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KLAGANDE 

  

 

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Skara kommun 

532 88 Skara 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 28 april 2015 i 

mål nr 280-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

_________________________ 
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YRKANDEN  

 

 yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrät-

tens dom, beviljar henne personlig assistans med 152,25 timmar per vecka. 

 

Omsorgsnämnden motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

 

Hon anför detsamma som hon anfört i förvaltningsrätten samt tillägger i 

huvudsak följande. Hon klarar inte att äta och dricka själv och är helt bero-

ende av hjälp i matsituationen. Det finns skaderisk i samband med epilep-

tiska anfall och hon måste övervakas i samband med dessa. Hennes behov 

av tillsyn ska därför räknas som ett grundläggande behov. Hon åberopar 

ADL-intyg den 15 april 2015 av arbetsterapeuten  vid 

ADL Tjänst i Väst AB. 

 

Omsorgsnämnden 

 

Omsorgsnämnden anför detsamma som i förvaltningsrätten samt tillägger i 

huvudsak följande. Vid hembesök och samtal med svägerska och bror (god 

man) via tolk vid två tillfällen, den 13 augusti 2014 och den 13 november 

2014, har man uppgett den tidsåtgång för hjälp med de grundläggande be-

hoven som anges i omsorgsnämndens utredning. Något nytt har inte fram-

kommit av ADL-intyg den 15 april 2015. Vid LSS-handläggarens två besök 

i hemmet har  utan stöd fattat runt glas som stått på bordet 

och druckit saft. På fråga om  kan föra gaffel eller sked till 

munnen svarade svägerskan att hon får delad mat och sedan kan hon föra 

skeden till munnen och äta.  har själv rest sig ur stolen och 

gått runt i lägenheten utan något stöd från familjen. Vid telefonkontakt med 
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vårdcentralen den 1 juli 2015 uppgav man på denna att om 

 medicineras efter rekommendationerna borde det inte uppstå nya anfall 

eller mycket få anfall. Vårdcentralen kunde inte skriva nytt läkarintyg som 

skulle styrka något annat. Brodern har uppgett att  vissa 

dagar kan få flera anfall och andra dagar kan vara helt anfallsfri. Vad gäller 

tillsyn på natten har brodern berättat att hon går upp på nätterna och då kan 

väcka barnen. Därför är alltid någon vuxen vaken för att förhindra detta. 

Den formen av övervakning ingår inte i personlig assistans. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrättens prövning gäller i första hand om  vid tiden 

för omsorgsnämndens beslut den 24 november 2014 hade behov av ytterli-

gare personlig assistans utöver beviljade 38,33 timmar per vecka. Det finns 

emellertid inte något rättsligt hinder mot att låta prövningen omfatta också 

hennes rätt till personlig assistans för tid därefter (jfr RÅ 2010 ref. 17). Be-

slutet gäller hennes rätt till personlig assistans under perioden den 1 sep-

tember 2014–31 maj 2015. Av handlingarna framgår att omsorgsnämnden 

har fattat nya beslut i frågan om hennes rätt till personlig assistans för tid 

efter den 31 maj 2015. Kammarrätten finner därför att prövningen ska om-

fatta hennes rätt till personlig assistans under perioden den 1 september 

2014–31 maj 2015. 

 

I målet finns motstridiga uppgifter om  hjälpbehov med 

de grundläggande behoven. Det finns uppgifter från hembesök av handläg-

gare vid omsorgsnämnden, i augusti och november 2014, som ger stöd för 

att hon på egen hand kan dricka och föra maten till munnen. Detta motsägs 

av uppgifter i det av  åberopade ADL-intyget den 15 april 

2015. Även hennes behov av personlig assistans i övrigt framstår som större 

enligt ADL-intyget än vad som framgår av omsorgsnämndens utredning. 

