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Försäkringskassan 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 10 februari 2017 i mål nr 1513-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 27 juni 2016. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten fastställer kassans beslut den  

27 juni 2016. Till stöd för yrkandet anförs bl.a. följande. För att bevilja tid 

för kommunikation som grundläggande behov ställs krav på att det behövs 

en tredje person närvarande som måste ha kunskap om den funktions-

hindrade, funktionshindret och den funktionshindrades kommunikationssätt. 

Av utredningen framgår att  med rätt ljus kan kommuni-

cera med visuellt teckenspråk, men också att hon kommunicerar med taktilt 

teckenspråk med hjälp av en person som enbart har kunskap om hennes 

funktionshinder och taktilt respektive visuellt teckenspråk. Den kommu-

nikation som  behöver hjälp med är inte att se som ett 

grundläggande behov. För det fall kommunikation är möjlig utan kunskaper 

om den enskilde saknar det betydelse att kommunikationen skulle förbättras 

med sådana kunskaper.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och hänvisar till vad 

hon tidigare har anfört.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Aktuella lagrum framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Frågan i målet är om den hjälp som  behöver för att 

kunna kommunicera med andra utgör hjälp med ett grundläggande behov i 

den mening som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS.  

Av handlingarna framgår att  använder sig av både 

visuellt och taktilt teckenspråk. Under rätt förutsättningar kommunicerar 

hon med visuellt teckenspråk, men annars med taktilt teckenspråk. Hon 

känner sig dock alltid osäker på om hon uppfattat informationen rätt och 

ibland blir det missförstånd. 
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I rättsfallet RÅ 2010 ref. 17 prövade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 

bl.a. om hjälp med kommunikation skulle bedömas som ett grundläggande 

behov. HFD uttalade att det, utöver kunskap om kommunikationsformen 

och funktionsnedsättningen som sådana, krävs att det behövs särskild 

kunskap om den funktionsnedsatte för att kommunikationen ska fungera. 

Rättsfallet gällde en nioårig pojke som hade rätt till personlig assistans för 

att bl.a. kunna kommunicera med andra. Pojken hade, till följd av funktions-

nedsättning i form av autism och utvecklingsstörning, stora svårigheter 

inom det kommunikativa området. Kommunikationen försvårades dessutom 

av att pojken hade påtagliga problem med att förstå det sociala samspelet. 

För att kommunicera med pojken krävdes därför särskild kunskap om 

honom, exempelvis om hur han reagerade i olika situationer och på olika 

stimuli samt vad olika uttryck betydde. 

I rättsfallet HFD 2018 ref. 44 fann HFD att en dövblind persons behov av 

taktil teckenspråkstolkning inte utgör hjälp med ett grundläggande behov. 

HFD konstaterade att personens behov var av en annan karaktär än det som 

beskrivs i rättsfallet ovan och att det inte krävdes att den som tolkade hade 

särskild kunskap om personen för att kommunikationen skulle fungera.  

 behov av hjälp för att kunna kommunicera med andra är 

en avancerad form av tolkhjälp som kräver kunskap om funktionsnedsätt-

ningen och kommunikationssättet taktilt teckenspråk. I utlåtande från 

Hörselvården vid Sunderby sjukhus, teamet för personer med dövblindhet, 

daterat den 15 september 2015 anges att det krävs specifika kunskaper om 

just  och hennes synnedsättning i kombination med 

dövhet, för att kommunikationen ska fungera. Utredningen i övrigt ger dock 

inte stöd för att den som tolkar behöver ha sådan särskild kunskap om 

 som krävs för att ett behov av hjälp med kommunikation 

ska utgöra ett grundläggande behov. En annan sak är att en personlig 

relation givetvis kan underlätta och förbättra tolkningen. 

Av det sagda följer att  behov av taktil teckenspråks-

tolkning inte utgör hjälp med ett grundläggande behov i den mening som 
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avses i 9 a § LSS. Behovet kan följaktligen inte ligga till grund för 

prövningen av rätten till assistansersättning. Förvaltningsrättens dom ska 

därför ändras och Försäkringskassans beslut fastställas. 

