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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. Till stöd 

för sin talan anför han i huvudsak följande.  

 

Det är oklart hur rättsfallet HFD 2015 ref. 46 ska tolkas och därmed vilka 

personer som ska kunna beviljas assistansersättning för det grundläggande 

behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade. Det står klart av rättsfallet att det krävs en psykisk 

funktionsnedsättning för att kunna beviljas assistansersättning för detta 

grundläggande behov, t.ex. i form av aktiv tillsyn. Försäkringskassan har i 

sitt rättsliga ställningstagande 2015:07 uppställt ytterligare kriterier för att 

godta annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade som ett grundläggande behov. Försäkringskassan ställer 

däri krav på att behovet av t.ex. aktiv tillsyn ska vara föranlett av den 

psykiska funktionsnedsättningen och vara kopplat till något av de andra 

grundläggande behoven. Dessa krav har inte stöd i rättsfallet.  

 

En stor del av den tid för grundläggande behov som han tilldelats i tidigare 

beslut från Försäkringskassan avsåg aktiv tillsyn som grundläggande behov, 

framförallt på grund av den svåra epilepsi han har. Han får ofta anfall av 

varierande storlek och karaktär, vilket gör att han behöver hjälp av någon 

som känner honom väl och som kan läsa av och tolka hans signaler för att 

på så sätt kunna hjälpa honom när anfallen kommer. Eftersom det är 

ostridigt i målet att han har en psykisk funktionsnedsättning och då han har 

behov av aktiv tillsyn uppfyller han de krav som framgår av HFD-

avgörandet.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. Till stöd för sin 

inställning hänvisar Försäkringskassan till motiveringen i sitt avslagsbeslut 

och till förvaltningsrättens dom. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Frågan i målet är om  har behov av hjälp med de 

grundläggande behoven som uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar i 

veckan. 

 

Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att det inte framkommit 

skäl att frångå Försäkringskassans beräkning av hjälpbehovet när det gäller 

personlig hygien samt av- och påklädning. I fråga om hjälp med 

kommunikation och vid måltider gör kammarrätten inte heller någon annan 

bedömning än förvaltningsrätten.  

 

I fråga om  får tillgodoräkna sig tid för annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade inom de 

grundläggande behoven gör kammarrätten följande bedömning. 

 

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. Då den försäkrade i det 

fallet inte hade någon psykisk funktionsnedsättning konstaterade Högsta 

förvaltningsdomstolen att redan av detta följde att det aktuella hjälpbehovet, 

som avsåg ständig tillsyn på grund av en fysisk sjukdom, inte berättigade 

den försäkrade till assistansersättning eftersom behovet av tillsyn då inte 

fick räknas som ett grundläggande behov. 

 

I nu aktuellt fall har  en psykisk funktionsnedsättning 

men även fysiska funktionshinder. Han vill få tillgodoräkna sig tillsyn på 

grund av omfattande epileptiska anfall som grundläggande behov och anför 

att den som utför tillsynen måste ha ingående kunskaper om honom.  
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Epilepsi är en fysisk sjukdom och tillsyn i anledning av omfattande 

epileptiska anfall har i praxis från kammarrätterna inte ansetts kräva särskild 

kännedom om personen i fråga och har därför inte godtagits som ett 

grundläggande behov. Vad gäller tillsyn ingår detta enligt stadgad praxis i 

de grundläggande behoven endast om det är fråga om sådan aktiv tillsyn 

som närmast har karaktären av övervakning. Då sådan tillsyn i praxis har 

accepterats 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 t.ex. rättsfallen RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 

2010 ref. 17).  

 

Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att  

inte har ett aggressivt beteende av sådan omfattning och intensitet att tillsyn 

av den anledningen ska räknas in de grundläggande behoven. 

 

Av ordalydelsen i tillämpligt lagrum framgår bl.a. att den som på grund av 

stora och varaktiga funktionshinder behöver annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade kan beviljas personlig 

assistans. Av formuleringen framgår således att hjälpbehovet i fråga ska 

uppstå på grund av funktionshindret. 

