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Vårdnadshavare:   och  

 

 

   

Ombud: Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 17 

903 29 Umeå 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 22 januari 2016 i mål nr  

7163-14, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. 

 

2. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 401-16 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. Hon 

yrkar vidare muntlig förhandling i målet. 

 

VAD PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Försäkringskassan 

 

Det är i målet inte fråga om aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Av upp-

gifter lämnade från förskolan framgår att  kan vara hårdhänt 

mot yngre barn men att det har blivit bättre med knuffandet nu. Av uppgif- 

terna kan det inte utläsas att det krävs ingående kunskaper om henne för att 

utöva tillsyn och på grund av sin ålder är hon inte heller särskilt stark. För-

valtningsrättens bedömning verkar i huvudsak vara grundad på uppgifter 

som lämnats vid en muntlig förhandling i ett LSS-mål. Förvaltningsrätten 

verkar ha känt sig bunden av utgången i detta mål. Det verkar vid detta mål 

inte funnits uppgifter från förskola eller korttidsboende om  

 beteende och hjälpbehov, som generellt sett väger tyngre än 

uppgifter från sökande eller anhöriga. Den omständigheten att Försäkrings-

kassan kan ha haft ett mer omfattande beslutsunderlag förefaller inte ha 

beaktats och det är inte Försäkringskassans uppgift att bevisa att rätt till 

assistansersättning inte föreligger. Vidare bör föräldraansvar beaktas. Hjälp 

med kommunikation för barn upp till fem års ålder omfattas enligt För-

säkringskassans uppfattning av detta ansvar.  

 

 

 

Den person vid förskolan som lämnat uppgifter har inte fått ta del av vad 

som nedtecknats och har därmed inte haft möjlighet att kontrollera om hon 
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DOM  

  Mål nr 401-16 

   

 

 

uppfattats korrekt och det framgår inte heller vilka frågor som ställts till 

henne. Vidare finns andra uppgifter i journalanteckningen som handlar om 

aggressivt och riskfyllt beteende och dessutom har det angetts att knuffandet 

av andra barn är lite bättre nu. Uppgifterna från förskolan utvisar inte att 

tillsynsbehovet inte utgör grundläggande behov. Att  inte är stark 

saknar betydelse i målet utan det handlar om att läsa av hennes beteende och 

för detta krävs ingående kunskaper om henne. Även om ett föräldraansvar 

finns för barn i aktuell ålder har detta en helt annan karaktär än de insatser 

som  behöver. Hon kan t.ex. inte leka eller kommunicera med andra 

barn i lekparken utan hjälp. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten konstaterar att förvaltningsrätten tidigare avgjort två mål 

rörande personlig assistans för  och därmed får antas ha haft 

viss kännedom om hennes personliga förhållanden. Kammarrätten noterar 

att förvaltningsrätten tillfört det nu aktuella målet minnesanteckningar från 

en muntlig förhandling i ett tidigare mål och att Försäkringskassan fått ta 

del av dessa anteckningar. 

 

Enligt kammarrättens mening kan  på grund av sin låga 

ålder vid Försäkringskassans beslut inte anses ha något självständigt grund-

läggande behov av hjälp med att kommunicera med andra, som inte täcks av 

föräldraansvaret för henne.  

 

Nästa fråga blir  behov av aktiv tillsyn. I bedömningsdelen 

av Försäkringskassans utredning anges angående ingående kunskap bl.a. 

följande.  kan inte bedöma faror och har även ett aggressivt beteende 

mot mindre barn. Hon har ett sätt att kommunicera som även den som har 

ingående kunskaper om henne har svårt att tyda. 
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Kammarrätten finner lika med förvaltningsrätten att ett behov av aktiv 

tillsyn av övervakande karaktär finns med hänsyn till  

utagerande sätt. Den omständigheten att hennes agerande kan ha blivit lite 

bättre på senare tid föranleder inte någon annan bedömning. Denna aktiva 

tillsyn får, inte minst mot bakgrund hennes svårigheter att kommunicera, 

anses förutsätta ingående kunskaper om henne och omfattas därmed av de 

grundläggande behoven, jfr RÅ 2010 ref. 17. 

