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YRKANDEN
Försäkringskassan yrkar att dess beslut den 4 maj 2017 ska fastställas.
anser att överklagandet ska avslås.
VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN
Försäkringskassan
Av- och påklädning och kvalificerade motivationsinsatser
Av ADL-bedömningen (allmän daglig livsföring) framgår att assistenten
förklarar muntligt och visar fysiskt för

vilken aktivitet som

ska utföras. Assistenten står bredvid och uppmanar varefter
tar på tröja, byxa och strumpor och skor på rätt sätt. Eftersom han kan klä
sig själv och då de motiveringsinsatser som krävs inte är kvalificerade bör
ingen tid för av- och påklädning godtas.
Kommunikation
beskrivs i utredningen kunna tala i två- och treordsmeningar och svara ja och nej på frågor. Utöver denna kommunikation har
han ett ekotal som kan vara förvirrande i vissa situationer, men som i sig
inte hindrar den faktiska kommunikation han har möjlighet att föra. Det
krävs inte en person med nära kännedom om

hans

funktionshinder och hans sätt att kommunicera för att hjälpa honom med
kommunikationen. Inte heller är det nödvändigt med en tredje person för att
kommunikation ska vara möjlig.
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Aktiv tillsyn av övervakande karaktär
Det saknas stöd i utredningen för att

har behov av

kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär. De situationer som beskrivs i
utredningen, exempelvis att

går igenom skåp och äter upp

vad han hittar, kan avvärjas genom rimliga säkerhetsåtgärder i form av lås
på skåp och liknande. Vidare torde avvärjande av en situation där
börjar slå sig själv inte förutsätta ingående kunskaper om
som person. Det borde rimligen vara tillräckligt att den som är
närvarande har informerats om hur man bör agera och fått information om
vanor och beteenden. Inte heller når situationerna en
sådan farlighetsgrad eller frekvens att det krävs kvalificerad tillsyn av
övervakande karaktär. Det ifrågasätts inte att

behöver viss

tillsyn, men denna tillsyn uppfyller inte de kriterier som krävs för att den
ska anses utgöra ett grundläggande behov.

