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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 maj 2018 i mål nr 6342-17, 

se bilaga A (utan förvaltningsrättens bilagor) 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten bifaller  överklagande och förklarar att han har 

rätt till assistansersättning.  

 

2. Kammarrätten överlämnar målet till Försäkringskassan för bedömning av 

assistansersättningens omfattning. 

 

3. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens beslut om sekretess. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens 

dom i den del som avser förordnandet att avgörandet inte ska gälla förrän 

det fått laga kraft och anser att  överklagande ska avslås. 

Försäkringskassan för fram bl.a. följande. Det kan inte anses klarlagt att 

 beteendeproblem är så speciella att det föreligger ett hjälpbehov 

som förutsätter ingående kunskap om honom som person och om hans 

funktionsnedsättning. Vid en sammantagen bedömning av underlaget i 

målet är det inte visat att han inte kan äta självständigt. Vad avser övriga 

grundläggande behov har han inte kommit in med något nytt underlag i 

målet som visar att Försäkringskassans beslut och förvaltningsrättens dom 

är felaktiga.  

 

 yrkar att kammarrätten ska förklara att han har rätt till 

assistansersättning och överlämna målet till Försäkringskassan för 

beräkning av antalet timmar som ersättning ska utgå. Han vidhåller tidigare 

åberopade sakomständigheter och tillägger bl.a. följande. 

Förvaltningsrättens prövning borde i frågan om hjälp med kommunikation 

ha begränsats till om Försäkringskassan haft fog för att uppställa ett krav på 

ingående kunskaper för att hjälpbehovet ska anses vara grundläggande. 

Hans kommunikationssvårigheter är sådana att det krävs ingående 

kunskaper om honom, hans kommunikationssätt och funktionshinder för att 

kunna kommunicera. Oaktat om han har ett begränsat behov eller intresse 

av socialt samspel eller inte har han ändå rätt att få hjälp för att kunna 

kommunicera med utomstående i sådan omfattning att han ges möjlighet att 

skapa och upprätthålla sociala kontakter på ett tillfredsställande sätt. Hans 

utbrott och i övrigt kraftigt avvikande beteende accentuerar vikten av att han 

får hjälp med att göra sig förstådd och att förstå andra. I motsats till vad 

förvaltningsrätten bedömt visar utredningen i målet att även om hans utbrott 

inte går att förhindra helt så kan de i vart fall minskas i klart större 

utsträckning om det görs av någon som känner honom väl. Konsekvenserna 
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av hans utbrott och avvikande beteende kan också begränsas på samma sätt. 

Uppgiften om att det tar ca en vecka att lära känna honom är inte korrekt. 

Han kan inte äta med sked utan det skolan har beskrivit är att han tränas att 

äta med sked. Det är inte rimligt och acceptabelt att han ska vara hänvisad 

till att använda sina händer för att få i sig sådan mat som normalt intas med 

hjälp av bestick. Han har därmed ett grundläggande behov av hjälp i 

samband med måltider. Den icke-praktiska hjälp vid personlig hygien, på- 

och avklädning och måltider som han behöver måste anses vara så pass 

kvalificerad att den går utöver sådana aktiverings- och motivationsinsatser 

som enligt förarbeten och vägledande praxis inte berättigar till personlig 

assistans. 

 

 kommer in med ett intyg från biträdande rektorn på hans skola, 

ett överklagande från Allmänna ombudet för socialförsäkringen i ett annat 

mål, en skrivelse från en av hans personliga assistenter, en skrivelse från en 

specialpedagog på hans skola och en skrivelse från hans tidigare 

elevassistent. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Assistansersättning 

 

Frågan i målet är om  behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov i genomsnitt överstiger 20 timmar i veckan och han 

därmed har rätt till assistansersättning.  

 

Kommunikation 

 

I målet finns en omfattande utredning rörande  

kommunikationsförmåga varav bl.a. följande framkommer.  

saknar ett verbalt språk och teckenspråk. Han kan mycket begränsat förstå 

när man talar till honom. Han uttrycker sig genom signaler i sitt beteende 
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och kan även kommunicera med några enstaka bilder. Hans föräldrar, hans 

personliga assistenter och skolpersonal har lärt sig att tolka vissa signaler 

och att svara upp på budskapet så att oönskade beteenden undviks eller i 

vart fall minskas. Detta är dock svårt för en utomstående. När han känner 

sig oförstådd kan han bli frustrerad och kan då också bli aggressiv. Han har 

en bristande förmåga eller snarast oförmåga till social ömsesidighet samt 

bristande förmåga eller oförmåga att utveckla, bevara och förstå relationer. 