_________________________ 

 

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

 

 

Charlotte Waas Petra Ebbing Anna Renman 

kammarrättsråd kammarrättsråd    adjungerad ledamot 

ordförande referent   

 

  

 Marie Strömqvist Dale 

 föredragande jurist 
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KLAGANDE 

  

 

Ombud: 

Fredrik Söderström 

Torpängsbacken 36 

187 64 Täby 

 

MOTPART 

Försäkringskassan 

851 93 Sundsvall 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans omprövningsbeslut den 27 juni 2016, dnr 023936-2016 (se 

bilaga 1) 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans omprövningsbeslut och fastställer 

att  har rätt till assistansersättning, då redan henne grundläg-

gande behov för hjälp med kommunikation överstiger 20 timmar per vecka. 

Denna rätt gäller från och med juni 2015. 

 

Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Försäkringskassan för  

vidare prövning av  rätt till assistansersättning för hennes   

totala hjälpbehov; dvs. för såväl grundläggande behov som andra personliga be-

hov. Då ska även prövas hennes möjligheter till retroaktiv ersättning, för eventu-

ella kostnader hon haft sedan rätten uppstod i juni 2015. 

 

Förvaltningsrätten erinrar om möjligheten för Försäkringskassan att besluta om 

assistansersättning för tid tills ärendet slutligt har avgjorts (112 kap. 2 § SFB). 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

 lider av Ushers syndrom typ 1, vilket innebär medfödd dövhet 

och en progressiv synnedsättning med ett litet synfält på mindre än tio grader  

(kikarseende) med nedsatt synskärpa. Hon har också grå starr. Hennes synnedsätt-

ning klassas som blindhet. Hon behärskar både visuellt och taktilt teckenspråk. 

 medger att hon i stort klarar att tillgodose sina grundläggande 

behov, förutom kommunicering. Detta då hon menar att hon har behov av hjälp av 

någon som känner henne väl för att kunna kommunicera med andra. I juli 2015 

ansökte därför  hos Försäkringskassan om assistansersättning, 

men som avslogs helt den 25 februari 2016. Hon överklagade detta beslut, vilket 

resulterade i det nu överklagade omprövningsbeslutet (se sedan). 

 

Förvaltningsrätten konstaterar samtidigt att rätten redan i en tidigare dom (den 

9 mars 2016, mål nr 2015-15) prövade frågan om  hade rätt till 

personlig  assistans med stöd av 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS); alltså det kommunala stödet för den som har rätt 

till insatser enligt LSS. Förvaltningsrätten fann då att  behov 

av hjälp med kommunikation var att se som ett grundläggande behov. Vidare att 

detta behov översteg 20 timmar per vecka, mot bakgrund av flera vägledande av-

göranden från kammarrätter gällande personer med liknande behov. Då detta   

innebar att  även hade rätt till personlig assistans för sitt övriga 

hjälpbehov, återförvisade förvaltningsrätten handlingarna i det målet till social-

nämnden för vidare utredning av hennes totala hjälpbehov. Domen överklagades 

av socialnämnden, men fastställdes den 5 april 2016 när Kammarrätten i 

Sundsvall beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 

 

Socialnämnden beslutade därefter, den 6 juli 2016, att bevilja  

personlig assistans för perioden den 6 juli 2016–30 maj 2018. Dock endast med 

totalt 8,5 timmar per vecka; grundläggande behov om 3,5 timmar samt övrigt  

behov om 5,0 timmar. Förvaltningsrätten noterar att  även har 

överklagat detta beslut, vilket nu är föremål för rättens prövning i annat mål (mål 

nr 1762-16). 
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Det överklagade omprövningsbeslutet 

 

Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 27 juni 2016 att inte ändra sitt 

tidigare beslut, den 25 februari 2016, att inte bevilja  assistans-

ersättning. Detta då kassan bedömde att hon inte hade behov av hjälp av någon 

med ingående kunskaper för att kunna kommunicera med taktilt teckenspråk.  

