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KLAGANDE 

  

  

Vårdnadshavare:  och  

  

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 november 2015  

i mål nr 10791-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten förklarar, med delvis bifall till överklagandet, att 

 har rätt till personlig assistans för sitt behov av 

tillsyn från och med november 2014. Kammarrätten överlämnar målet till 

Försäkringskassan för vidare handläggning. 

 

2. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

3. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar, genom sina vårdnadshavare, 

förvaltningsrättens dom och yrkar att målet återförvisas till förvaltnings-

rätten för erforderlig prövning av behovet av hjälp vid träning och 

nödvändigheten av att föräldrarna sover i skift. Hon anför i huvudsak 

följande. Förvaltningsrätten har som huvudsakligt skäl för sitt avslag när det 

gäller dessa hjälpbehov anfört att uppgifterna åberopats först vid den 

muntliga förhandlingen. Förvaltningsrätten borde antingen själv ha prövat 

vad som åberopats eller ha återförvisat till Försäkringskassan för prövning i 

denna del. 

 

Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak 

följande. Kassan uppfattar det som att förvaltningsrätten har tagit upp 

yrkandet om assistans avseende tillsynsbehovet till följd av  epilepsi, 

men konstaterat att det saknas uppgifter om omfattningen av tillsyns-

behovet, hur behovet ser ut, om det är fråga om aktiv tillsyn och om  

behöver vård av rent tekniskt slag. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten anser att det av förvaltningsrättens dom framgår att 

förvaltningsrätten har beaktat de uppgifter om behovet av träning och tillsyn 

som  först vid den muntliga förhandlingen lämnade, men att 

domstolen ansett att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att bevilja 

henne ytterligare insatser för träning och tillsyn. Det finns därför inte 

anledning att av processuella skäl återförvisa målet till förvaltningsrätten. 

 

I 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, definieras personlig assistans som 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 
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hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). Av paragrafens andra stycke följer att den som har 

behov av personlig assistans för sina grundläggande behov även har rätt till 

sådan insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på 

annat sätt.  

 

Frågan i målet är om  har rätt till ytterligare personlig assistans för 

träning och tillsyn. 

 

Träning 

 

 beviljades i förvaltningsrätten fem timmar assistans för träning. I 

målet finns två intyg från sjukgymnasten  Habiliteringscenter 

Söderstaden för barn. I intyget daterat den 15 januari 2015 anger  

bl.a. att  ställs i ståskal en timme dagligen och att hon behöver 

styrketräning cirka en timme varje dag.  mor,  

uppgav vid förhandlingen i förvaltningsrätten att styrketräningen tog 

40 minuter i anspråk per dag. I ett kompletterande intyg från den 

20 oktober 2015 anger  att  använder ståskal minst tre 

timmar per dag. Det framgår dock inte när eller varför det dagliga behovet 

av ståskalsträning ökade till tre timmar. Utredningen kan därför inte anses 

ge stöd för annat än att behovet vid tiden för ansökan uppgick till en timmes 

ståskalsträning. Mot den bakgrunden och med beaktande av att  

behov av träning till viss del täcks av den ståskalsträning och styrketräning 

som sker på förskolan får  behov av träning anses tillgodosett genom 

de fem timmar hon beviljats. Överklagandet i denna del ska därför avslås.  

 

Tillsyn 

 

Vad gäller  tillsynsbehov anser kammarrätten att de medicinska 

underlagen inte styrker att det behovet är av sådan karaktär att det 
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förutsätter ingående kunskaper om henne. Tillsynsbehovet hänför sig 

därför inte till  grundläggande behov enligt 9 a § första stycket 

LSS. 

 

 har beviljats personlig assistans för sina grundläggande behov. 

Hon har därför enligt 9 a § andra stycket LSS rätt till personlig assistans 

även för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat 

sätt. Av rättsfallet RÅ 2010 ref. 17 framgår bl.a. att tillsyn som inte 

räknas som aktiv kan anses utgöra ett sådant annat personligt behov som 

kan ge rätt till personlig assistans. En förutsättning för detta är dock att 

tillsynsbehovet inte anses falla under föräldraansvaret.  