 

Den utredning  åberopat visar inte att det är sannolikt att 

epilepsin har ett sådant samband med hans psykiska funktionshinder att det 

hjälpbehov som föranleds av epilepsin utgör ett grundläggande behov i den 

mening som avses i 9 a § lagen (1998:382) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Sammanfattningsvis kan  således inte anses ha ett 

grundläggande behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

om honom. Kammarrätten delar därmed Förvaltningsrättens bedömning att 
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 inte är berättigad till assistansersättning. Hans 

överklagande ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Charlotte Waas Anders Lind  Jan Karlsson 

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsassessor 

ordförande referent 

 

 

 Else Ammor 

 föredragande jurist  
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Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-09-26, diarienr 028175-2016 

 

SAKEN 
Assistansersättning  

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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BAKGRUND 

 var beviljad assistansersättning med i genomsnitt 132,56 

timmar i veckan enligt ett beslut den 22 februari 2013. Den 8 mars 2016 

beslutade Försäkringskassan att avslå hans ansökan om fler assistanstimmar. 

Försäkringskassan omprövade samtidigt det tidigare beslutet med anledning 

av att det gått mer än två år sedan den tidigare prövningen och beslutade att 

inte längre betala ut assistansersättning till  från och med 

juni 2016. Som skäl för att dra in assistansersättningen hänvisades till att 

Försäkringskassan beräknar den totala tiden för hjälp med de grundläggande 

behoven till 16 timmar och 35 minuter per vecka. Eftersom hjälpbehovet 

inte överstiger 20 timmar per vecka är  inte berättigad till 

assistansersättning. Beslutet ändrades inte vid omprövning den 26 septem-

ber 2016. 

  

YRKANDEN M.M.  

 överklagar Försäkringskassans beslut och yrkar att för-

valtningsrätten förklarar honom berättigad till assistansersättning i ansökt 

omfattning eller i den omfattning som förvaltningsrätten finner skälig. 

 

 anför bl.a. följande till stöd för sin talan. Försäkrings-

kassan uppger att det inte framgått i det förra beslutet att det fanns något 

hjälpbehov för av- och påklädning eller för att inta måltider. Påståendet sak-

nar relevans då bedömningen ska göras utifrån hur hjälpbehoven ser ut idag. 

Eftersom han enligt tidigare beslut var beviljad assistansersättning för det 

grundläggande behovet aktiv tillsyn, tycks det inte orimligt att man bortsett 

från att ange vilka behov av hjälp han haft med övriga grundläggande be-

hov. Hans behov av sondmatning förelåg redan vid tiden för det förra beslu-

tet, liksom rättsfallet HFD 2012 ref. 41 som Försäkringskassan hänvisar till. 

Med beaktande av de viktiga principerna om rättssäkerhet, kontinuitet och 

förutsägbarhet för den enskilde som råder på området torde Försäkringskas-

san inte ha rätt att ändra sin bedömning på det vis som nu gjorts. Ytterligare 

ett argument för att hjälp med sondmatning ska utgöra ett grundläggande 
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behov är att det handlar om matning, följaktligen varken sjukvård eller 

egenvård. Han behöver sondmatning eftersom han inte får i sig tillräckligt 

med mat via munnen. Att människor som har så stora svårigheter att de be-

höver föda på annat sätt än genom munnen inte kan få assistansersättning 

står klart i strid med lagstiftarens intentioner, att de med de största hjälpbe-

hoven ska få hjälp. Domen HFD 2012 ref. 41 kan inte tolkas motsatsvis. 

Egenvård måste därmed alltjämt kunna vara ett grundläggande behov. All-

deles oavsett om sondmatningen i hans fall fortfarande betraktas som egen-

vård är det således ett hjälpbehov som ska bedömas som ett grundläggande 

behov och alltså är assistansgrundande. I Försäkringskassans vägledning 

2003:6 version 13 anges på s. 123 att tre kriterier ska vara uppfyllda för att 

hjälp med kommunikation ska kunna ses som ett grundläggande behov. 

Dessa är att det för kommunikation krävs kunskap om den försäkrade, 

funktionsnedsättningen och sättet att kommunicera. Av ADL-utlåtande ut-

färdat av arbetsterapeut  framgår just detta. Han har 

svårt att förstå andra och att göra sig förstådd och det krävs hjälp av en per-

son som känner honom väl vid kommunikation. Domen HFD 2015 ref. 46 

innebär att det krävs en psykisk funktionsnedsättning för att assistans ska 

beviljas för det grundläggande behovet ”ingående kunskap”. Han har en 

psykisk funktionsnedsättning som beror på autism och mental retardation. 

Försäkringskassan menar dock att han inte har behov av hjälp av någon med 

ingående kunskaper om honom, då tillsynsbehovet inte följer av den psy-

kiska funktionsnedsättningen utan av epilepsin och ämnesomsättningssjuk-

domen och att det räcker att läsa in sig på hans sjukdomstillstånd för att 

kunna tillgodose hans behov. Försäkringskassan redogör vidare för att det 

krävs en viss frekvens och allvarlighetsgrad i den medicinska problematiken 

för att tillsynsbehovet ska kunna bedömas som ett grundläggande behov. 

