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MOTPART 
Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 april 2017  

i mål nr 17121-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och 

Försäkringskassans beslut och förklarar att  har  

rätt till assistansersättning från och med augusti 2016. 

 

2. Målet överlämnas till Försäkringskassan för bedömning av 

assistansersättningens omfattning.  

 

3. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens beslut om sekretess. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i 

oförändrad omfattning, dvs. med i genomsnitt 140 timmar i veckan. Hon 

begär även att kammarrätten håller muntlig förhandling i målet.  

anför bl.a. följande. Försäkringskassans omprövning av assistans-

ersättningen har varit mer omfattande än vad de ändrade förhållandena 

motiverat. Det utförs inga sjukvårdande insatser inom ramen för den 

assistans hon beviljats. Hon har vissa egenvårdande insatser, men moment 

som utförs som egenvård i samband med något av de grundläggande 

behoven enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, ska bedömas som att de avser grundläggande 

behov. Hennes behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär och behov  

av ständig hjälp har ett orsakssamband med hennes psykiska funktions-

nedsättning. Det krävs dock inte ett orsakssamband mellan tillsynsbehovet 

och den psykiska funktionsnedsättningen om det är visat att den som har ett 

tillsynsbehov har en psykisk funktionsnedsättning. Hon har ett omfattande 

tillsynsbehov som Försäkringskassan i tidigare beslut ansett vara ett 

grundläggande behov. De intyg hon gett in har utfärdats av specialister 

inom sina områden. Intygen visar ett tydligt orsakssamband mellan hennes 

psykiska funktionsnedsättning och hennes tillsynsbehov. Intygen visar även 

att det krävs ingående kunskaper om henne för att kunna ge henne assistans. 

 

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

följande. Den omständigheten att  börjat på förskola är att betrakta 

som väsentligt ändrade förhållanden. Det var därmed korrekt att göra en 

ny prövning av assistansersättningen. Rättsfallet HFD 2012 ref. 41 ska 

tolkas på det sättet att en sjukvårdande insats aldrig kan vara ett 

grundläggande behov, oavsett om insatsen sker som hälso- och sjukvård 

eller i form av egenvård. Sondmatning och rengöring av slangar är 

sjukvårdande insatser även om de delegeras genom egenvård. Det är 

dessutom endast de aktiva, handgripliga och integritetsnära insatserna som 
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kan beaktas vid bedömningen av rätten till personlig assistans vid 

exempelvis måltider.  har ett mycket svårt neurologiskt sjukdoms-

tillstånd som medför ett omfattande behov av tillsyn. Den huvudsakliga 

orsaken till tillsynen är dock medicinsk. Personlig assistans för aktiv tillsyn 

kan därför inte beviljas.  hjälpbehov har inte sådan koppling till 

hennes psykiska funktionsnedsättning att det är frågan om ett 

grundläggande behov som enligt praxis kräver ingående kunskaper om 

henne. Det räcker med allmänna kunskaper om personer med liknande 

funktionsnedsättning för att  ska få sitt behov av hjälp och tillsyn 

tillgodosett på ett tillfredsställande sätt.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller 

 

Den första frågan i målet är om det var riktigt av Försäkringskassan att 

ompröva sitt tidigare beslut om assistansersättning på det sätt som skett.  

Om så anses vara fallet är frågan om  uppfyller förutsättningarna  

för att beviljas assistansersättning.  

 

För att assistansersättning ska beviljas krävs att den funktionshindrade 

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

sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS, dvs. 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. 

 

Försäkringskassans omprövning 

 

Försäkringskassan har vid omprövning beslutat att  inte får 

assistansersättning från och med augusti 2016. Omprövningen motiverades 

med att  börjat på förskola. Kammarrätten instämmer i 

förvaltningsrättens bedömning att denna omständighet innebar ett sådant 
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väsentligt ändrat förhållande som medförde att Försäkringskassan hade skäl 

att ompröva sitt tidigare beslut. Det var då riktigt att även ta ställning till om 

 även fortsättningsvis uppfyller förutsättningarna för att beviljas 

assistansersättning. 