Vidare att övrigt grundläggande behov, att klippa tånaglarna, endast uppgick till 

10 minuter i veckan. Försäkringskassans motivering framgår av det överklagade 

beslutet (se bilaga 1). 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  framför 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning och framför föl-

jande. Hon har ett grundläggande behov av hjälp med kommunikation som över-

stiger 20 timmar i veckan, vilket förvaltningsrätten redan fastställde i en tidigare 

dom. Försäkringskassan har nu gått emot den domen. Det finns också domar från 

olika kammarrätter – som avser personer som i likhet med henne är dövblinda – 

där man har beviljat assistansersättning. 

 

 åberopar flera domar från tre kammarrätter. Fem domar       

från Kammarrätten i Göteborg; (mål nr 8637--8638-12, mål nr 1463-13, mål nr 

3703-15, mål nr 3704-15 och mål nr 3822-15). Tre domar från Kammarrätten i 

Stockholm; (mål nr 9192-15, nr 9193-15 och nr 9194-15). En dom från Kammar-

rätten i Sundsvall; (mål nr 1330-12). 

 

Vad Försäkringskassan framför 

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet. I yttrande framförs även 

följande.  har inte visat att hennes behov av hjälp med de 

grundläggande behoven i genomsnitt överstiger 20 timmar i veckan. Det är ostri-

digt att hon kan kommunicera via taktilt teckenspråk. Det framgår dock inte att 
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det krävs ingående kunskaper om  uttryckssätt och förmåga att 

uppfatta andra. Även om förvaltningsrätten skulle komma fram till att det före-

ligger ett hjälpbehov med att kommunicera, är Försäkringskassan av den uppfatt-

ningen att behovet inte överstiger 20 timmar i veckan, vilket är en förutsättning 

för att kunna beviljas assistansersättning. 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

En försäkrad, som omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS, kan för sin dagliga 

livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som 

avses i 9 a § LSS. För detta krävs att den försäkrade behöver personlig assistans i 

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

i 9 a § LSS (51 kap. 2 och 3 §§ SFB). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat 

antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behö-

ver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommuni-

cera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assi-

stans för sina grundläggande behov har även rätt till sådan insats för andra person-

liga behov, om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt (9 a § LSS). 

 

För att ett hjälpbehov med kommunikation ska bedömas som ett grundläggande 

behov, ställs i praxis krav på att det behövs en tredje person närvarande. För att 

hjälpa den funktionshindrade att förstå och förmedla ett budskap måste den perso-

nen ha ingående kunskap om den funktionshindrade, funktionsnedsättningen och 

den funktionshindrades sätt att kommunicera (jfr RÅ 2010 ref. 17). 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

I målet är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § LSS. För att 

ha rätt till den statliga assistansersättningen enligt SFB krävs dock, att hennes  

behov av hjälp med de grundläggande behoven i genomsnitt överstiger 20 timmar 
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i veckan. Först om detta krav är uppfyllt har hon också rätt till personlig assistans 

för sina övriga personliga behov, om dessa inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det i nu aktuellt mål saknas annan medicinsk 

utredning i förhållande till den som redan fanns när förvaltningsrätten prövade 

hennes rätt till personlig assistans enligt LSS i den tidigare domen (den 9 mars 

2016, mål nr 2015-15). Med stöd av det underlaget konstaterade domstolen då att 

 under vissa gynnsamma förhållanden – såsom att avståndet och 

ljuset är rätt – kan kommunicera med visuellt teckenspråk. I annat fall kommuni-

cerar hon med taktilt teckenspråk. Av de medicinska intygen framgick vidare, 

enligt rättens bedömning då, att en förutsättning för att  kom-

munikation ska fungera är att hon har hjälp av någon som har god kännedom om 

henne och hennes sätt att kommunicera. Detta eftersom det taktila teckenspråket 

är en mycket subtil och svår kommunikationsform. 