Han kan inte på ett normalt sätt närma sig personer och kan inte dela med 

sig av sina känslor till andra. Han söker inte kontakt med andra och visar 

inte något intresse för andra människor. 

 

Kammarrätten anser att utredningen i målet visar att det krävs ingående 

kunskap om  hans funktionshinder och hans kommunikationssätt 

för att kunna förstå honom och för att hjälpa honom att uppfatta budskap 

från andra. Det är således fråga om ett sådant grundläggande behov som ger 

rätt till personlig assistans. Den omständigheten att tidsåtgången för detta 

hjälpbehov är av begränsad omfattning medför ingen annan bedömning. 

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i två avgöranden bedömt att aktiv tillsyn 

av övervakande karaktär för vilken det har krävts ingående kunskaper om 

den funktionsnedsatta personen till följd av kommunikationssvårigheter har 

utgjort ett grundläggande behov (RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17).  

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att  på 

grund av sin psykiska funktionsnedsättning är i behov av aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär och att tillsynen behövs för att förhindra frekvent 

förekommande skador på honom själv, andra personer eller egendom. En 

sådan aktiv tillsyn förutsätter enligt kammarrättens mening, bl.a. med 

hänsyn till hans svårigheter att kommunicera, ingående kunskaper om 

honom och faller inom ramen för hans grundläggande behov. Hänsyn ska 



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DOM Sida 5 

Avdelning 02  Mål nr 5256-18 

   

 

därför tas till denna tillsyn vid bedömningen av om rätt till personlig 

assistans föreligger.  

 

Måltider 

 

I förarbetena till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade anges att personlig assistans ska vara förbehållen 

krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 

personlig karaktär. Den enskilde ska behöva assistans för att klara att t.ex. 

inta måltider (prop. 1992/93:159 s. 64 och s. 174). Högsta 

förvaltningsdomstolen har uttalat att förarbetenas lydelse närmast tyder på 

att vad lagstiftaren främst åsyftat är sådana hjälpbehov som uppfattas som 

mycket privata och känsliga 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 inte all hjälp med 

t.ex. måltider som kan anses vara av detta kvalificerade slag 

(RÅ 2009 ref. 57). Vid bedömningen av om den enskilde har behov av 

insatsen i sin livsföring måste en jämförelse göras med den livsföring som 

kan anses normal för personer i samma ålder (prop. 1992/93:159 s. 172). 

 

I målet finns motstridiga uppgifter om  behov av hjälp vid 

måltider. Vid Försäkringskassans hembesök uppgavs att han äter med 

händerna men att hans personliga assistenter matar honom vid alla måltider. 

Skolpersonal uppgav ursprungligen att  äter självständigt och kan 

behöva tillsägelse om han äter med händerna. Därefter har samma person i 

ett utlåtande fört fram att han tränas i att inte äta med händerna utan med 

sked. I de skrivelser som  har kommit in med till kammarrätten 

från en specialpedagog på hans skola samt från hans tidigare elevassistent 

anförs att han behöver fysiskt stöd av personal när han äter med sked och att 

han uteslutande skulle äta med händerna om personal inte var närvarande. 

Han behöver även hjälp med att hålla ett lugnt tempo, att tugga och svälja 

innan han tar mer mat och att inte äta för mycket.  
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Enligt kammarrättens mening går det inte att bortse från uppgifterna att 

 på egen hand uteslutande äter med händerna. Det kan enligt 

kammarrättens mening inte anses rimligt att han ska vara hänvisad till detta 

för att få i sig sådan mat som normalt intas med hjälp av bestick. Hans 

behov av praktisk hjälp med att föra mat och dryck till munnen utgör därför 

ett grundläggande behov. Vad gäller  övriga hjälpbehov kopplat 

till måltider anser kammarrätten att utredningen i målet inte ger stöd för att 

det utgör ett grundläggande behov. 

 

På- och avklädning samt personlig hygien 

 

Det som  har fört fram och det som i övrigt framgår av 

utredningen ger inte kammarrätten anledning att göra någon annan 

bedömning av hans behov av hjälp med på- och avklädning samt personlig 

hygien än den som förvaltningsrätten har gjort.  