Av- och påklädning och kvalificerade motivationsinsatser
Assistenten förklarar muntligt och visar fysiskt för honom vad som ska
utföras och har förberett och lagt fram kläder. Assistenten står bredvid och
uppmanar honom att ta på plagg för plagg. Han klär sig motvilligt under det
att assistenten peppar och uppmanar, men behöver hjälp med att ta på
kalsonger och strumpor. Han skulle hoppa över dessa plagg om han själv
fick bestämma. Han ser inte syftet med att ha kläder på sig och tar inget eget
initiativ till att klä på sig. Utan kvalificerat stöd av assistenten skulle han
inte få på sig några kläder.
Hans fysiska förmåga att klä sig själv är begränsat till enklare plagg som
mjukisbyxor och tröja. Ska han använda skjorta och chinos behöver
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assistenten hjälpa honom att få på skjorta och byxor rättvända, knäppa dem
samt stänga gylfen på byxorna.
Det stöd som han behöver kräver ingående kunskap om honom. Assistenten
måste känna till hur man kommunicerar med honom, d.v.s. förstå hans
uttryck för att kunna läsa av honom och uppfatta de signaler som han
förmedlar sig med. Det är även avgörande att assistenten kan förmedla det
som behövs till honom på ett sätt som han förstår. Assistenten behöver
ingående kunskap om hans beteenden och vilka strategier som behöver
användas, anpassas och omprövas.
Utan kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser samt praktisk hjälp
i vissa delar skulle han med största sannolikhet gå runt naken.
Kommunikation
Han har stora kommunikationssvårigheter och endast personer med en
längre tids kännedom om honom har lärt sig förstå hans kommunikation.
Talet är osammanhängande och utan tydliga ord. När han handlar söker han
kontakt med andra kunder och vill visa det han har på mobilen eller varor
han plockat. Han behöver stöd av någon som känner till hans signaler och
önskningar för att hjälpa honom när han tar kontakt med andra och tolka det
som han vill förmedla. Den som ska hjälpa honom behöver veta hur man
gör för att förstå det han säger och hur man hjälper honom att förmedla det
han vill säga. Assistenten behöver känna till vad hans personliga signaler
och beteenden betyder.
Att han kan rabbla ord och meningar utan att förstå innebörden av det han
säger, eller att han kan svara ja och nej på frågor även om svaren är
inadekvata, innebär inte att det går att föra en kommunikation med honom.
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Att han har ett visst tal är ostridigt. Han har emellertid behov av ett stöd
som har ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning och
hans sätt att kommunicera för att kommunikation med tredje person ska
kunna uppnås på det sätt som lagstiftaren avsett. Han är en social
kontaktsökande ung man som har ett visat behov av att göra sig förstådd i
kontakten med tredje person, liksom behov av hjälp för att göra budskap
från andra förståeliga för honom.
Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap
Han har under lång tid varit tillförsäkrad tillsyn av övervakande karaktär.
Att han då har haft en fungerande assistans innebär inte att det inte längre
förekommer ett utåtagerande beteende med risk för att han skadar både sig
själv och sin omgivning. Detta är snarare normalläget i hans vardag. Vid
utförande av assistans saknas emellertid krav på att dokumentera sådant
som inte avviker från det normala. I det medicinska underlaget beskrivs att
behovet av aktiv tillsyn är konstant i hans vardag, vilket innebär att det blir
en omöjlig uppgift att dokumentera. Avsaknaden av incidentrapporter är
således inte en grund för slutsatsen att det inte föreligger ett behov av tillsyn
av övervakande karaktär.
Det Försäkringskassan förespråkar avseende adekvata säkerhetsåtgärder,
exempelvis att sätta lås på skåp och liknande för att förhindra en person att
äta ohämmat eller stoppa farliga saker i munnen eller komma åt farliga
föremål såsom vassa knivar, är åtgärder som är att klassa som tvångs- och
begränsningsåtgärder. Sådana åtgärder får inte vidtas om inte personen kan
ge sitt samtycke till dessa och är införstådd med innebörden av åtgärderna.
Han har inte förmågan att ge samtycke till sådana åtgärder. Inte heller är
problematiken och situationerna med hans utåtagerande beteende avhjälpt
med sådana otillåtna tvångs- och behandlingsåtgärder. Av det medicinska
underlaget framgår att han bryter upp lås och liknande.
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Han brister i omdöme och kan lämna huset eller använda vassa föremål eller
tändstickor. Han visar inte försiktighet med varma eller vassa föremål. Även
ute måste assistenten hålla ordentlig koll på honom eftersom han kan smita
iväg om de vänder ryggen till. Det har hänt att han kommit över rått kött
och andra olämpliga saker som han ätit och som riskerat att göra honom
sjuk. Han kan också få för sig att fylla tvättmaskinen eller andra
hushållsmaskiner med porslin och starta dem. Han går också gärna fram till
okända människor och uppträder gränslöst. Han saknar tålamod och
upplever han något som jobbigt eller frustrerande, exempelvis att vänta på
sin tur, så triggar det igång ett utåtagerande beteende som resulterar i att han
slår sig själv, andra eller ger sig på föremål. Han får utbrott 5–6 gånger per
dag. Han kan inte överhuvudtaget lämnas ensam utan tillsyn.
Han kan mycket lätt agera mot andra med fysiskt våld. Ibland riktas våldet
mot honom själv. Specifik kunskap om honom behövs för att förstå hur han
tolkar olika situationer, att han kan tolka dem annorlunda och att små saker
kan vara viktiga för honom som andra inte förstår. Assistenten måste ha
kunskap om honom för att kunna förutse hur han kan komma att reagera i
en situation, för att assistenten i sin tur ska kunna agera. Det krävs lång
inskolning för de nya som ska arbeta med honom för att klara av att förstå
honom. Utbrotten ökar i frekvens om assistenten inte kan förstå honom. För
att utöva tillsynen krävs kunskap om honom som inte kan förvärvas enbart
genom inläsning av dokumentation och generell kunskap om honom och
hans hjälpbehov.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Frågan i målet
Frågan i målet är om

har rätt till assistansersättning. En

förutsättning för rätt till assistansersättning är att hans hjälpbehov avseende
de grundläggande behoven uppgår till minst 20 timmar i veckan.
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Behovet av hjälp med av- och påklädning samt motiverande insatser
Utredningen
Av ADL-intyg från november 2016 och maj 2017 framgår att
klär på sig plagg för plagg, men motvilligt och endast efter
uppmaning. Av ADL-intyg från maj 2017 framgår att den vuxne tar på
kalsonger och strumpor samt hjälper honom att knäppa
skjorta, byxa och stänga gylfen. ADL-intyg från november 2016 innehåller
inga uppgifter alls kring

behov av hjälp med knappar och

blixtlås eller hjälp med att ta på sig kalsonger och strumpor. I detta intyg
anges att

endast använder mjukisbyxor.