 

I de åberopade kammarrättsdomarna – som gäller dövblinda som kommunicerar 

med hjälp av taktilt teckenspråk – fastslogs att personernas hjälpbehov med kom-

munikation utgjorde ett grundläggande samt att detta behov uppgick till en sådan 

tidsåtgång som ger rätt till assistansersättning enligt SFB. I ett av målen (mål nr 

3822-15) uttalade sig en professor i audiologi och handikappvetenskap, en docent 

i teckenspråk och en teckenspråks- och dövblindtolk. Av deras utsagor framgick 

följande. Det finns vetenskapligt underlag för att taktil kommunikation är bero-

ende av personlig kännedom på ett annat sätt än visuell teckenspråkskommunika-

tion. En tolk som inte känner den som ska ta emot tolkningen vet inte vilken till-

äggsinformation som behövs för att den dövblinda personen ska förstå och vilka 

tecken som bör användas. En tolk för en dövblind person måste förmedla både det 

som sägs och det som personen inte kan se. Det finns olika strategier och tekniker 

för detta som är unika för varje person med dövblindhet. Vidare blir en tolk osäker 

när han eller hon ska tolka för en dövblind person som man inte känner. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar vidare att rätten i det tidigare avgörandet fann att 

 var beroende av en annan person för att kommunikation ska 

vara möjlig samt att det krävdes att denna person hade speciella kunskaper om 
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henne och hennes funktionshinder. Rätten fann därför att hennes behov av hjälp 

med kommunikation var att anse som ett grundläggande behov. Förvaltningsrätten 

finner att det inte har framkommit några omständigheter som medför att det finns 

skäl att i nu aktuellt mål göra en annan bedömning i denna del. 

 

Frågan i målet är då om  behöver personlig assistans i genom-

snitt mer än 20 timmar per vecka för sitt grundläggande behov gällande kommu-

nikation. 

 

Förvaltningsrätten anser att de vägledande avgöranden som rätten hänvisade till i 

sin tidigare dom, och som  nu åberopar, även bör kunna beaktas 

i detta mål. Detta då omständigheterna i dessa kammarrättsdomar var likartade 

med de som gäller för  att det är fråga om dövblinda personer 

och hur de kommunicerar. I flera av dessa fall – där det just gällde dövblinda per-

soner som vid vissa speciella gynnsamma förhållanden kunde använda sig av  

visuellt teckenspråk men i övrigt använde taktilt teckenspråk – konstaterade 

kammarrätterna att de dövblindas grundläggande behov av hjälp med kommu-

nikation i vart fall inte understeg 20 timmar i veckan. 

 

Sammantaget finner förvaltningsrätten – särskilt mot bakgrund av åberopade   

vägledande kammarrättsavgöranden – att  grundläggande 

hjälpbehov för att kunna kommunicera i genomsnitt uppgår till mer än 20 timmar 

i vecka. Därmed har hon även rätt till assistansersättning för andra personliga  

behov. 

 

Det får anses ankomma på Försäkringskassan att som första instans pröva  

 rätt till assistentersättning för hennes totala hjälpbehov, dvs. för såväl 

grundläggande behov som andra personliga behov. Vidare konstaterar förvalt-

ningsrätten att  rätt till assistansersättningen gäller fr.o.m. juni 

2015; dvs. en månad före hennes ansökan om assistansersättning (51 kap. 7 § 

SFB). Försäkringskassan har därför även att pröva om hon har rätt till retroaktiv 

ersättning, för det fall att hon kan visa att hon haft kostnader för personlig assi-

stans redan under denna period. 
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Förvaltningsrätten noterar vidare – just på grund av att det nu förflutit mycket lång 

tid sedan  ansökte om assistansersättning – att Försäkrings-

kassan har möjlighet att interimistiskt besluta om assistansersättning, i avvaktan 

på att ärendet slutligen har avgjorts (112 kap. 2 § SFB). 

 

Slutligen vill förvaltningsrätten även upplysa om att rätten i en annan dom denna 

dag (mål nr 1762-16) har ändrat Socialnämnden i Piteå kommuns beslut och fast-

ställt att  – i avvaktan på nytt beslut från Försäkringskassan om 

assistansersättning – har rätt till personlig assistans enligt LSS eller ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för sådan assistans med åtminstone 30 timmar i veckan; 

grundläggande behov av hjälp med kommunikation 21 timmar och övriga person-

liga behov 9 timmar. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

formulär DV 3104/1 C (se bilaga 2). 

 

 

Susanne Johansson 

 

I avgörandet har även nämndemännen Birgitta Ahlqvist, Stefan Engström och 

Anita Hammargren deltagit. 

 

Hans Sjölander har föredragit målet. 
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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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