Han har dagliga epilepsianfall och om han inte fick hjälp skulle han kunna 

mista livet. Det är fullkomligt livsavgörande att han ständigt har en person i 

sin närhet som är redo att ingripa när han får sina anfall. Att denna person 

besitter ingående kunskaper om honom är en förutsättning för att kunna läsa 
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av honom och omgående agera på ett korrekt sätt för att förhindra att konse-

kvenserna blir värre än nödvändigt. Han har också ett utåtagerande beteende 

som medför ett stort behov av tillsyn av någon med ingående kunskaper om 

honom. Hans behov av tillsyn kan också kopplas till övriga fyra grundläg-

gande behov.    

 

UTREDNING 

 har en ämnesomsättningssjukdom, LCHAD, epilepsi 

samt mental retardation och autism. 

 

Överläkaren  neurologmottagningen, Akademiska sjukhuset i 

Uppsala, anför bl.a. följande i ett intyg den 21 januari 2015. Trots antiepi-

leptisk behandling och vagusnervstimulator har  upp till 

tio anfall per dag då han blir frånvarande och ibland faller omkull. Han har 

ett stort hjälpbehov vad gäller dagliga aktiviteter. Det innefattar personlig 

hygien såsom dusch, toalettbesök och allmän omvårdnad. Han behöver en 

del hjälp med på- och avklädning och att iordningställa och inta måltider. På 

grund av sin utvecklingsstörning har han en begränsad kommunikation med 

problem att uttrycka sig. Han har också ett aggressivt beteende och behöver 

personlig assistans för att utföra fritidsaktiviteter, träning, läkarbesök och 

aktiviteter i vardagen.  

 

Specialistläkaren i internmedicin och endokrinologi  vux-

enmetabolmottagningen Karolinska universitetssjukhuset, anför bl.a. föl-

jande i ett intyg den 4 maj 2016. Behandlingen består i att 

 har en extremt fettreducerad kost, som assistenterna lagar efter att ha 

utbildats av våra specialkunniga dietister. För att undvika energibrist natte-

tid behöver han då få tillförsel av specialkomponerad sondnäring i sin per-

kutana gastrostomi. Korrekt tillförsel av specialanpassad diet är att betrakta 

som livsnödvändig medicin för  Tack vare denna kan 

sjukdomen hållas relativt stabil. Även om han äter själv, behöver han på 

grund av sin funktionsnedsättning ofta påminnas om det för att inte hoppa 
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över måltider. Han kan inte själv laga den specialanpassade kosten eller sä-

kerställa att sondmatningen administreras korrekt under natten då han sover.  

Den specialanpassade kosten kan inte heller köpas färdig i livsmedelsbuti-

ker. Vi bedömer att  behöver ständig tillsyn för att säker-

ställa att behandlingen sköts korrekt. I samband med katabola situationer 

såsom längre fasta, infektioner, hård fysisk aktivitet eller psykisk stress 

finns risk att  inom loppet av några timmar dekompense-

rar. Han måste då snabbt läggas in på sjukhus för bl.a. glukosinfusion i 

mycket hög infusionstakt för att bryta katabolismen och förhindra att han 

utvecklar permanenta organskador. Det är naturligtvis av största vikt att 

 i möjligaste mån undviker att utsätta sig för infektioner. 

Att få hjälp att på ett rimligt sätt sköta sin personliga hygien är naturligtvis 

en grundsten för att minska infektionsrisken.  har ett 

mycket komplicerat sjukdomstillstånd som kräver korrekt kontinuerlig be-

handling som sköts av ett fåtal personer som är väl insatta i hans medicinska 

tillstånd och behandling för att det inte ska bli fel. Om behandlingen inte 

sköts korrekt kan det snabbt leda till att han utvecklar livshotande tillstånd 

med permanenta organskador som följd. 