Kammarrättens bedömning
kan med hjälp av motiverande insatser klä på sig i
huvudsak själv. Kammarrätten anser dock visat att

har

behov av hjälp med att knäppa knappar i skjortor och byxor samt med
gylfen. Denna hjälp med av- och påklädning närmast kroppen ska bedömas
som ett grundläggande behov. Enligt kammarrättens mening är det inte visat
att övrig hjälp kring av- och påklädning eller de motiverande insatser som
sker i samband med av- och påklädning är av sådan kvalificerad karaktär att
dessa ska bedömas som ett grundläggande behov.
Med anledning av den bedömning som nedan görs avseende annan hjälp
som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade finner
kammarrätten inte skäl att särskilt uppskatta den tidsåtgång som
behöver för hjälp med av- och påklädning som ett grundläggande
behov.
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Behovet av hjälp med kommunikation
Utredningen
Av läkarutlåtande från juni 2017 framgår bl.a. följande.

har

stora kommunikationsbesvär och endast personer med längre tids kännedom
om

har lärt sig läsa hans kommunikation.

tal är osammanhängande och utan tydliga ord. Av läkarutlåtande från 2012
framgår bl.a. följande.

har stora kommunikations-

svårigheter. Han kan ibland yttra långa haranger av ord och meningar, dock
utan mening.

upprepar också fraser som andra säger, s.k.

ekolali. Det går inte att föra vanlig kommunikation med
man måste vara väldigt kort och tydlig och det rör sig i så fall om ja- och
nej-frågor samt förutsätter att

är på bra humör.

Av logopedutlåtande från februari 2017 framgår bl.a. följande.
behöver stöd av någon som kan läsa hans signaler samt känner till
hans önskningar och behov. Man behöver känna
väl för att kunna tolka hans signaler.

mycket
talar i ett eller

tvåordsmeningar och kan säga längre fraser när de upprepas från
exempelvis filmer, s.k. ekotal.

vill ta kontakt med andra

människor ute i samhället samt släktingar och vänner till familjen. När
utomstående pratar med

behöver assistenterna förklara att

de ska prata i korta meningar gärna med ja och nej svar eller ibland visa en
sak eller bild.
I ett ADL-utlåtande från november 2016 framgår bl.a. följande.
kan benämna saker, men är inte kommunikativ. Han yttrar
upprepade fraser som ibland stämmer överens med sammanhanget men
ibland är oklara.

har en del viftningar med händerna, men

kan inte använda gester för att kommunicera.
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Kammarrättens bedömning
Kammarrätten anser att det är visat att

på grund av sitt

funktionshinder har behov av hjälp av annan för att kommunikation ska vara
möjlig med personer som inte känner honom väl. Att
ibland tycks kunna besvara enkla meningar med ja och nej medför inte att
han har förmåga till sådan egen kommunikation som krävs för att skapa och
upprätthålla sociala kontakter (rättsfallen RÅ 2000 ref. 11 och RÅ 2010 ref.
17). Utredningen ger vidare stöd för att hjälpen, som handlar om att tolka
olika signaler, tecken och behov, förutsätter ingående kunskaper om
som person, hans funktionshinder och kommunikationssätt. Det är
också tydligt att

både har intresse för och behov av sociala

kontakter. Han behöver därmed hjälp med kommunikation som ett
grundläggande behov. Tidsåtgången för detta får anses uppgå till den
ansökta tiden om 7 timmar per vecka.
Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap
Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2015 ref. 46 uttalat att
tid för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade får inräknas i de grundläggande behoven endast om
den försäkrade har en psykisk funktionsnedsättning. Sådan hjälp kan
enligt rättspraxis vara aktiv tillsyn som närmast har karaktären av
övervakning. I de fall där sådan tillsyn har godtagits som ett
grundläggande behov har det främst varit fråga om personer som fått
frekventa och oförutsägbara utbrott med fysiskt våld mot sig själva eller
andra och utbrotten dessutom på grund av stora kommunikationssvårigheter kräver ingående kunskaper om personen för att kunna hindras
eller avbrytas (se rättsfallen RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17).
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Utredningen
Av läkarutlåtande från juni 2017 framgår bl.a. följande.
intellektuella funktionsnedsättning är stor och han saknar förmåga att se
samband och bedöma situationer rätt. Funktionsnedsättningen är total och
han kan inte lämnas ensam någon stund under dagen. Alla situationer där
är ensam är en risk då han helt saknar omdöme och kan
lämna huset, använda vassa föremål eller tändstickor.
I ett logopedutlåtande från februari 2017 anges bl.a. följande.
behöver en person som förstår vad han vill och som kan tolka
hans beteende i olika situationer. Assistenterna behöver veta vad som gör
upprörd och hur man ska göra för att få honom lugn igen,
vad han gillar och inte gillar, hur han beter sig i olika situationer och förstå
när han är nervös, upprörd, ledsen eller arg.
I ADL-utlåtande från november 2016 anges bl.a. följande.
har inte begrepp om att saker behöver hanteras varsamt. Han har som rutin
att gå igenom alla skåp i köket och det har hänt att han ätit rått kött eller
matrester. All mat måste gömmas och låsas in. Det har även hänt att han har
startat tvättmaskinen efter att ha fyllt den med porslin. Han bryter upp lås.
kan inte lämnas med små barn då han tycker det är jobbigt
att de skriker och då vill gå och slå dem.