 

Grundläggande behov 

 

 hjälpbehov 

 

Parterna i målet är överens om att  har en funktionsnedsättning  

av både fysiskt och psykiskt slag som medför ett stort hjälpbehov. I 

kammarrätten har nytt medicinskt underlag getts in angående  

hjälpbehov. I ett intyg har professorn och överläkaren  angett 

bl.a. följande.  tillhör sammanfattningsvis den grupp barn som är 

allra mest neurologiskt sjuka.  har en kognitiv utvecklingsnivå som 

ligger väsentligt lägre än barn i motsvarande ålder. Hon saknar helt språk 

och viljemässigt användbar rörelse. Hon har problem med frekventa 

kräkningar samt sömnapnéer och behöver hjälp med syrgas och inhalationer 

flera gånger per dag. Behovet av assistans och övervakning har sin orsak i 

 svåra psykomotoriska funktionsnedsättning, som innefattar både 

psykiska och motoriska funktioner.  

 

Försäkringskassan har i omprövningsbeslutet bedömt att  har ett 

hjälpbehov avseende grundläggande behov som uppgår till i genomsnitt 

18 timmar och 40 minuter lediga veckor. Vid denna bedömning har hänsyn 

tagits till det föräldraansvar som finns för barn i  ålder.  

 

Personlig hygien samt på- och avklädning 

 

Enligt Försäkringskassan har  med beaktande av föräldraansvaret 

behov av hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning i genomsnitt  

9 timmar och 20 minuter lediga veckor. En viss del av hjälpbehovet kan 
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enligt underlaget tillgodoses av förskolans personal de veckor då  

går i förskola. Den beräknade tiden kan då sättas ned med 1 timme och  

15 minuter per vecka.  

 

Enligt kammarrättens mening visar utredningen i målet att  behöver 

personlig assistans för personlig hygien samt på- och avklädning i en 

omfattning som i vart fall inte understiger i genomsnitt 9 timmar och  

20 minuter lediga veckor samt 8 timmar och 5 minuter övriga veckor.  

 

Kommunicera med andra 

 

När det gäller  behov av hjälp med att kommunicera med andra 

anser kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att  på grund  

av sin ålder får anses ha ett begränsat behov av att kommunicera med 

personer utanför familjen och förskoleverksamheten. Med hänsyn till det 

föräldraansvar som finns för barn i motsvarande ålder har det inte kommit 

fram skäl att beräkna någon tid för grundläggande behov i denna del. 

 

Måltider 

 

Beträffande måltider har Försäkringskassan i tidigare beslut ansett att 

 med beaktande av föräldraansvaret för barn i motsvarande ålder har 

behov av hjälp med grundläggande behov i genomsnitt 21 timmar per 

vecka. I omprövningsbeslutet har Försäkringskassan med hänvisning till  

att  numera får näring genom sondmatning beräknat tiden till  

9 timmar och 20 minuter lediga veckor. Av underlaget framgår att tiden 

uppskattas till 5 timmar och 10 minuter de veckor då  går i förskola.  

 

Försäkringskassan har i kammarrätten fört fram att sondmatning är en 

sjukvårdande insats som inte kan räknas till de grundläggande behoven.  

Enligt kammarrättens mening kan sondmatning som sköts av den  

enskilde i hemmet vara s.k. egenvård. Högsta förvaltningsdomstolen har  
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i HFD 2012 ref. 41 gjort vissa uttalanden om egenvård och personlig 

assistans. Högsta förvaltningsdomstolen har därefter även meddelat 

prövningstillstånd i ett mål där frågan är om hjälp med sondmatning är  

ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § LSS (mål nr 682-17). 

Kammarrätten uppfattar rättsläget på det sättet att även hjälp vid måltider 

som genomförs med sondmatning beroende på omständigheterna kan 

betraktas som hjälp med grundläggande behov. Det ska dock vara fråga om 

ett hjälpbehov som är mycket privat och känsligt för den personliga 

integriteten (jfr RÅ 2009 ref. 57). 