Såväl handläggarens som arbetsterapeutens uppgifter grundar sig på obser-

vationer av  samt på intervju av hennes anhöriga. 
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Det är den som ansöker om personlig assistans som ska göra sannolikt vil-

ken omfattning hjälpbehovet har. Med hänsyn till de motstridiga uppgifter-

na avseende hjälpbehovet anser kammarrätten att  inte 

gjort sannolikt att hon har rätt till personlig assistans i större omfattning än 

vad hon har beviljats genom det överklagade beslutet. Överklagandet ska 

därför avslås. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

 

 

 

Kammarrättsrådet Bengt Green (ordförande), kammarrättsrådet  

Evalotta Grip (referent) och tf. kammarrättsassessorn Olle Molin  

har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Lena Lundblad 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

 

 

 

DOM 
2015-04-28 

Meddelad i 

Jönköping 

Mål nr 

280-15 

  

 

 

Dok.Id 161508     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

Ombud: Jur.kand. Erik Wahlberg 

Juristfirman Erik Wahlberg AB 

Box 36 

701 40 Örebro 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Skara kommun 

532 88 Skara 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Skara kommuns beslut 2014-11-21 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT  

 

Omsorgsnämnden i Skara kommun (nämnden) beslutade den 21 november 

2014 att bevilja  personlig assistans med totalt 38,33 

timmar per vecka, varav 17,33 timmar avser grundläggande behov och 21 

timmar avser övriga behov, från och med den 1 september 2014 till och 

med den 31 maj 2015. Genom beslutet avslog nämnden ansökan om per-
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sonlig assistans med önskade ytterligare 113,92 timmar. Som skäl för be-

slutet angavs att resterande tid anses gå utöver vad som är nödvändigt för 

att  ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

YRKANDEN M.M.  

 

 överklagar nämndens beslut och yrkar att hon ska bevil-

jas personlig assistans i en omfattning av 152,25 timmar. Hon anför bl.a. 

följande. Med nu beviljad insats tillförsäkras hon inte goda levnadsvillkor. 

Hon har behov av tillsyn dygnet runt av övervakande karaktär på grund av 

sin totala funktionsnedsättning. Hon har ett aggressivt utåtagerande bete-

ende. Hon lider dessutom av epilepsi vilket medför stor risk för att hon 

skadar sig själv eller andra om hon lämnas utan uppsikt, såväl i hemmet 

som utanför. Hennes behov av tillsyn utgör ett grundläggande behov och 

hon tillförsäkras inte goda levnadsvillkor utan sådan tillsyn. Vidare har hon 

behov av daglig hjälp för att kunna göra sig förstådd. Beviljade 2 timmar 

per vecka för kommunikation är inte tillräckligt för att tillgodose behovet. 

Till stöd för sin talan åberopar  journalutskift från När-

hälsans vårdcentral i Skara.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.  

 bedöms vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor med 38,33 tim-

mar personlig assistans per vecka. Det har inte inkommit ny information 

som föranleder någon annan bedömning.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Gällande regler m.m.  

Personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS har enligt 7 § 

samma lag rätt till insatser i form av särskilt stöd och service enligt 9 § 1-9, 

om de behöver sådan hjälp i sin livsöring och om deras behov inte till-
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gosodes på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De 

skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de 

är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras för-

måga att leva ett självständigt liv. Enligt 9 § 2 LSS är insatserna för särskilt 

stöd och service t.ex. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte 

täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.  

 

I 9 a § LSS anges att med personlig assistans avses 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.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2009 ref. 57 uttalat att 

personlig assistans ska tillämpas när det är fråga om hjälp eller stöd av 

mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av 

krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt 

slag. Det är således inte alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning 

eller måltider som avses. Enbart hjälpbehov som uppfattas som mycket 

privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktions-

hindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem 

som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges ska anses vara assistansgrun-

dande.   

 

I rättspraxis har utbildats en rättstillämpning som innebär att om den funkt-

ionshindrade kräver s.k. aktiv tillsyn som förutsätter ingående kunskaper 
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om personen ska detta beaktas vid bedömningen av hjälp med de grund-

läggande behoven (jfr RÅ 1997 ref. 23 I). Åtgärder av övervakande karak-

tär t.ex. påminnelser, praktiska instruktioner och övervakning p.g.a. fallrisk 

räknas inte till sådan kvalificerad tillsyn (se bl.a. RÅ 2009 ref. 57).  