kan inte vänta på

hjälp om ett problem uppstår och om personen inte förstår omedelbart vad
han vill blir han irriterad och kan slåss och sparkas.

visar

vidare inte försiktighet för varma eller vassa föremål och kan inte lämnas
utan tillsyn överhuvudtaget. När de är ute måste en vuxen hålla mycket god
koll på honom så att han inte smiter iväg. Han behöver hjälp i trafiken då
han inte förstår trafikregler eller risker i trafiken.
inte enkla uppmaningar, inte riktningar och saknar tidsbegrepp.

förstår
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Kammarrättens bedömning
har psykiska funktionsnedsättningar. Utredningen ger stöd
för att

har ett oaktsamt, oförutsägbart och aggressivt

beteende av sådan omfattning och intensitet som medför att tillsynen har
karaktär av övervakning.

funktionshinder och då främst

hans stora kommunikationssvårigheter gör att den tillsyn som han behöver
förutsätter ingående kunskaper om honom för att allvarliga incidenter där
han skadar sig själv, andra eller egendom ska kunna hindras eller avbrytas.
behov av tillsyn är därmed sådan att den ska godtas som
ett grundläggande behov. De farliga situationernas olika karaktär och att de
förekommer frekvent såväl i hemmet som utanför hemmet gör det motiverat
att tillsynen behöver ske under all vaken tid, d.v.s. i ansökt omfattning.
Slutsats
Vid ovan gjorda bedömningar har

rätt till

assistansersättning enligt ansökan på sätt som förvaltningsrätten funnit.
Överklagandet ska därför avslås.
_________________________

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

Anders Odmark
kammarrättsråd
ordförande

Åsa Ärlebrant
kammarrättsråd

Martin Hamrin
kammarrättsråd
referent
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Ombud: Jurist Julia Olsson
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701 43 Örebro
MOTPART
Försäkringskassan
ÖVERKLAGAT BESLUT
Försäkringskassans beslut 2017-05-04, dnr 026813-2017, se bilaga 1
SAKEN
Assistansersättning
___________________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut och förklarar att
har rätt till assistansersättning för i genomsnitt 152.25 timmar per
vecka fortsättningsvis för tid fr.o.m. den 30 mars 2017.
___________________

Dok.Id 152398
Postadress
Box 314
871 27 Härnösand
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Backgränd 9

Telefon
Telefax
0611-46 06 00
0611-51 18 20
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
www forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
har autism, utvecklingsstörning med betydande beteendeproblematik, låg funktionsnivå och är hyperaktiv. Han beviljades i november 2014 assistansersättning för i genomsnitt 122,25 timmar per skolvecka
och 152,25 timmar per vecka då han inte vistades i skola. Av de beviljade
timmarna under ledig vecka avsåg 147 timmar grundläggande behov och
5,25 timmar andra personliga behov. Med anledning av att
inte längre skulle gå i skola ansökte han i augusti 2016 om fortsatt rätt till
assistansersättning för 152.25 timmar per vecka. I samband med prövningen
av ansökan gjorde Försäkringskassan en tvåårsomprövning av hans rätt till
assistansersättning och beslutade att han inte längre skulle få någon
assistansersättning fr.o.m. den 30 mars 2017 eftersom hans grundläggande
behov bedömdes endast uppgå till i genomsnitt 9 timmar och 55 minuter per
vecka för hjälp med personlig hygien och därmed inte överstigande 20 timmar per vecka som krävs för rätt till assistansersättning. Vid omprövning
ändrade Försäkringskassan inte beslutet, bilaga 1.
yrkar assistansersättning enligt ansökan alternativt i den
omfattning förvaltningsrätten finner skälig. Han anför bl.a. följande. Även
om han rent fysiskt har förmåga att klä av och på sig själv samt föra mat och
dryck till munnen, medför hans funktionsnedsättning att han utan hjälp från
någon som känner honom väl och ständigt finns vid hans sida, är helt ur
stånd att klara behoven. Han saknar struktur i sitt handlande och får han t.ex.
inte hjälp att begränsas i sitt matintag kan han stoppa i sig så mycket mat på
en gång att han sätter i halsen alternativt fortsätter äta tills han kräks. Han
kan inte själv ta fram eller klä på sig de kläder han behöver. För att hjälpa
honom fordras kunskap om hur han fungerar, kommunicerar och vad som
motiverar honom. Det muntliga stödet, utöver praktisk hjälp, i samtliga dagliga aktiviteter avser kvalificerade motiverings- och aktiveringsinsatser. Det