 

Det framgår av utredningen i målet att  matas med sked i samband 

med sondmatningen vid en måltid varje dag. Vid vissa måltider sker 

sondmatning med spruta och i övriga fall med pump. I de sistnämnda fallen  

är det framför allt på- och avkopplingen som är kroppsnära och på det sättet 

medför ett integritetskänsligt inslag. Trots detta anser kammarrätten, till 

skillnad från förvaltningsrätten, att utredningen ger stöd för att  

även fortsättningsvis har mer omfattande grundläggande behov i denna del 

än vad Försäkringskassan beaktat. Av utredningen framgår att  inte 

kan lämnas ensam vid någon tidpunkt vid matningen. Hon kräks ofta och 

kan då riskera att kvävas eftersom hon inte har förmåga att utföra vilje-

mässiga rörelser. Hon har också problem med ofrivilliga rörelser som kan 

medföra komplikationer. Hon behöver en stressfri miljö och att matningen 

anpassas på ett sätt som reducerar risken för kräkningar. Eftersom  

helt saknar språk krävs att den som genomför matningen kan läsa av hennes 

signaler. Enligt intyget från  krävs ingående kunskaper om 

 för att hjälpa henne vid matning, vilket kammarrätten med 

beaktande av utredningen i övrigt inte ifrågasätter. Kammarrätten anser 

sammantaget att utredningen visar att  har behov av aktiva insatser 

och kvalificerad övervakning under hela måltiderna för att de ska kunna 

genomföras på ett säkert sätt.  
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Mot denna bakgrund får  anses ha behov av hjälp som avser 

grundläggande behov under de måltider som hon intar genom sondmatning. 

Utifrån de omständigheter som kommit fram i målet kan hjälpbehovet inte 

anses ha minskat på grund av övergången till sondmatning. Av utredningen 

framgår att  normalt matas omkring fem gånger per dag och att 

matningen tar ca 45–60 minuter per gång.  intar ett par mål per dag  

i förskolan. Utredningen visar därmed enligt kammarrättens mening att 

 har behov av personlig assistans för måltider i en omfattning som i 

vart fall inte understiger 21 timmar lediga veckor och 15 timmar de veckor 

då hon går i förskola.  

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

 

När det gäller  behov i övrigt kan det konstateras att utredningen 

ger stöd för att hon har ett mycket stort omsorgsbehov. Hennes 

omsorgsbehov avser dock till stor del förflyttning, tränings- och  

aktiveringsinsatser m.m., vilket inte betraktas som grundläggande behov.  

 

Av utredningen framgår att  inte kan lämnas ensam på grund av 

besvär med kräkningar och andningsuppehåll. Tillsyn kan betraktas som 

grundläggande behov om det är fråga om aktiv tillsyn som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade. Tillsyn kan i andra fall ge 

rätt till assistans som ett annat personligt behov om de grundläggande 

behoven i övrigt är tillräckligt omfattande (RÅ 2010 ref. 17).  

 

Parterna är överens om att  har en psykisk funktionsnedsättning,  

vilket är en förutsättning för att behovet av tillsyn ska betraktas som ett 

grundläggande behov (RÅ 2015 ref. 46). Försäkringskassan har dock bl.a. 

invänt att det inte är visat att det är nödvändigt att den som utövar tillsyn  

har ingående kunskaper om  utan att det räcker med sådana 

kunskaper om henne och hennes funktionsnedsättning som man kan få 
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genom adekvat utbildning och genom att arbeta med personer som har en 

liknande funktionsnedsättning.  

 

Kammarrätten anser att utredningen i målet ger stöd för att  behöver 

ha tillgång till någon som har möjlighet att kommunicera med henne. Det 

anges i den medicinska utredningen att den som assisterar  

oavvisligen måste känna henne väl och kunna läsa av hennes signaler samt 

att det krävs ingående kunskaper om  för att hjälpa henne vid bl.a. 

kräkningar och andningsuppehåll. Det beskrivs dock förhållandevis 

knapphändigt i den medicinska utredningen på vilket sätt  behöver 

kontinuerlig aktiv tillsyn av någon som har ingående kunskaper om henne 

samt vilken närmare koppling tillsynsbehovet har till de begränsningar som 

hennes funktionsnedsättning medför. Kammarrätten anser att utredningen i 

målet inte ger tillräckligt stöd för att  annat än undantagsvis har 

behov av sådan aktiv tillsyn som kan räknas som grundläggande behov.  