 

För att vara berättigad till personlig assistans vid kommunikation krävs 

enligt praxis att den enskilde har sådana särskilda svårigheter att kommu-

nicera att det krävs ingående kunskaper om den enskildes individuella ut-

tryckssätt, vilket t.ex. har ansetts vara fallet om kommuniceringen är be-

gränsad till enstaka ord, läten och kroppspråk (jfr RÅ 2010 ref. 17).  

 

Utredningen 

I nämndens utredning anges bl.a. följande.  tillhör per-

sonkrets 2 enligt 1 § LSS. Hon föddes med hjärnskada och högersidig 

spastisk pares (spända muskler) samt mental retardering och dysfunktion i 

samtliga organ. Vidare lider hon av epilepsi och har droppfot. Av journal-

utskrift från Närhälsans vårdcentral i Skara framgår att tf. distriktsläkaren 

 har antecknat att  epileptiska anfall varie-

rar från ett anfall per dag till flera per dag samt att hon periodvis är fri från 

anfall i 5-6 dagar. Det är läkarens bedömning att hon, med hänsyn till an-

fallen, är i behov av assistans dygnet runt. –  kan inte läsa 

eller skriva. Hon kan tala om när hon är hungrig eller törstig men har i öv-

rigt stora svårigheter med kommunicering.  

 

Av utredningen framgår att socialnämnden har beräknat den totala tidsåt-

gången för de grundläggande behoven till 17,33 timmar per vecka och de 

övriga behoven till 21 timmar. Beräkningen av tidsåtgången är följande: 
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Hygien 

Dusch (morgon) med hårtvätt och nagelvård 7 gånger i veckan á 30 minu-

ter samt lättare avtvättning och tandborstning (kväll) 7 gånger i veckan á 

10 minuter. Sammanlagd tid: 4,66 timmar per vecka.  

 

Toalettbesök  

 behöver hjälp med samtliga moment vid toalettbesök 6 

gånger per dag á 10 minuter. Hon kan inte lämnas ensam under toalettbe-

söken p.g.a. epileptiska anfall. Sammanlagd tid: 7 timmar per vecka.  

 

På- och avklädning 

På- och avklädning tar lång tid i anspråk eftersom hon är förlamad i höger 

hand och har droppfot. Hjälpbehovet är beräknat till 2 gånger per dag á 15 

minuter. Sammanlagd tid: 3,5 timmar per vecka.  

 

Äta och dricka 

Ingen tid beräknas eftersom  klarar att äta och dricka 

själv.  

 

Kommunikation  

 kan prata men för att förstå vad hon säger och för att 

hjälpa henne att uppfatta budskap som andra vill förmedla henne måste 

man känna henne väl. Hon behöver hjälp med kommunicering i samband 

med läkarbesök samt när hon träffar släkt och vänner. Sammanlagd tid: 2 

timmar per vecka.  

 

Måltider 

 kan inte själv förbereda måltider och behöver hjälp med 

servering och att finfördela maten. Hjälpbehovet är beräknat till 5 gånger 

per dag á 10 minuter. Sammanlagd tid: 5,83 timmar per vecka.  
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På- och avklädning (ytterkläder)  

 får hjälp med påklädning och avklädning av ytterkläder i 

samband med utevistelse en gång per dag á 10 minuter. Sammanlagd tid: 

1,16 timmar.  

 

Promenad/utevistelse  

P.g.a. risk för epileptiska anfall behöver  alltid någon 

med sig när hon är utomhus. Promenad en gång per dag á 1 timma. Sam-

manlagd tid: 7 timmar per vecka.  

 

Tillsyn 

Eftersom  lider av epilepsi kan hon inte lämnas ensam. 