 

Sammantagen bedömning 

 

Enligt kammarrättens bedömning innebär  behov av hjälp med 

att kommunicera, av aktiv tillsyn och hjälp vid måltider tillsammans med 

det av Försäkringskassan beräknade grundläggande hjälpbehovet att det står 

klart att hans sammanlagda behov av personlig assistans med de 

grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan. Han har därför rätt 

till assistansersättning. Den som har rätt till assistansersättning för sina 

grundläggande behov har också rätt till assistansersättning för andra 

personliga behov, om de inte tillgodoses på något annat sätt. Av 

instansordningsskäl ankommer det på Försäkringskassan att göra en ny 

beräkning av det sammanlagda behovet av personlig assistans.  

överklagande ska därmed bifallas och målet överlämnas till 

Försäkringskassan för vidare handläggning.  
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Förvaltningsrättens förordnande 

 

Vid denna utgång i målet finns inte skäl för kammarrätten att ta ställning till 

Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens förordnande om att 

avgörandet inte ska gälla förrän det fått laga kraft.  

_________________________ 

 

 

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

 

 

 

Eva Östman Johansson  Charlotta Lokrantz Sandberg Daniel Sjölund 

kammarrättsråd  kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent    

 

 

 

     

Kristin Redfors 

fiskal 

föredragande 
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YRKANDEN M.M.  

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. Han yrkar vidare 

att han ska beviljas aktiv tillsyn med dubbelassistans under all vaken tid 

förutom den tid som han tillbringar i skolan samt tillsyn med enkel assistans 

under nattens alla timmar. Han anför bl.a. följande. Det är ostridigt att han 

tillhör den personkrets som omfattas av LSS. På grund av sina funktions-

hinder behöver han hjälp med att klä på och av sig, med måltider, den per-

sonliga hygienen samt hjälp som förutsätter ingående kunskap om honom i 

form av aktiv tillsyn (grundläggande behov). Hjälpbehovet är omfattande, 

kräver personligt utformat stöd och är av sådan karaktär som berättigar till 

insats i form av personlig assistans. Hans grundläggande hjälpbehov övers-

tiger 20 timmar per vecka och tillgodoses inte på annat sätt.  

 

Ingenting i hans funktionshinder har förändrats sedan den föregående pröv-

ningen då han beviljades aktiv tillsyn under all vaken tid. Vid det prövnings-

tillfället bedömde Försäkringskassan, utifrån utredning och medicinskt un-

derlag, att den aktiva tillsynen kräver ingående kunskaper om honom. Även 

inför denna prövning finns medicinskt underlag som styrker att han bör be-

viljas aktiv tillsyn. Han saknar konsekvenstänk och det finns en risk att han 

skadar sig själv, andra eller egendom. Exempelvis skulle han kunna springa 

ut i gatan eller få tag i något vasst föremål om inte assistenter hela tiden var 

i närheten av honom. Försöker man hindra honom från att utföra onani eller 

att stoppa någonting i munnen kan han bli aggressiv och utåtagerande. Det 

är dock inte endast dessa två faktorer som utlöser hans aggressiva beteende. 

Såsom läkaren beskriver är han i behov av aktiv tillsyn av övervakande ka-

raktär eftersom han är kraftfull och oförutsägbar vad gäller hans aggressiva 

beteende. Utbildningsförvaltningen har beviljat skolan högre ersättningsbe-

lopp utifrån hans behov. Han har två egna tränare/elevassistenter som bara 

är med honom under skoltid. Försäkringskassan har gjort en egen tolkning 
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av vad som uppfattats av samtalet med rektorn . Hon har efter 

påseende påpekat att Försäkringskassan gjort en del syftningsfel och bifogat 

ett eget dokument som beskriver honom och hans situation. Att det skulle ta 

en vecka för assistenter att läras upp om honom är missvisande och bygger 

endast på vad en av hans assistenter sagt. Att allvarliga saker ännu inte in-

träffat beror på den omfattande assistans han är beviljad. Han stoppas hela 

tiden från att göra saker. Han saknar förståelse för trafik och har alltid en 

ledsagare i taxin på väg till och från skolan eftersom det inte går att lämna 

honom ensam med chauffören. Då finns risk att han knäpper loss sig, anfall-

ler chauffören, skriker, onanerar eller skadar sig själv. Han är beviljad en-

samåkning på grund av risken att han kan skada andra barn om han skulle 

samåka.  

 

Han blir orolig om han har nya människor omkring sig, vilket ökar hans 

avvikande beteende. Det är därför inte möjligt för en person som saknar god 

kännedom om honom att avleda eller lugna honom när han blir aggressiv. 