 

Även med denna bedömning anser kammarrätten att  

behov av hjälp med de grundläggande behoven överstiger ett genomsnitt av 

20 timmar per vecka. Vad Försäkringskassan anfört i målet ger inte skäl att 

göra någon annan bedömning. Överklagandet ska således avslås. Vid denna 

utgång saknas skäl att hålla muntlig förhandling.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Göran Mattsson 

(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Annica Svedberg har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

 

DOM 
2016-01-22 

Meddelad i 

Linköping 

Mål nr 

7163-14 

  

 

 

Dok.Id 233525     
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 

  

 

 

 

Vårdnadshavare:  och  

Adress som ovan 

 

Ombud: Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 19 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 11 augusti 2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet, förklarar 

 berättigad till assistansersättning och överlämnar till Försäkringskassan 

att närmare bestämma omfattningen av assistansersättningen. 

 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. 

 

______________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 7163-14 

  

 

YRKANDE M.M.  

 

 yrkar att förvaltningsrätten beviljar henne assistansersätt-

ning och överlämnar målet till Försäkringskassan för närmare beräkning av 

antalet timmar för vilka ersättning ska utgå. Hon yrkar även att det ska hål-

las muntlig förhandling i målet. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA HUVUDSAKLIGEN ANFÖRT  

 

  

Hon har ansökt om assistansersättning i en omfattning av i genomsnitt 71 

timmar per vecka. Försäkringskassans beräkning av tidsåtgången i samband 

med hennes hjälpbehov står inte i linje med den tid det tar att tillgodose 

hennes hjälpbehov fullt ut. Det föreligger förvisso ett visst föräldraansvar 

för att tillgodose hennes grundläggande behov. Föräldrar till ett barn utan 

funktionsnedsättning behöver dock inte hjälpa sitt barn i samma utsträck-

ning som hennes föräldrar måste hjälpa henne med t.ex. dusch, tandborst-

ning, påklädning och matning. Det krävs en tredje person med särskild kän-

nedom om henne för att kommunikation överhuvudtaget ska vara möjlig. 

Hon kan inte bedöma faror eller konsekvenser av sina handlingar. Hon är 

mycket utåtagerande och kan inte lämnas ensam ens för kortare stunder.  

 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Linköping har i dom den 28 april 2015, mål nr 4677-14, 

ansett att  har behov av sådan aktiv tillsyn av övervakande karaktär 

som utgör ett grundläggande behov och att den som utövar tillsynen måste 

ha goda kunskaper om  på grund av hennes kommunikationssvårig-

heter. Såsom Försäkringskassan uppfattar domen har det i beslutsunderlaget 

inte funnits några uppgifter från  förskola eller korttidsboende om 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 7163-14 

  

 

hennes beteende och hjälpbehov. I Försäkringskassans beslutsunderlag finns 

däremot en journalanteckning, daterade den 7 mars 2014, som innehåller 

uppgifter om hur  fungerar i förskolan. Enligt anteckningen har det 

blivit lite bättre med knuffandet nu. Det kan inte utläsas ur journalanteck-

ningen att det krävs ingående kunskaper om  för att hindra henne från 

att knuffa andra barn eller att stoppa saker i munnen. Det har inte fram-

kommit att hennes kommunikationssvårigheter leder till att tillsynen måste 

utföras av en person som har ingående kunskaper om henne.  

 

UTREDNING 

 

Av Försäkringskassans utredning framgår bl.a. att  föräldrar bedömer 

att  hjälpbehov avseende kommunikation uppgår till 90 minuter per 

dag, dvs. 10,5 timmar i veckan, samt att de anser att  har behov av 

aktiv tillsyn under all sin vakna tid.  