 

Sammanfattning 

 

Kammarrätten har bedömt att  hjälpbehov i samband med  

måltider inte har minskat i den utsträckning som Försäkringskassan och 

förvaltningsrätten har ansett. Sammantaget med hjälpbehovet för personlig 

hygien samt på- och avklädning uppgår  behov av hjälp med 

grundläggande behov till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka såväl 

lediga veckor som veckor då  går i förskola. Eftersom  

behöver personlig assistans för grundläggande behov i genomsnitt mer  

än 20 timmar i veckan uppfyller hon förutsättningarna för att beviljas 

assistansersättning.  

 

Försäkringskassan har inte tagit ställning till  behov av  

assistans för andra personliga behov. Det ankommer i första hand på 

Försäkringskassan att pröva i vilken mån de ändrade förhållandena  

påverkar assistansersättningens omfattning. Förvaltningsrättens dom och 
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Försäkringskassans beslut ska därför upphävas och  förklaras ha rätt 

till assistansersättning från och med augusti 2016. Målet ska överlämnas till 

Försäkringskassan för bedömning av assistansersättningens omfattning.  

 

Med hänsyn till utgången i målet saknas det anledning att ta ställning till  

 begäran om muntlig förhandling.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

Pär Hemmingsson Kaj Håkansson Emil Boqvist 

kammarrättsråd kammarrättsråd tf. assessor 

ordförande  referent 

 

 

 

 Sofia Donner 

 kammarrättsfiskal 

 föredragande 

 

9



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

 

Avdelning 31 

DOM 
2017-04-25 

Meddelad i Stockholm 

Mål nr 

17121-16 

 

 

 

Dok.Id 814353     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  08-561 680 01 måndag–fredag 
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KLAGANDE 

  

  

Vårdnadshavare:  

1.  

2.  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-07-26, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 8 augusti 2016 upphör i och 

med denna dom att gälla.  

 

Förvaltningsrätten beslutar med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag ska fort-

sätta att vara tillämplig på de uppgifter om enskilds personliga förhållanden 

som lagts fram vid rättens förhandling inom stängda dörrar och som inte 

tagits in i denna dom. 

  

1
Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten förklarar henne berättigad till 

assistansersättning i oförändrad omfattning, dvs. med i genomsnitt 140 tim-

mar per vecka. Hon anför bl.a. följande. Hon har flera omfattande funktions-

nedsättningar i kombination. Hon har en försenad psykomotorisk utveck-

ling, som medför att både grovmotorik och finmotorik är kraftigt nedsatt. 

Hon har ett i princip totalt rörelsehinder med spasticitet. Hon har även en 

intellektuell och psykisk funktionsnedsättning. Hon saknar tal och har en 

gravt nedsatt synförmåga samt kraftigt nedsatt hörsel. Hon har en svår lung-

funktionsnedsättning som är kronisk och behandlas med extra syrgas. Hon 

har bukopererats ett flertal gånger med bl.a. kräkningsproblematik som 

följd. År 2015 fick hon en PEG-sond på magen. Hon är oerhört infektions-

känslig. Hon behöver fullständig hjälp för att klara samtliga grundläggande 

behov och övriga behov i sitt dagliga liv. Hon har sedan januari 2015 varit 

beviljad assistansersättning, och tack vare detta stöd har det varit möjligt för 

henne att bo hemma med sin familj. I maj 2016 beslutade Försäkringskassan 

emellertid att dra in hennes assistansersättning helt, utifrån en ändrad be-

dömning av de grundläggande behoven. Försäkringskassan har genomgå-

ende beräknat för lite tid för de grundläggande behoven avseende personlig 

hygien, på- och avklädning och måltider. Försäkringskassan anger bl.a. att 

tidsåtgången för måltider har minskat genom att hon fått en PEG-sond. 