 

Det normala föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det endast är 

hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn i ifråga-

varande ålder som ska läggas till grund för bedömningen av behovet av 

personlig assistans. Detta innebär att en förälders ansvar för ett barns 

omvårdnad måste bedömas vara mer omfattande ju yngre barnet är. 

 

När det gäller  har  läkare på Södersjukhuset 

i Stockholm, i ett flertal läkarutlåtanden under 2014 uppgett att  

har behov av tillsyn p.g.a. flera långdragna nattliga uppvaknanden där 

hon bl.a. hostar upp slem.  anger vidare att  

också kräver extra tillsyn och speciellt omhändertagande p.g.a. sina 

epilepsianfall som hon kan få flera gånger dagligen. Hon anser att  

behöver mycket intensiv ständig tillsyn under hela sin vakna tid men 

även omfattande tillsyn och hjälp nattetid.  

 

 resursperson på förskolan Segelflygaren, har i möte med 

Försäkringskassan i oktober 2014 bl.a. uppgett, vad gäller  

tillsynsbehov, att flickan inte lämnas ensam då hon kan kräkas och 

riskerar att dra in slem och uppkastningar i lungorna.  

krampanfall brukar komma på förmiddagarna, men det har även hänt att 
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de kommer på eftermiddagarna. Vid anfallen håller hon i flickan och ger 

henne trygghet. 

 

Ett barn i  ålder utan funktionshinder måste fortfarande anses ha 

ett betydande behov av hjälp och stöd av sina föräldrar. Kammarrätten 

anser dock att det av utredningen framgår att  tillsynsbehov är 

mycket omfattande och framför allt av en helt annan karaktär än vad som 

normalt gäller för ett barn i fyra-årsåldern. Kammarrätten anser därför att 

det inte är möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret bortse från 

hela den tid som krävs för att tillgodose flickans behov av tillsyn på 

grund av bl.a. sin epilepsi.  har alltså haft rätt till personlig assi-

stans även för tillsyn redan från och med november 2014. Överklagandet 

ska därför bifallas i denna del.  

 

Biträde av personlig assistent kan dock inte utgå för förfluten tid. 

Däremot kan ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

under vissa förutsättningar utgå för förfluten tid (RÅ 2005 ref. 85 och RÅ 

2000 not. 176). Försäkringskassan har att som första instans pröva dels 

omfattningen av  behov av tillsyn, dels i vilken utsträckning hon 

kan beviljas ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans 

för tillsyn från och med november 2014 fram till dagen för kammar-

rättens dom. 

 

_________________________ 

 

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

 

  

Thomas Norling      Henrik Jansson Maria Åhrling 

lagman  kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande    referent 

 

 

    Heidi Sundgren 

    föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Avdelning 30 

 

DOM 
2015-11-04 

Meddelad i 

Stockholm 

Mål nr 

10791-15 

  

 

 

Dok.Id 656895     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

115 76 Stockholm 

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

08:00-16:30 E-post: 

forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

   

  

Vårdnadshavare:  och  

  

Ombud: Finn Kronsporre 

Nybrogatan 51 

114 40 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-05-05, se bilaga 1    

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten förklarar att  ska beviljas 

assistansersättning med en omfattning av totalt 33,20 timmar per vecka.  

 

Förvaltningsrätten förordnar att bestämmelserna om sekretess i 28 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara tillämpliga även i 

fortsättningen för uppgifter som lagts fram vid den muntliga förhandlingen 

inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom.  

  

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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DOM 10791-15 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 5 maj 2015 att inte ändra sitt beslut från 

den 16 februari 2015, i vilket  beviljades 

assistansersättning med i genomsnitt 28,20 timmar i veckan under sex månader 

tidigast från och med november 2014.  

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning med 136 

timmar per förskolevecka och 168 timmar per lovvecka, alternativt i den 

omfattning förvaltningsrätten finner skälig.  

 

Försäkringskassan anser att  kan beviljas ytterligare 

5 timmar per vecka avseende träning men i övrigt vidhålls det överklagade 

beslutet.  

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling i målet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

 tillhör personkretsen i 1 § lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade – LSS – och hon är berättigad till 

assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB).  