 

Av intyg från legitimerad logoped den 17 januari 2014 framgår bl.a. föl-

jande.  har en grav språkstörning. Hon kommer sannolikt ha kvar-

stående tal- och språksvårigheter även i vuxen ålder. När den språkliga för-

mågan är så avvikande som för  krävs att omgivningen har ett med-

vetet kommunikativt förhållningssätt för att hjälpa henne att utveckla sin 

kommunikativa förmåga på bästa sätt. I detta ingår att använda alternativa 

kommunikationssätt. Hennes föräldrar har deltagit i habiliteringens föräld-

rautbildning och har gått teckenstödsutbildning. Daglig träning krävs för 

både barn och föräldrar.  är beroende av att hela tiden ha en vuxen vid 

sin sida, som hjälper henne att förmedla sig till omvärlden och stödjer henne 

i att förstå omgivningens kommunikation till henne.  

 

Av anteckning från besök hos  förskola den 7 mars 2014 framgår 

bl.a. följande. Ibland krävs två personer för att byta blöja eftersom  

sparkar och slår och kan börja bita på sig själv under tiden. Vid måltiderna 
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blir det mycket kladd. Hon kan slänga iväg maten när hon inte vill ha eller 

ställa sig upp och skrika om hon får något som hon inte gillar. Ibland behö-

ver de ta bort henne från bordet en stund, så att hon kan lugna sig.  

sitter i eget rum och äter tillsammans med en personal.  har börjat lära 

sig fler tecken. Hon kan ännu inte förmedla sig genom bilder. Hon säger en 

del ord men det är svårt att förstå hennes uttal. Det har blivit lite bättre med 

knuffandet nu. När hon är utomhus går hon oftast planlöst omkring. Hon 

måste ses till hela tiden då hon kan stoppa saker i munnen. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

 tillhör ostridigt den personkrets som kan ha rätt till assi-

stansersättning. Frågan i målet är om hennes behov av personlig assistans 

för grundläggande behov uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per 

vecka, vilket är en förutsättning för att kunna beviljas assistansersättning. 

 

Förvaltningsrätten har i dom den 28 april 2015, mål nr 4677-14, prövat 

 rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och  

service till vissa funktionshindrade. Rätten fann att den tillsyn som  

behöver är av övervakande karaktär och att den dessutom, bl.a. på grund av 

hennes stora kommunikationssvårigheter, förutsätter goda kunskaper om 

henne. Tillsynsbehovet omfattas därför av hennes grundläggande behov. 

Rätten fann vidare att  kommunikationsproblem innebär att det är 

förenat med onormalt stora svårigheter att nå henne med instruktioner och 

att det förutsätts mycket goda kunskaper om henne för att i någon mån 

kunna hjälpa henne att kommunicera.  behov av hjälp med att kom-

municera ska därmed räknas till hennes grundläggande behov. Förvaltnings-

rättens dom har vunnit laga kraft.  

 

Det har inte framkommit att det skett några väsentliga förändringar i  

behov som föranleder en annan bedömning än den som förvaltningsrätten 
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tidigare gjort. Journalanteckningen från samtal med personal vid  

förskola, den 7 mars 2014, visar enligt förvaltningsrättens mening inte att 

flickans behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär har minskat. För-

valtningsrätten finner därmed att Försäkringskassan borde ha beaktat 

 behov av hjälp med kommunikation och tillsyn som grundläggande 

behov.  

 

Försäkringskassan har beräknat hjälpbehovet avseende de grundläggande 

behoven till drygt 11 timmar per vecka. Mot bakgrund av att  behöver 

aktiv tillsyn under hela sin vakna tid och med hänsyn till att det finns ett 

dagligt behov av hjälp med kommunikation finner förvaltningsrätten att 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven överstiger ett  

genomsnitt av 20 timmar per vecka. Hon ska därför beviljas assistansersätt-

ning. Den närmare beräkningen av assistansersättningen ska först göras av 

Försäkringskassan, dit ärendet ska återlämnas.  

 

Med hänsyn till utgången i detta mål, och eftersom förvaltningsrätten höll 

muntlig förhandling i mål nr 4677-14, finns inte skäl att hålla muntlig för-

handling även i detta mål. 

 

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

 

 

Mats Edsgården  

 

I avgörandet har även nämndemännen Jan Inge Printz, Torbjörn Pettersson 

och Karin Johansson deltagit. Föredragande: Lovisa Forsblad.  
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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




