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KLAGANDE 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

MOTPART 

  

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Ombud: Emelie Synnegård 

Assistans för Dig i Sverige AB 

Box 240 69 

104 50 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 16 oktober 2015 i  

mål nr 1708-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3087-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 5 maj 2015.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan 

 

Förvaltningsrätten har funnit att  behov av hjälp vid 

måltider utgör ett grundläggande behov.  har oralmotoriska 

svårigheter att svälja. Han har dock enligt utredning från logoped inte något 

fysiskt fel.  kan själv föra mat till sin mun. Han klarar 

mjuk och lättuggad mat. Han behöver i samband med måltider hjälp med 

uppmuntran och stöttning. Han behöver även hjälp om han kräks.   

 behov av hjälp med måltider är inte av det personliga och inte-

gritetskränkande slag som krävs för att utgöra grundläggande behov.  Han 

lider inte av någon psykisk funktionsnedsättning och den hjälp som han be-

höver vid måltider omfattas därmed inte av annan hjälp som kräver ingå-

ende kunskaper om honom.  grundläggande behov uppgår 

inte till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Han har därför inte rätt till 

assistansersättning. Det går inte att av  tillväxtkurva dra 

slutsatser om orsaker till hans viktminskning. Den hjälp som uppstår vid 

kräkningar kan omfattas av grundläggande behovet personlig hygien. Det 

saknas dock utredning om kräkningarnas frekvens och omfattning.  
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3087-15 

   

 

 

 

Han kan inte på egen hand tillgodogöra sig föda. Han har genomgått 

sväljröntgen som visar att han istället för att svälja maten lägger den bakom 

framtänderna. Enligt utredning från logoped har han inte något fysiskt fel. 

Detta innebär dock inte att han på egen hand kan få i sig föda. Han sväljer 

inte och förstår inte hur han kan sätta igång sväljfunktionen. Han behöver 

tydliga instruktioner och ofta fysisk hjälp. Han behöver alltid aktiv över-

vakning vid måltider för att få i sig mat, för att inte kräkas och för att inte 

sätta i halsen. Hans behov av hjälp vid måltider är av sådan integritetsnära 

karaktär som utgör grundläggande behov och något föräldraansvar avseende 

detta behov bör inte beaktas. Att han saknar kognitiv nedsättning medför 

inte annan bedömning. Han har, sedan assistansersättningen dragits in, gått 

ner i vikt. Han åberopar bland annat sin tillväxtkurva. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det har i målet inte framkommit skäl att göra annan bedömning än 

Försäkringskassan såvitt avser hjälp med de grundläggande behoven 

personlig hygien och att klä av och på sig, som sammantaget beräknats till 

3,22 timmar per vecka. Detsamma gäller behovet att kommunicera med 

andra.  

 

Frågan i målet är om  har behov av personlig assistans i 

samband med måltider i sådan omfattning att hans grundläggande behov 

uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan och att han därigenom är 

berättigad till assistansersättning.  

 

Av utredningen i målet framgår att  själv kan föra mat och 

dryck till munnen, men att han behöver stöttning och instruktioner för att 

svälja. Aktiverings- och motiveringsinsatser ger dock inte rätt till personlig 

assistans (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2003 ref. 33). 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3087-15 

   

 

Enligt kammarrätten visar utredningen att  behov av hjälp 

med måltider inte är av sådant slag som kan utgöra grundläggande behov.  

 

 har anfört att han behöver aktivt stöd och övervakning vid 

måltider. En förutsättning för att  ska vara berättigad till 

assistansersättning avseende annan hjälp som förutsätter ingående kun-

skaper om honom är dock att han har en psykisk funktionsnedsättning (jfr 

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 25 juni 2015 i mål nr 3527-14). 

Det framgår av utredningen i detta mål att så inte är fallet.  

 behov av aktivt stöd och övervakning vid måltider kan därmed 

inte berättiga honom till assistansersättning. Något föräldraansvar vid 

måltider har således inte beaktats. 

 

Sammantaget anser kammarrätten att  behov av hjälp med 

personlig assistans för de grundläggande behoven inte uppgår till igenom-

snitt mer än 20 timmar i veckan. Han har därför inte rätt till assistans-

ersättning. Överklagandet ska därmed bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Håkan Löfgren (ordförande), kammarrättsrådet 

Evalotta Grip och tf. kammarrättsassessorn Jan Käll (referent) har 

deltagit i avgörandet. 

  

Föredragande: David Filhm 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

 

 

DOM 
2015-10-16  

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

1708-15 

  

 

 

Dok.Id 115899     
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 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Ombud: Emelie Synnegård 

Assistans för Dig i Sverige AB 

Box 240 69 

104 50 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 5 maj 2015, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB) 

 

___________________ 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten förklarar  fortsatt berättigad till assi-

stansersättning fr.o.m. maj 2015 och överlämnar till Försäkringskassan att 

närmare beräkna omfattningen av den. 