Detta är direkt felaktigt då det tar lika lång tid som tidigare. Bara tidsåt-

gången för den hjälp hon behöver med måltider överstiger väsentligt 20 

timmar per vecka. Föräldraansvaret bör inte beaktas i nämnvärd omfattning 

eftersom att hon har ett kvalificerat vårdbehov. För att hon ska göra sig för-

stådd och förstå andra behöver hon ett personligt anpassat tolkstöd i alla 

sociala sammanhang. Det utgör ett grundläggande behov. Vidare har hon 

medicinskt styrkta psykiska funktionsnedsättningar. På grund av dessa har 

hon ett mycket tydligt behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Alla 

hennes problem kan hänföras till hennes hjärnskador, och det finns ett or-
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sakssamband mellan hennes behov av aktiv tillsyn och hennes psykiska 

funktionshinder. Hon kan inte påkalla hjälp på egen hand och för att hjälpa 

henne behövs ingående kunskaper om henne som person. Hon går i försko-

lan men det är sällan som hon kan vara där på grund av att hon är så infek-

tionskänslig. Till stöd för talan åberopas bl.a. ett antal läkarintyg, intyg från 

arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist, pedagogisk kartläggning upprättad 

av förskolechef, skrivelser upprättade av personliga assistenter och filmse-

kvenser som visar  i hennes dagliga livsföring. 

 

Försäkringskassan vidhåller sitt beslut och tillägger bl.a. att den samman-

lagda bedömda tidsåtgången om 18 timmar och 40 minuter per vecka avser 

en ledig vecka, varför något avdrag inte har gjorts för den tid   

 befinner sig i förskolan.  

 

Förvaltningsrätten beslutade den 8 augusti 2016 att bevilja i genomsnitt  

140 timmars assistansersättning per vecka för  till dess att 

förvaltningsrätten meddelar dom i målet eller dessförinnan beslutar något 

annat.  

 

Förvaltningsrätten har den 30 mars 2017 hållit muntlig förhandling i målet 

inom stängda dörrar. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Försäkringskassans omprövning  

 

Av utredningen i målet framkommer att  börjat förskolan 

efter det att Försäkringskassan fattade sitt tidigare beslut den 10 april 2015 

att bevilja assistansersättning. Detta anser förvaltningsrätten vara ett sådant 

väsentligt ändrat förhållande som medför att Försäkringskassan haft skäl att 

göra en omprövning före den tidpunkt då två år förflutit från det tidigare 

beslutet (se 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken).  
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Assistansersättning 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör den personkrets som 

omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, LSS. Frågan i målet är om hon har rätt till assistansersättning. En 

förutsättning för det är att hon behöver personlig assistans i genomsnitt mer 

än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § 

LSS. Denna förutsättning framgår av 51 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett be-

gränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktions-

hinder 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 personliga behov om behoven inte tillgodoses 

på annat sätt. (Se 9 a § LSS.) 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort bedömningen att uttrycket ”annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste 

förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska 

funktionshinder (HFD 2015 ref. 46). 

 

Vid bedömningen av om ett barn har rätt till personlig assistans måste hän-

syn tas till det ansvar som åvilar alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets 

ålder, utveckling och övriga omständigheter. Det normala föräldraansvaret 

ska beaktas på så sätt att det endast är det hjälpbehov som går utöver vad 

som är normalt för ett barn i samma ålder som ska läggas till grund för be-

dömningen av behovet av personlig assistans. (Se RÅ 1997 ref. 23 I och  

RÅ 2008 ref. 17.)  
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Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att föräldraansvaret överlag är 

omfattande och långtgående för ett barn i  ålder oavsett 

om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Förvaltningsrätten anser 

dock att det i målet är visat att  har grundläggande hjälp-

behov som överstiger det föräldraansvar som åligger hennes vårdnadsha-

vare.  

 

Försäkringskassan har gjort bedömningen att  har ett 

grundläggande behov om sju timmar per vecka avseende personlig hygien. 

Förvaltningsrätten anser att det i målet inte framkommit något som visar att 

behoven i denna del skulle vara mer omfattande än vad Försökringskassan 

ansett. I denna bedömning tas även hänsyn till det föräldraansvar som finns.  