En person som saknar ingående kunskap om honom och som han inte är van 

vid kommer tvärt om att bidra till hans utåtagerande beteende. Endast en 

person som känner honom väl kan hjälpa honom att få på honom kläder 

samt med hygienen. Enligt personalen på skolan är det inte tillräckligt att ha 

kunskap om hans diagnoser utan det krävs god kännedom om honom och 

hans beteende för att kunna tillgodose hans behov och kunna hantera honom 

när han blir utåtagerande. Det är inte vem som helst som kan skapa en trygg 

miljö och undvika riskfyllda situationer. Det har blivit ett polisiärt ingri-

pande en gång men att liknande situationer undviks beror på att han har en 

assistent vid sin sida hela tiden. Det är viktigt att ha i åtanke vad konsekven-

serna blir om assistansen dras in.  

 

Nasra Aden,  moder, tillägger bl.a. följande. Han har ingen koll 

alls på bilar och dylikt och om dörren till förhandlingssalen skulle öppnas så 

skulle han springa ut. Det har hänt en gång att han sprungit ut i trafiken och 
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ibland när de går hand i hand så sätter han sig ner på marken. När han är 

orolig så river han sig själv över hela kroppen och han kan även slå sitt hu-

vud i väggen. Hon kan inte ensam hindra honom eftersom han är så stark. 

När hon står i köket och lagar mat så kan han komma och kasta saker vilket 

kan bli farligt.  kan också störa chauffören i bilen på väg till sko-

lan. Det krävs alltid att en assistent åker med honom och aktivt hindrar ho-

nom från att störa chauffören. Det har hänt att taxin stannat på vägen till 

skolan och vägrat att köra honom. Det går inte att släppa honom med blick-

en för en minut och han stoppar allt han ser i munnen. Man måste alltid vara 

två personer som hanterar honom.  har varit vaken två nätter i 

sträck och sover generellt sett mycket dåligt, vilket förvärrar hans mående. 

Hon är mycket orolig för sin son.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. föl-

jande. Den största skillnaden mot det förra beslutet är att  bevilja-

des 16 timmar aktiv tillsyn såsom grundläggande behov vid den förra pröv-

ningen. Sedan dess har rättstillämpningen ändrats. Det ifrågasätts inte att 

 behöver tillsyn under dygnets alla timmar. Hans behov av tillsyn 

utgör ett övrigt behov och inte ett grundläggande behov. Eftersom behovet 

av tillsyn inte ses som ett grundläggande behov kommer han inte upp i 20 

timmar, varför det är kommunen som bör stå för den assistans han är i be-

hov av. Utifrån det medicinska underlaget samt uppgifterna från Äventyrs-

skolan framgår inte att  har ett sådant utåtagerande beteende som 

innebär risk för att han skadar sig själv, annan eller egendom. Det räcker 

inte med att  rivs och nyps. Det krävs att det är visat att det finns 

en tydlig risk som kräver frekventa ingripanden från assistenten. Detta är 

uppfyllt om assistenten flera gånger i timmen behöver stoppa  

från att exempelvis springa ut i gatan eller vara hotfull mot andra. Utifrån 

uppgifterna i målet finns endast en allmän uppgift om att han behöver till-

syn. Det framgår inte av uppgifterna från skolan att flera sådana ingripanden 

krävs, att han exempelvis skulle ha rymt eller sprungit ut i gatan. Av utred-
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ningen från hembesöket framgår att assistenterna uppgav att det ungefär tar 

en vecka att lära sig att tolka  och hans kroppsspråk. Det utgör en 

normal introduktionstid och utgör inte en sådan upplärningstid som krävs 

för att få ingående kunskap om  Det är inte visat att det krävs 

ingående kunskap om  och att ett fåtal personer assisterar honom. 

Eftersom det inte krävs ingående kunskap om  för att tolka ho-

nom kan han inte beviljas tid för kommunikation. För att beviljas tid för 

kommunikation som grundläggande behov krävs att personen faktiskt vill 

kommunicera med andra. Det finns inte styrkt att  har ett sådant 

kommunikativt beteende att han vill kommunicera med andra.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

En försäkrad som omfattas av l § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) kan för sin dagliga livsföring få ersättning för 

kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § LSS. För rätt till 

assistansersättning krävs dock att den försäkrade behöver personlig assistans 

i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov 

som avses i 9 a § LSS (51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken). Med 

grundläggande behov avses behov av hjälp med personlig hygien, måltider, 

att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som för-

utsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör den personkrets enligt LSS som 

kan få rätt till assistansersättning. Frågan i målet är om  behöver 

personlig assistans för sina grundläggande behov med i genomsnitt mer än 

20 timmar i veckan och därmed har rätt till assistansersättning. Försäkrings-

kassan har bedömt att  grundläggande hjälpbehov uppgår till 8 

timmar och 10 minuter per vecka. 
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Hjälp vid måltider, av- och påklädning samt med den personliga hygienen 