 

Försäkringskassan bedömer numera att  är i behov av 

assistansersättning med en omfattning av 33,20 timmar per vecka.  

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans med 136 timmar 

per förskolevecka och 168 timmar per lovvecka, eller i den omfattningen 

förvaltningsrätten finner lämplig. Förvaltningsrättens prövning utgår från hur 

hennes behov såg ut vid tiden för Försäkringskassans beslut (jfr RÅ 2000 

ref. 11). Vid den tiden hade  precis fyllt fyra år.  
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Vid bedömningen av barns rätt till assistansersättning ska föräldrarnas ansvar 

enligt föräldrabalken beaktas på så sätt att ersättning ska utgå endast för sådan 

hjälp barnet behöver som inte ingår i det vanliga föräldraansvaret. Praxis 

innebär att man jämför omfattningen av föräldraansvaret för ett friskt barn i 

samma ålder med behovet hos det funktionshindrade barnet. För små barn leder 

det i de flesta fall till bedömningen att föräldrarna ska svara för barnets behov 

under ett visst antal timmar och att assistansersättning inte utgår för den tiden. 

Vård av rent tekniskt slag går utöver det vanliga föräldraansvaret eftersom 

barnet har rätt att av sina föräldrar få omvårdnad, trygghet och en god fostran 

utan att föräldrarna samtidigt ska behöva ombesörja den speciella tekniska 

vården. (jfr RÅ 2008 ref. 17) 

 

Av utredningen framgår det att Försäkringskassan bedömer att  

 hjälpbehov med de grundläggande behoven uppgår till 23,20 

timmar per vecka och att det är fördelat på personlig hygien om 4,38 timmar, 

blöjbyten om 3,48 timmar, av- och påklädning om 5,83 timmar samt måltider 

om 9,51 timmar. Utöver det har kassan beaktat 5 timmar för övriga personliga 

behov och ytterligare 5 timmar för träning.  

 

 anser att Försäkringskassan har beaktat för lite tid för 

påtagning av ortroser och korsett samt medicinering. Enligt hennes egna 

uppgifter tar det 20 minuter vardera att sätta på ortroser och korsett och 

medicineringen 30 minuter per dag. Hon har emellertid inte uppgett hur många 

gånger per dag som ortroserna och korsetten sätts på. När det gäller 

medicinering har  uppgett att hon tar medicinen i 

samband med måltiderna genom att hon får den krossad med fruktpuré. Med 

beaktande av de uppgifter Försäkringskassan hade tillgång till vid tiden för sitt 

beslut, finner förvaltningsrätten inte skäl att ifrågasätta bedömningen att 

omfattningen av  hjälpbehov och som går utöver det 

normala föräldraansvaret uppgår till 33,20 timmar per vecka.  
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Det var först vid den muntliga förhandlingen i domstolen som  

 uppgav att träningen tar 3 timmar och 55 minuter per lovdag och 

2 timmar och 15 minuter per förskoledag. När det gäller tillsynsbehovet till 

följd av  epilepsi, var det också först vid den muntliga 

förhandlingen som det framgick att föräldrarna sover i skift för att övervaka 

henne. Vid tiden för Försäkringskassans beslut fanns ett läkarutlåtande om 

vårdbidrag där det framgår att hon har ett extra tillsynsbehov till följd av sin 

epilepsi men det framgår inte i vilken omfattning. Det anges inte heller hur 

behovet ser ut, om det krävs ständig tillsyn nattetid eller att det är fråga om 

aktiv tillsyn som är av övervakande karaktär. Det framgår inte heller att  

 är i behov av vård som är av rent tekniskt slag.  

 

Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att överklagandet ska bifallas på 

så sätt att  beviljas assistansersättning med ytterligare 

5 timmar utöver de 28,20 timmar som hon redan är beviljad, vilket gör att hon 

får en omfattning av totalt 33,20 timmar per vecka.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga 2 (DV 3104/1 A). 

 

 

Eva Gullfeldt 

Rådman  

 

Nämndemännen Berit Axelsson, Valeria Nagy-Seidel och Jan Wattsgård har 

också deltagit i avgörandet. 

 

Christina Karlström 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



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