 

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 1708-15 

  

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning all vaken tid 

förutom den tid han vistas i skolan och väntetid på natten. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Frågan i målet är om  uppfyller grundkriteriet för assi-

stansersättning, nämligen om han har behov av hjälp med att tillgodose de 

grundläggande behoven med genomsnitt minst 20 timmar per vecka. Av-

görande är om hans behov hjälp med måltider utgör ett grundläggande be-

hov.  anser att så är fallet och det yrkas tid för detta med 

217,5 minuter per dag. 

 

Barnläkaren  angav i ett intyg den 23 september 2014 att 

 under lång tid behövde gastrostomi och att han alltjämt 

har stora oralmotoriska svårigheter. Det gör att man måste lägga mycket tid 

på att tillgodose näringstillförseln med specialmetoder och täta mål. 

 

Vid Försäkringskassans utredning uppgavs att de små mål 

 äter tar mycket lång tid. Någon av föräldrarna måste sitta med honom 

och förklara hur han ska göra med tungan, hur han ska svälja och hur 

många gånger han ska tugga. Blir han stressad så kräks han. Kräkreflexer 

kommer utan att han själv tänker på det. Känns det inte bra i magen så blir 

han rädd för att äta mer och då kan han framkalla en kräkreflex. Har det väl 

börjat går det inte att stoppa. 

 

Överläkarna  och  anger bl.a. följande i 

ett intyg den 30 januari 2015. Den hjälp och det stöd som behöver ges åt 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 1708-15 

  

 

 är av synnerligen aktiv karaktär. Han behöver en person 

som hela tiden sitter med vid måltiden för att uppmuntra och stötta  

 genom måltiden och samtidigt vara beredd på att hjälpa honom 

om kräkning eller stort obehag tillstöter. 

 

 anför följande. Trots att han äter vanlig mat så har han 

stora problem med att svälja denna och han behöver hjälp att föra maten 

bak i munnen. Han vet inte själv hur han ska göra det, utan behöver tydliga 

instruktioner och ofta fysisk hjälp. Utan en person vid sin sida som aktivt 

hjälper honom genom måltiden får han inte i sig näring. Han vägrar äta 

utan dettas stöd och han är väldigt rädd för vad som ska hända, eftersom 

han har stora problem med kräkningar. Enligt Kammarrätten i Stockholms 

dom 2013-10-25, mål nr 3284-13, handlar det inte bara om att kunna föra 

maten till munnen. Den enskilde ska också på egen hand och utan hjälp på 

ett ändamålsenligt sätt få ner födan i magsäcken. Målet gällde en kvinna 

som hade sväljningssvårigheter och hade en svaghet i svalget. Diagnosen 

innebar i praktiken att kvinnan glömt hur man gjorde vissa självklara rörel-

ser i munnen och med tungan. Kammarrätten bedömde att hjälpbehovet i 

samband med måltider skulle betraktas som ett grundläggande behov. 

Varje morgon äter  ett litet ägg, vilket tar 30-40 minuter, 

eftersom han äter långsamt till följd av hans svälj- och kräkningsproblema-

tik. När han kommer hem från skolan äter han ett mellanmål och det tar ca 

30 minuter. Middagen tar en timma att ge. Innan  lägger 

sig äter han gröt, vilket tar ca 30 minuter. Mellan måltiderna ska han ha 

näringsdryck 2-3 gånger och detta tar 15 minuter. 

 

Försäkringskassan anför att det framgår att  kan äta och 

dricka själv. Försäkringskassan anser att den hjälp han behöver i samband 

med måltiderna som består av att sitta med honom och ge muntlig vägled-

ning inte är av en sådan art att det ska anses vara aktiv tillsyn. Utredningen 

ger inte heller stöd för att sväljsvårigheterna inträffar med sådan frekvens 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 1708-15 

  

 

och allvarlighetsgrad att det omfattas av aktiv tillsyn. Hjälpen omfattas inte 

heller av s.k. kvalificerade motivationsinsatser, utan det är tillräckligt med 

någon som har kännedom om hans funktionshinder. 

 

Utredningen ger enligt förvaltningsrättens mening stöd för att den som 

hjälper  måste vara aktiv med instruktioner och hjälpa till 

vid kräkningar. Dessutom framgår det att utan hjälpen i matsituationen kan 

han inte få i sig föda. Detta innebär enligt förvaltningsrättens uppfattning 

att hjälpen vid måltiderna ska betraktas som ett grundläggande behov. 

Hjälpen med dessa har en sådan omfattning att kravet på minst 20 timmars 

hjälp per vecka är uppfyllt, varför han ska beviljas fortsatt assistansersätt-

ning. 

 

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

 

 

Raimo Gustavsson 

 

I avgörandet har deltagit nämndemännen Nina Anderbjörk, Patrik Axels-

son och Olle Gillberg.  
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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