 

Enligt Försäkringskassan saknar  ett grundläggande behov av 

hjälp i samband med måltider. Försäkringskassans bedömning grundar sig i 

att  rektor uppgett att  äter självständigt med sked på 

skolan samt att hans hjälpbehov under måltiderna består i att han behöver 

tillsyn, praktisk hjälp med att förse sig med mat och dryck samt att skära 

maten. Försäkringskassan har därvid inte bedömt att  har behov 

av praktisk hjälp med att föra mat och dryck till munnen. Vad avser  

 behov av hjälp vid på- och avklädning samt personlig hygien har För-

säkringskassan beräknat viss tid för den handgripliga hjälp som  

är i behov av.  

 

Förvaltningsrätten instämmer i Försäkringskassans bedömning att utred-

ningen i målet inte visar att  har ett grundläggande behov av hjälp 

med intag av föda och dryck. Förvaltningsrätten anser vidare att den av För-

säkringskassan beräknade tiden för på- och avklädning och personlig hygien 

är rimlig samt att det inte är styrkt att det krävs dubbelbemanning vid något 

av momenten. Även om  är i behov av hjälp vid måltider samt 

behöver ytterligare hjälp än den beviljade vid på- och avklädning och med 

den personliga hygienen är hans behov ofta av karaktären tillsyn och moti-

vations- och aktiveringsinsatser. Försäkringskassan har endast bedömt att 

det praktiska och integritetsnära hjälpbehovet i samband med måltider, på- 

och avklädning samt den personliga hygienen utgör grundläggande behov. 

Motivering, påputtning aktivering och övertalning inbegrips inte i de grund-

läggande behoven(se RÅ 2003 ref 33). Förvaltningsrätten instämmer därför 

i Försäkringskassans bedömning.  
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Kommunikation  

 

Försäkringskassan har bedömt att  inte har ett grundläggande be-

hov avseende hjälp med att kommunicera. Det är ostridigt att  

saknar ett språk eller teckenspråk som någon annan kan förstå. Han kan till 

viss del kommunicera med bilder och kan mycket begränsat förstå när man 

talar till honom. Det rör sig således om ett behov av att tolka  

beteenden och signaler gentemot tredje person. Av läkarintyg framgår bl.a. 

att  har en oförmåga till social ömsesidighet, att han inte kan 

närma sig andra på ett normalt sätt, att han har avsaknad av kommunikativt 

beteende samt att han inte kan anpassa sitt beteende till sociala samman-

hang. Försäkringskassan har bedömt att det inte finns några situationer i 

skolan eller på andra platser utanför hemmet där  har ett behov av 

hjälp med att kommunicera med tredje person som inte känner honom väl.  

 

I praxis har hjälp med kommunikation bedömts som ett grundläggande be-

hov när utredningen visat att det krävs kunskap om den enskilde själv, per-

sonens funktionshinder och kommunikationssätt för att förstå den enskilde 

och hjälpa denne att uppfatta budskap från andra. För att hjälp med kommu-

nikation ska räknas som ett grundläggande behov krävs det alltså att den 

enskilde inte kan kommunicera utan hjälp av en tredje person (jfr RÅ 2010 

ref. 17).  

 

Förvaltningsrätten instämmer i Försäkringskassans bedömning att det inte 

framkommit att  har behov av hjälp med att förmedla sig eller ta 

emot budskap från främmande personer. Förvaltningsrätten anser inte att det 

är visat att  exempelvis behöver hjälp med att kommunicera när 

han är på badhus eller tillsammans med släkt eller vänner till familjen. Den 

hjälp som han är i behov av är snarare för att avleda honom från olika bete-

enden, inte för att kommunicera med andra. Förvaltningsrätten instämmer 

därför i Försäkringskassans bedömning att  inte har något grund-

läggande behov av hjälp med kommunikation.  
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Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om   

 

Försäkringskassan har gjort bedömningen att  saknar ett grund-

läggande behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om ho-

nom.  har anfört att han har ett grundläggande behov av tillsyn.  