Vid ett epileptiskt anfall ramlar hon ihop och blir medvetslös en kort stund. 

Hon behöver lugnande massage i samband med anfallen. Hjälpbehovet är 

beräknat till 7 gånger i veckan á 1 timma. Sammanlags tid: 7 timmar per 

vecka.  

 

Natt (aktiv insats samt väntetid) 

Ingen tid beräknas eftersom  kan påkalla hjälp vid behov.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

I målet är ostridigt att  tillhör den personkrets som omfat-

tas av rätten till insatser i form av särskilt stöd och service enligt LSS och 

att hon har behov av personlig assistans för att klara sin dagliga livsföring. 

 har beviljats personlig assistans med en omfattning av 

38,33 timmar per vecka. Frågan i målet är om hon ska beviljas ytterligare 

personlig assistans eller om hon uppnår goda levnadasvillkor med den assi-

stans som hon redan har beviljats.   
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Enligt förarbetena till nuvarande lagstiftning ska personlig assistans vara 

förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i 

regel av mycket personlig karaktär (prop. 1992/93:159 s. 64).  

 

Av rättspraxis framgår att tillsyn endast ingår i de grundläggande behoven 

om det är fråga om sådan aktiv tillsyn som har karaktären av övervakning. 

Sådan tillsyn har främst ansetts föreligga då den funktionshindrade använ-

der fysiskt våld mot sig själv eller andra och när det dessutom krävs ingå-

ende kunskap om den enskilde för att utföra tillsynen på ett tillfredstäl-

lande sätt (se t.ex. RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17).  

 har anfört att hon behöver aktiv tillsyn dygnet runt av övervakande 

karaktär eftersom hon har ett aggressivt och utåtagerande beteende. Med 

hänsyn till vad som har framkommit i målet anser förvaltningsrätten dock 

att den tillsyn  är i behov av inte utgör sådan aktiv och 

kvalificerad tillsyn som bara kan ges av personer med ingående kunskap 

om henne.   

 

Vidare har gjorts gällande att  har ett hjälpbehov avse-

ende tillsyn till följd av medicinsk problematik i form av epilepsi. Av ut-

redningen framgår att hon, vid ett epileptiskt anfall, ramlar ihop och blir 

medvetslös en kort stund. Utredningen visar dock inte att hon skadar sig 

själv i samband med epileptiska anfall eller att hon måste övervakas i sam-

band med detta (jfr Kammarrättens i Jönköping dom den 5 juli 2011 i mål 

nr 1661-11). Behovet av tillsyn såvitt avser epilepsi kan därför inte räknas 

som ett grundläggande behov.  

 

För att kommunikation ska räknas som ett grundläggande behov krävs att 

den funktionshindrade behöver ha ytterligare en person närvarande för att 

kommunikation överhuvudtaget ska vara möjligt. Av utredningen i målet 

framgår att  kan tala men att det krävs kunskaper om 

henne för att förstå vad hon vill säga och för att hjälpa henne att uppfatta 
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budskap som andra vill förmedla. Vidare framgår att hon behöver hjälp 

med kommunikation i samband med läkarbesök samt när hon träffar vän-

ner och släkt. Då det i övrigt inte har framkommit i vilka situationer hon 

skulle vara i behov av hjälp med kommunikation finner förvaltningsrätten 

inte skäl att frångå nämndens bedömning att  hjälpbehov 

med kommunikation uppgår till 2 timmar per vecka.   

 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att vad  

har anfört inte ger anledning att frångå den beräkning av tidsåtgång för 

behovet av hjälp som nämnden har gjort.  behov av hjälp 

tillgodoses således genom de timmar som nämnden har beviljat henne. 

Överklagandet ska därmed avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D)  

 

 

 

Thorbjörn Lindvall  

 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Kerstin Cewers, Margot 

Herbertsson och Bo-Enar Karlsson. Föredragande har varit Rebecka Mag-

nusson.  
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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. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut 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 bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer 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 – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
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. 

 

 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

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 tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

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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