2044-17

3
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I HÄRNÖSAND

2044-17

DOM

går inte att föra en vanlig kommunikation med honom. Man måste vara väldigt kort och tydlig, och det rör sig om ja- och nej på frågor om han är på
bra humör. Att han kan rabbla ord och meningar utan att förstå innebörden
av det han säger innebär inte att det går att föra vanlig kommunikation med
honom. Han behöver assistentens hjälp både för att förstå det som förmedlas
till honom och för utomstående att förstå det som han vill förmedla. Ekolali
är inte att jämföra med kommunikation förståelig för tredje part. Han är i behov av aktiv tillsyn. Assistenten behöver kunskap om vad som gör honom
upprörd och vad som får honom lugn. Behovet av ingående kunskap hänger
även samman med hans kommunikationssvårigheter, som enligt logoped
fordrar ingående kunskap om funktionsnedsättning, kommunikationssätt och
honom som person för att kunna tolka och förstå honom och på så vis hjälpa
honom i vardagen. Han kommunicerar ofta obehag genom klappar på ryggen, antingen på sig själv eller på sina assistenter. Hårdheten på klapparna
kan variera beroende på hur intensiv situationen är. Om något som han använder går sönder kommer han att börja slå sig själv, oftast tills någon har
lugnat ner honom. Dessa klappar har blivit hans sätt att kommunicera sina
känslor. Hans utåtagerande är en vardagshändelse som kan inträffa upp till
fem, sex eller fler gånger per dag.
Även om han inte kunnat lämna in ett flertal tillbudsrapporter till stöd för
sitt utåtagerande beteende och risk för allvarliga konsekvenser borde det
vara tillräckligt att det i flertalet intyg tillstyrks ett oförändrat behov av aktiv
tillsyn. Och han tar fortfarande på alla män och kvinnor, även dem han inte
känner. Det har man inte lyckats få honom att sluta med.
Till stöd för sin talan åberopar
rat den 30 juni 2017, av distriktsläkare
skriver

ett nytt läkarutlåtande, datevari denne be-

svåra funktionsnedsättning och ytterligare under-

stryker hans behov av kvalificerad hjälp i olika situationer inte minst vid
kommunikation och för att inte riskera skador på person och egendom.
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och hänvisar till motiveringen i det överklagade beslutet med följande tillägg.
beskrivs i utredningen kunna tala i två-treordsmeningar och svarar ja och nej
på frågor. Utöver denna kommunikation har han ett ekotal som förvisso kan
vara förvirrande i vissa situationer, men som i sig inte hindrar den faktiska
kommunikation han har möjlighet att föra. Det krävs inte en person med
nära kännedom om

hans funktionshinder och hans sätt att

kommunicera för att hjälpa honom med kommunikationen. Det kan inte heller anses nödvändigt med en tredje person för att kommunikation ska vara
möjlig.
Det saknas stöd i utredningen för att