 

För att tillsyn ska betraktas som ett grundläggande behov krävs att hjälpen 

närmast har karaktären av övervakning, att den enskilde behöver hjälp av ett 

begränsat antal personer med ingående kunskaper om honom eller henne 

(RÅ 2003 ref. 33) samt att den enskildes hjälpbehov grundar sig i ett psy-

kiskt funktionshinder (HFD 2015 ref. 46).  

 

 har ett sådant psykiskt funktionshinder som i sig kan medföra 

rätt till personlig assistans för annat hjälpbehov som förutsätter grundläg-

gande kunskaper om honom. Utifrån det som beskrivits i handlingarna i 

målet och det som kommit fram under den muntliga förhandlingen bedömer 

förvaltningsrätten att  är impulsstyrd och helt saknar insikt i och 

förståelse för vad som kan vara farligt. Det har bl.a. framkommit att han kan 

springa ut i trafiken, ta tag i vassa föremål eller störa chauffören på vägen 

till skolan. Vidare framkommer att han kan bli utåtagerande och aggressiv 

vilket kan leda till att han skadar sig själv eller annan. Han har exempelvis 

ärr efter att ha rivit sig själv på underarmarna. På grund av detta anser för-

valtningsrätten att  är behov av ständig aktiv tillsyn av överva-

kande karaktär samt att tillsynen behövs för att förhindra frekvent förekom-

mande skador på den enskilde själv, andra personer eller egendom.  

 

För rätt till assistansersättning krävs även att den som ska utöva tillsynen 

måste ha ingående kunskaper om den behövande för att kunna fullgöra sin 

uppgift. Även om  med hänsyn sin funktionsnedsättning skulle 

vara betjänt av viss personalkontinuitet anser förvaltningsrätten inte att den 
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hjälp som  är i behov av måste ges av ett begränsat antal personer 

med ingående kunskaper om honom. Förvaltningsrätten anser inte att det 

framkommit i målet att  går att läsa av eller att det exempelvis 

genom hans kroppsspråk går att förutse när han kommer att agera riskfyllt. 

Med hänsyn till att det inte heller är visat att skolpersonal eller assistenter 

kan läsa av  på så sätt att hans beteenden går att förutse och mot-

arbetas anser förvaltningsrätten inte att han är i behov av sådan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om honom.  behov av tillsyn kan 

därför inte anses utgöra ett grundläggande behov.  

 

Sammanfattande bedömning  

 

Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att  är i stort behov 

av hjälp och assistans i sin vardag men att hans hjälpbehov till stora delar 

inte faller under de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, klä 

av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade. Eftersom hans grundläg-

gande behov inte uppgår till 20 timmar kan han inte beviljas assistansersätt-

ning från Försäkringskassan. På grund av detta faller även hans yrkande om 

att han ska beviljas aktiv tillsyn med dubbelassistans under all vaken tid, 

förutom den tid som han tillbringar i skolan, samt tillsyn med enkel assi-

stans under nattens alla timmar. Överklagandet ska därför avslås.  

 

Kammarrätten har med ändring av förvaltningsrättens beslut förordnat att 

Försäkringskassans beslut ska gälla först efter förvaltningsrättens slutliga 

prövning. Förhållandena i målet är sådana att förvaltningsrättens avgörande 

inte bör gälla förrän det vunnit laga kraft.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (DV 3109/1A).  

 

 

 

Allan Johansson 

Rådman 

 

Nämndemännen Maj-Lis Granskog, Ingrid Kollberg och Hannele Lindroos 

Pettersson (skiljaktig) har också deltagit i avgörandet.  

 

Skiljaktig mening 

 

Hannele Lindroos Pettersson anför följande. Det krävs ingående kunskaper 

om  för att kunna hantera hans impulsstyrda och stundvis utåtage-

rande och aggressiva beteende. En viktig del i att bistå honom med hjälp är 

att kunna läsa av signaler för att förhindra aggressivt eller utåtagerande be-

teende. Det krävs enligt min mening god kännedom om honom för att kunna 

avleda honom eller lugna honom när han blir aggressiv. För att kommuni-

kation med honom ska vara möjlig måste han assisteras av ett fåtal personer 

som känner honom väl, har ingående kunskap om honom och hans sätt att 

uttrycka sig. Eftersom han är i behov av aktiv tillsyn under all vaken tid som 

också förutsätter ingående kunskap om honom är det frågan om grundläg-

gande behov i sådan omfattning att han är därmed berättigad till assistanser-

sättning. Överklagandet ska därför bifallas. I övrigt är jag ense med majori-

teten.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
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 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