 

Försäkringskassan har vidare funnit att  grundläggande 

hjälpbehov vid måltider uppgår till 9 timmar och 20 minuter per vecka. Av 

utredningen i målet framgår att  intar mat genom maski-

nell pump cirka fem gånger per dygn och att hon får i sig vätska genom en 

manuell spruta samt att hon äter yoghurt med sked i genomsnitt en gång per 

dag. Med hänsyn till hur  matrutiner ser ut, den praxis 

som finns (se bl.a. Kammarrätten i Stockholms dom den 16 juni 2016 i mål 

nr 6837-15 och Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 december 2016 i 

mål nr 3208-16) och det föräldraansvar som föreligger anser förvaltningsrät-

ten att det inte är visat att den uppskattade tiden avseende måltider inte 

skulle vara tillräcklig. 

 

Förvaltningsrätten anser att det inte heller är visat att Försäkringskassans 

tidsberäkning avseende på- och avklädning, som ett grundläggande behov, 

skulle vara otillräcklig. I bedömningen ska beaktas att assistansen ska vara 

förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i re-
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gel av mycket personlig karaktär. På- och avklädning av ytterkläder och 

skor ska t.ex. inte beaktas i denna bedömning. Vidare ska hänsyn även här 

tas till föräldraansvaret. 

 

I fråga om kommunikation anser förvaltningsrätten att detta är ett behov 

som i aktuellt mål inte berättigar till assistansersättning. Ett barn i  

 ålder har normalt sett inte behov av att kommunicera med män-

niskor utanför familjen och förskoleverksamheten.  

 

När det gäller frågan om  har ett psykiskt funktionshinder 

som ger upphov till ett hjälpbehov avseende annan hjälp som kräver ingå-

ende kunskap om henne och som går utöver normalt föräldraansvar, gör 

förvaltningsrätten följande bedömning.  

 

För att ett tillsynsbehov ska kunna ses som ett grundläggande behov, krävs 

att hjälpen förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Så kan anses 

vara fallet när den funktionshindrade, i huvudsak på grund av sitt psykiska 

tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervak-

ning. Sådan tillsyn kan t.ex. vara nödvändig när någon bedöms sakna insikt i 

vad som kan vara farligt och det krävs ständiga ingripanden för att förhindra 

att personen skadar sig själv, andra eller egendom. Dessutom måste det fin-

nas ytterligare någon faktor, t.ex. kommunikationssvårigheter, som gör att 

hjälpen inte kan ges av vem som helst utan måste ges av någon med ingå-

ende kunskaper om den enskilde (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 

17). Av utredningen framgår att  har en psykisk funkt-

ionsnedsättning. Förvaltningsrätten anser dock att det inte i målet har fram-

kommit att hon till följd av sin psykiska funktionsnedsättning har ett sådant 

behov av aktiv tillsyn som kan ses som ett grundläggande behov.  

 

Av utredningen framgår visserligen att  har ett behov av 

tillsyn på grund av andningssvårigheter och risk för kräkningar. Förvalt-
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ningsrätten anser dock att det saknas ett orsakssamband mellan detta till-

synsbehov och hennes psykiska funktionsnedsättning (jfr HFD 2015 ref. 

46).  

 

Förvaltningsrätten anser således att  tillsynsbehov inte är 

av sådan karaktär att det kan beaktas vid bedömningen av hennes grund-

läggande hjälpbehov.  

 

Förvaltningsrätten gör sammantaget bedömningen att det inte är visat att 

 grundläggande behov vid tidpunkten för Försäkrings-

kassans beslut uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Förvalt-

ningsrätten anser därför att Försäkringskassan beslut är riktigt, varför över-

klagandet ska avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga 2 (DV 3104/1 A). 

 

 

Johan Lundmark 

Chefsrådman 

 

Nämndemännen Jan Ersson, Margareta Murad och Anita Widlund har också 

deltagit i avgörandet.  

 

Marielle Andersson har föredragit målet. 
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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. 

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 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.  

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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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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