 

Legitimerade arbetsterapeuten  Habiliteringen i 

Mora, anför bl.a. följande i ett utlåtande den 20 april 2016. 

 kan själv inte upprätta och bibehålla rutiner i sin vardag utan fastnar i 

aktiviteter som sker i nuet. Han kan inte planera kring de egna grundläg-

gande behoven. Han har svårt med tidsuppfattning, kan inte avläsa och för-

stå klockan eller uppskatta om aktiviteter tar lång eller kort tid i förhållande 

till varandra. Han har inte heller förmåga att se konsekvenser av sitt hand-

lande eller icke handlande. Eftersom behovet av strikt kost och ett regelbun-

det energiintag med anpassningar efter aktivitetsnivå är viktigt för att und-

vika försämring krävs ett ständigt stöd från omgivning med kunskap om 

detta.  blir arg och orolig vid nya händelser och föränd-

ringar. Han kommunicerar verbalt men har svårt att förstå andra och att göra 

sig förstådd av personer som inte känner honom väl. Språket måste vara 
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kortfattat, enkelt och korrekt. Han har svårt att begripa dolda innebörder i 

meddelanden som förmedlas verbalt, via kroppsspråk eller mimik. Han har 

inte förmåga att starta, hålla igång och avsluta en konversation. Han kan inte 

hålla en röd tråd utan pratar om det som han upplever som intressant för 

stunden. Det handlar om delar av händelser som endast upplevts av honom 

själv, vilket ytterligare försvårar kontakten med de som inte känner honom 

väl.  behöver tillsyn i samtliga aktiviteter inom personlig 

vård, eftersom det finns risk för epileptiska anfall och fall som följd. Han 

har svårt med kroppsuppfattningen vilket medför att många aktiviteter inom 

personlig vård utförs med icke önskvärt resultat. Den bristande kroppsupp-

fattningen leder till att endast vissa delar av kroppen tvålas in och sköljs vid 

dusch. Han kan inte bedöma om han är ren eller när tvålen är bortsköljd. 

Han behöver handgriplig hjälp att klippa naglar, borsta tänder och raka sig 

eftersom det annars inte blir utfört på ett acceptabelt sätt. Han har svårt att 

reglera kraft vilket också påverkar kvaliteten på utförandet. En begränsad 

finmotorik bidrar till en oförmåga att exempelvis knäppa knappar och knyta 

skor.  behöver uppsikt vid toalettbesök och använder 

stödanordning på toaletten på grund av fallrisk vid epileptiska anfall.  

 

Försäkringskassan har beräknat att  behov av hjälp med 

sina grundläggande behov uppgår till 16 timmar och 35 minuter per vecka. 

Av den tiden avser 11 timmar och 20 minuter personlig hygien, 3 timmar 

och 30 minuter avser hjälp i samband med måltider och 1 timme och 

45 minuter avser av- och påklädning.  

 

Av det överklagade beslutet framgår att Försäkringskassan har gjort följande 

bedömning. 

 

Försäkringskassan har beräknat tiden för personlig hygien och av- och på-

klädning utifrån den yrkade tidsåtgång som lades fram vid ett personligt 

möte den 24 juni 2015. I personlig hygien ingår hjälp med dusch, morgon- 

och kvällshygien, rakning, nagelvård, hudvård samt rengöring och klädbyte 
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vid läckage i samband med epileptiska anfall ett par gånger i veckan.  

 bedöms ha hjälp med av- och påklädning med 15 minuter varje 

dag och byte av tröja efter epileptiska anfall med i genomsnitt 10 minuter 

per vecka. 

 

Som grundläggande behov vid måltider har Försäkringskassan godtagit den 

tid då sondmaten kopplas på och av, då detta bedöms som integritetsnära. I 

övrigt godtas ingen tid för måltider då  själv kan föra mat 

till munnen. Försäkringskassan noterar i sitt omprövningsbeslut att tillämp-

ningen har stramats upp på senare tid och att Försäkringskassan numera inte 

godtar hjälp vid sondmatning som ett grundläggande behov. 

 

För att hjälp med kommunikation ska räknas som ett grundläggande behov 

krävs att assistenten måste vara närvarande för att kommunikation med 

tredje person över huvud taget ska vara möjlig. Då  kan 

föra ett samtal, om än inte på en åldersadekvat nivå, godtas inte någon tid 

för kommunikation som grundläggande behov.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att annan hjälp som kräver in-

gående kunskap endast kan komma i beaktande vid bedömning av de grund-

läggande behoven när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning 

(HFD 2015 ref. 46). Hjälpbehovet ska alltså vara föranlett av en psykisk 

funktionsnedsättning.  har tidigare bedömts behöva till-

syn av någon med ingående kunskaper om honom och hans funktionsned-

sättning på grund av hans svåra epilepsi. Då epilepsi inte är en psykisk 

funktionsnedsättning utan en fysisk sjukdom kan behovet av tillsyn med 

anledning av epilepsin inte beaktas som ett grundläggande behov. Enligt 

läkarutlåtande den 25 april 2014 har  en lätt mental re-

tardation samt ett irriterat och aggressivt beteende. Försäkringskassan anser 

att beskrivet aggressivt beteende inte är av den karaktären eller omfattning-

en att det medför behov av tillsyn av övervakande karaktär som är ett grund-

läggande behov. Försäkringskassan bedömer att  inte är i 
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behov av kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser som kräver in-

gående kunskaper av den som ska förmå honom att genomföra personlig 

hygien, måltider eller av- och påklädning.  

