltningsrätten bedömer inte heller att det kommit fram några 

sådana särskilda skäl som medför att det finns anledning att göra undantag 

från principen att den tid som  deltar i daglig verksamhet inte 

ska beaktas vid bedömningen av omfattningen av hjälpbehovet för grund-

läggande behov (jfr RÅ 2000 ref. 11). Mot denna bakgrund bedömer för-

valtningsrätten att utredningen inte ger stöd för annat än att  

behov av hjälp med kommunikation får anses vara tillgodosett med 4,5 

timmar per vecka.  
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Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

Aktiverings- och motivationsinsatser räknas normalt inte till de grundläg-

gande behoven enligt LSS (jfr RÅ 2003 ref. 33). Det är möjligt att göra en 

annan bedömning om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på 

grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har 

karaktären av övervakning (jfr bl.a. RÅ 2009 ref. 57).  

 

För att ett hjälpbehov avseende tillsyn ska hänföras till de grundläggande 

behoven krävs det att det rör sig om en person med ett psykiskt funktions-

hinder (se HFD 2015 ref. 46).  får anses ha ett sådant funkt-

ionshinder. Vidare krävs det dels att den enskilde behöver tillsyn av sådan 

karaktär som närmast är att jämställa med övervakning, dels att den person 

som utövar tillsynen behöver ha ingående kännedom om den enskilde för att 

kunna utföra tillsynen på ett tillfredställande sätt, t.ex. till följd av att den 

enskilde har svårigheter att kommunicera. Av utredningen framgår bl.a. att 

 är mycket rymningsbenägen och inte har förståelse för vad 

som är farligt. Han har tidigare lämnat bostaden och sprungit ut i trafiken. 

Vid promenad utomhus har personal och föräldrar vittnat om att man måste 

hålla  hand hela tiden för att han inte ska springa iväg och ut i 

trafiken.  Han uppges även ofta bli frustrerad och han kan då bli utåtage-

rande och kasta saker och skada sig själv. 

 

Förvaltningsrätten anser att  beteende är av sådan art, kontinu-

itet och omfattning att det finns skäl att betrakta viss tillsyn av honom som 

ett grundläggande behov. Den tid som läggs på struktur och aktiverings- 

eller motiveringsinsatser i samband med genomförandet av hans övriga 

grundläggande behov kan dock inte beaktas vid bedömningen. Förvaltnings-

rätten bedömer att  grundläggande behov avseende tillsyn 

uppgår till 7 timmar per vecka. Tiden avser den tid han inte är i skolan eller 

på korttidsboende. 
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Sammanfattning 

Sammantaget finner förvaltningsrätten att underlaget i målet ger stöd för att 

 har ett behov av hjälp med sina grundläggande behov som går 

utöver vad Försäkringskassan beslutat. Eftersom han vid tidpunkten för det 

aktuella beslutet var 10 år gammal ska föräldraansvaret i princip inte beak-

tas. Förvaltningsrätten anser att tidsåtgången uppgår till 22,75 timmar per 

vecka. Överklagandet ska således bifallas delvis. I ansökan anges att assi-

stans behövs från och med augusti 2014. Assistansersättning ska därmed 

utgå från och med denna månad. Det ankommer på Försäkringskassan att 

vidta de åtgärder som föranleds av denna dom. 

 

Ersättning kan dock beviljas endast om personlig assistans faktiskt har ut-

förts, såvitt gäller förfluten tid. Om  har haft kostnader 

för assistans ska han beviljas ekonomiskt stöd även till skäliga kostnader för 

detta. Det ankommer dock på Försäkringskassan att som första instans även 

utreda och pröva dessa eventuella kostnader. 

 

Enligt 112 kap. 5 § SFB gäller förvaltningsrättens dom omedelbart. 

 

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

 

 

 

Jan Källman 

 

Rådmannen Jan Källman och nämndemännen Sebastian Gustavsson, Kjell 

Johansson och Björn Wilhelmsson har avgjort målet. Förvaltningsrättsnota-

rien Sofia Schmidt har varit föredragande. 
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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
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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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