har behov av kvalifi-

cerad tillsyn av övervakande karaktär. Även om det uppges att exempel på
incidenter saknas på grund av att han hittills haft assistans i nödvändig omfattning saknas dokumentation av ingripanden för att förhindra farliga situationer. De situationer som beskrivs, exempelvis när han går igenom skåp
och äter upp vad han hittar, kan avvärjas genom rimliga säkerhetsåtgärder i
form av lås på skåp och liknande. Vidare torde avvärjande av exempelvis en
situation där han börjar slå sig själv inte förutsätta ingående kunskaper om
honom. Det borde rimligen vara tillräckligt att den som är närvarande har
informerats om hur man bör agera och har fått information om hans vanor
och beteenden. Inte heller når de farliga situationerna eller uppkommer
dessa så frekvent att det krävs kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär.
I de fall farliga incidenter inträffar brukar assistansbolagen ofta föra en
dokumentation, någon sådan finns inte i aktuellt fall. Vidare saknas konkreta exempel på tillfällen då incidenter inträffat. Formuleringarna är svepande om brist på omdöme och att exempelvis använda vassa föremål eller
liknande. Med rimliga försiktighetsåtgärder och anpassning av hemmiljön
saknas behov av ständig tillsyn av person med särskild kännedom om
hans funktionshinder och hans sätt att kommunicera. Försäkringskassan ifrågasätter inte att

behöver viss tillsyn, men anser
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inte att denna tillsyn uppfyller de kriterier som krävs för att den ska anses
utgöra ett grundläggande behov.
___________________
Förvaltningsrätten har på begäran av

interimistiskt beslutat

att han har fortsatt rätt till assistansersättning för i genomsnitt 152,25 timmar per vecka fram till dess att förvaltningsrätten avgjort målet slutligt eller
förordnar på annat sätt.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Tillämpliga bestämmelser framgår av Försäkringskassans beslut.
Förvaltningsrättens bedömning
Utredningen i målet visar inte att

hjälpbehov minskat.

Däremot har Försäkringskassan vid sin tvåårsomprövning gjort en ny förutsättningslös bedömning av hans hjälpbehov och till skillnad mot tidigare
kommit fram till att de grundläggande behoven endast avser personlig hygien och då uppgående till i genomsnitt endast 9 timmar och 55 minuter per
vecka, alltså långt under den tid om i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan
som krävs för att få assistansersättning.
Förvaltningsrätten delar inte Försäkringskassans bedömning. I fråga om hygien är behovet av hjälp uppenbart, men i samband därmed finns även ett
behov av att skydda

från att skada sig själv och/eller

orsaka skadegörelse i hygienutrymmen. Behovet av hjälp med måltider och
risker därmed framgår inte med tillräcklig grad av övertygelse av utredningen. Däremot föreligger behov av hjälp vid på- och avklädning eftersom
inte själv klarar av att klä sig på rätt sätt. Beträffande
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behovet av hjälp med kommunikation anser förvaltningsrätten att hans besynnerliga sätt att uttrycka sig enstavigt utan att han egentligen förstår vad
han säger eller uppfattar är av sådan art och omfattning att det bör ses som
grundläggande behov. Utöver detta anser förvaltningsrätten också visat att
inte kan lämnas utan uppsikt med risk för att allvarliga händelser kan inträffa i form av skada på sig själv eller annan. Hans tvångsmässiga sätt att inte kunna låta bli att vidröra andra människor kräver naturligtvis också ständig assistans vid framför allt utevistelser. I fråga om det
femte hjälpbehovet avseende grundläggande behov anser förvaltningsrätten
att det, förutom kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser, således
även föreligger behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär.
Sammantaget kan förvaltningsrätten inte se att förhållandena är annorlunda
nu jämfört med vad de var då

beviljades assistansersättning

i yrkad omfattning för icke skoltid. Med hänsyn härtill och då förvaltningsrätten bedömer att han har behov av hjälp med de grundläggande behoven
enligt ovan, bör han även fortsättningsvis beviljas assistansersättning för i
genomsnitt 152,25 timmar per vecka. Överklagandet ska därför bifallas.
___________________
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-12).

Eric Lowén
tf. rådman
I avgörandet har även nämndemännen Robert Kuusikko, Roland Strömqvist
och Yngve Tyni deltagit.

Bilaga 2

Hur man överklagar

FR-12

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 2 månader

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället
från beslutets datum. Det gäller om beslutet
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller
om rätten vid förhandlingen gav besked om
datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.
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För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Hur räknar vi ut tiden?
Oftast är sista dagen för överklagande exakt
2 månader från det datum som tiden börjar räknas.
Exempel: Du fick del av beslutet den 21 december
- tiden går ut den 21 februari.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.

Om samma datum inte finns i slutmånaden går tiden
i stället ut på slutmånadens sista dag.
Exempel: Du fick del av beslutet den 31 december
- tiden går ut den 28 februari.
Om sista dagen för överklagande är en lördag, söndag
eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa
vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.
Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
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Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
 Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
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Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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Bilaga B
Bilaga

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.

DV 684

Formulär 4