 

BESTÄMMELSER M.M. 

Av 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, framgår att en 

försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, kan för sin dagliga livsföring få assistanser-

sättning för kostnader för sådan assistans som avses i 9 a § samma lag. 

 

För rätt till assistansersättning krävs enligt 51 kap. 3 § SFB att den försäkrade 

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

grundläggande behov som avses i 9 a § LSS. 

 

Av den sistnämnda paragrafen framgår att personlig assistans avser ett person-

ligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund 

av stora och varaktiga funktionshinder 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 be-

hov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov 

har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodo-

ses på annat sätt.  

 

Rätten till assistanserättning ska omprövas sedan två år förflutit från senaste 

prövningen och vid väsentligt ändrade förhållanden.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i avgörandet RÅ 2009 ref. 57 uttalat 

följande. När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans har 

det betonats i lagens förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket 

privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller 

på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Det torde så-

ledes inte vara alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning eller måltider som 

avsetts. Propositionsuttalandena tyder närmast på att vad lagstiftaren främst 
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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 eller påklädning som kan anses 

vara av detta kvalificerade slag. Det bör beaktas vid tolkningen av vad som ska 

anses omfatta hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS. Att aktive-

rings- och motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte räknas till de 

grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten och har bekräftats i senare 

domstolsavgöranden, se RÅ 2003 ref. 33 och där angivna rättsfall. Undantagsvis 

kan en annan bedömning göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakli-

gen på grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast 

har karaktär av övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande 

kan inte räknas till sådan kvalificerad tillsyn.  

 

I avgörandet HFD 2015 ref. 46 ansåg HFD att rätt till personlig assistans för 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade en-

ligt LSS 9 a § förutsätter att personen har en psykisk funktionsnedsättning.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Frågan i målet är om  behöver personlig assistans i genom-

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

§ LSS.  

 

Förvaltningsrätten anser att det inte framkommit skäl att frångå Försäkringskas-

sans beräkning av hjälpbehovet när det gäller personlig hygien och av- och på-

klädning.  

 

Av utredningen framgår att  kan kommunicera genom tal. 

Han har problem att förstå och tolka vad andra säger och att göra sig förstådd. 

Enligt förvaltningsrättens mening visar emellertid inte utredningen att han behö-

ver ytterligare en person närvarande för att kommunicera. Förvaltningsrätten 

finner mot den bakgrunden att det inte föreligger något grundläggande hjälpbe-

hov för att kommunicera med andra.   
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 ämnesomsättningssjukdom kräver att han kontinuerlig 

får en korrekt tillförsel av specialanpassad kost för att undvika allvarliga 

komplikationer. Han kan äta och dricka själv men behöver hjälp att göra 

iordning kosten. Han behöver även hjälp i form av påminnelser och motivat-

ionsinsatser för att äta. Enligt förvaltningsrättens mening är detta hjälpbehov 

inte av det integritetskänsliga slag att det bör beaktas vid bedömningen av 

hans rätt till assistansersättning. De som ska hjälpa  med 

kostbehandlingen behöver utbildning om hans specialkost. Förvaltningsrät-

ten anser emellertid inte att den hjälp han behöver i detta avseende förutsät-

ter ingående kunskaper om honom. Förvaltningsrätten finner mot den bak-

grunden att  hjälpbehov i samband med måltider och 

sondmatning i vart fall inte kan anses överstiga den tid om 3 timmar och 

30 minuter per vecka som Försäkringskassan har beaktat.   

 

Förvaltningsrätten finner inte att utredningen i målet visar att  

 behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av över-

vakning och som i praxis har räknats till de grundläggande behoven.  

 

Sammantaget överstiger inte  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven i genomsnitt inte 20 timmar i veckan. Han är därför 

inte berättigad till assistansersättning. Överklagandet ska därför avslås. 

 

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

 

 

Anders Lidman 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ylva Ivarsson, Erik Larsson och 

Margareta Sidenvall deltagit. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

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