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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

 

 

DOM 
2018-12-21 

Meddelad i Sundsvall 

 

Mål nr 2008-18 

 

  

 

 

Dok.Id 172386     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 714 

851 21 Sundsvall 

Södra Tjärngatan 2 060-18 66 00  060-18 66 52 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se 

www kammarrattenisundsvall.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

Ombud: Advokat Mathias Blomberg 

Igne Advokatbyrå AB 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 8 juni 2018 i mål nr 3139-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och visar målet åter till 

förvaltningsrätten för ny handläggning. 

 

Kammarrätten fastställer vad förvaltningsrätten har beslutat om sekretess. 

_________________________ 

 

  



KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM Sida 2 

 
 Mål nr 2008-18 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han förklaras berättigad till assistansersättning och att 

målet överlämnas till Försäkringskassan för beräkning av antalet timmar. 

Till stöd för sin talan anför han sammanfattningsvis följande. 

Förvaltningsrätten har gjort bedömningar med hänvisning till handlingarna i 

målet utan att handlingarna med en enda stavelse ger stöd för de slutsatser 

som förvaltningsrätten dragit. Den enda rimliga förklaringen är att 

förvaltningsrätten på egen hand har fört in handlingar i förevarande mål från 

hans mål rörarande rätten till personlig assistans och detta utan att varken 

hans ombud eller Försäkringskassan åberopat dem och utan att 

förvaltningsrätten kommunicerat dem eller meddelat att domstolen haft för 

avsikt att använda sig av dem. Den utredning som faktiskt finns i målet ger 

entydigt vid handen att hans behov av tillsyn kräver ingående kunskaper om 

honom, hur funktionsnedsättningarna påverkar just honom och hans sätt att 

kommunicera. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och tar 

upp målet till omedelbart avgörande. 

 

Av 18 § jämförd med 10 § andra stycket förvaltningsprocesslagen 

(1971:291), FPL framgår att innan mål avgöres, ska part ha fått kännedom 

om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att 

yttra sig över det, om det inte finns anledning anta att talan kommer att 

bifallas helt eller delvis, om underrättelse annars är uppenbart onödig, om 

motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse är onödig eller 

om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra genomförandet 

av beslut i målet. 
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I sin dom har förvaltningsrätten bland annat angett att det av handlingarna i 

målet framgår att  gör framsteg i sin utveckling på alla områden 

som avser grundläggande behov, att han går själv från skolbussen in i 

skolan till sitt klassrum, att han kan hjälpa andra elever i samband med 

matrast samt att han i skolan inte visat sig rymningsbenägen. Som 

 anför i kammarrätten kan uppgifter med sådant uttryckligt 

innehåll inte utläsas av handlingarna i målet. Förvaltningsrätten har således 

själv tillfört målet dessa uppgifter. Genom att inte ge  tillfälle att 

yttra sig över uppgifterna innan målet avgjordes trots att skäl däremot inte 

förelegat har förvaltningsrätten inte fullgjort sin kommuniceringsskyldighet.  

 

Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och målet visas åter till 

förvaltningsrätten för ny handläggning. 

_________________________ 

 

Denna dom får enligt 34 § andra stycket FPL inte överklagas. 

 

 

 

Mats Törnered Anders Odmark Anders Eriksson 

kammarrättslagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande  referent 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I HÄRNÖSAND 

 

DOM 
2018-06-08 

Meddelad i Härnösand 

Mål nr 

3139-17 

 

 

 

Dok.Id 145804     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 314 

871 27 Härnösand 

Backgränd 9 0611-46 06 00  0611-51 18 20 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se 

www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
   

  

Ombud: Advokaten Mathias Blomberg 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 17 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 30 maj 2017, dnr 009798-2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

Förvaltningsrätten förordnar att sekretessen enligt 28 kap. 1 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för de uppgifter om enskilds hälso-

tillstånd och andra personliga förhållanden som lagts fram vid förvaltnings-

rättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i 

denna dom. 

 

___________________ 

 

  

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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DOM 3139-17 

  

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 

och beviljar honom rätt till assistansersättning och överlämnar målet till 

Försäkringskassan för beräkning av antalet timmar för vilket ersättning ska 

utgå. Han anför i huvudsak följande.  

 

Hans behov av hjälp är omfattande och av en annan karaktär än vad Försäk-

ringskassan har gjort gällande. Han har ett i princip heltäckande behov av 

praktisk hjälp när han vistas i hemmet. Han är i behov av assistans under all 

vaken tid (kl. 06.00 – 23.00) förutom när han vistas i skolan. Han är även i 

behov av viss aktiv assistans nattetid samt väntetid.  

 

Personlig hygien, av- och påklädnad och måltider 

Han behöver hjälp med all personlig hygien. Hans behov av hjälp i samband 

med dusch är heltäckande och medför att han behöver handgriplig hjälp med 

att ta av sig kläderna, tvåla in sig, skölja av sig och torka sig. Därefter behö-

ver han hjälp med att ta på sig kläderna igen. Han klarar inte av att genom-

föra duschmomenten utan sådan hjälp. Det ska vid bedömningen av tidsåt-

gången särskilt beaktas att han inte medverkar på ett adekvat sätt utan att 

han inte sällan motarbetar momentet.  

 

Han behöver även hjälp i samband med toalettbesök. Hjälpen består i upp-

maning att gå på toaletten, av- och påklädning, uppmaning att uträtta behov, 

hjälp med torkning samt nödvändig tvätt av händer. Under tiden som det tar 

för honom att uträtta toalettbesöket behöver han ha någon i sin omedelbara 

närhet som får honom att fullfölja aktiviteten. Därtill behöver han hjälp med 

tandborstning och att klippa naglarna. Vidare behöver han hjälp med hand- 

och ansiktstvätt.  

 

Han har ett fullständigt behov av praktisk hjälp vid av- och påklädnad. Han 

har nedsatt motorisk förmåga och kan själv enbart vara behjälplig i ringa 
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utsträckning. Han vägrar att delta i momenten och han behöver avledas och 

hanteras för att inte tappa fokus och börja hålla på med något annat.  

 

Hans behov av hjälp vid måltider är inte av praktisk karaktär. Däremot be-

höver han aktiv tillsyn av övervakande karaktär. På grund av sin diagnos har 

han en omättlig aptit och har till följd därav utvecklat fetma. Han kan inte 

kontrollera sitt matintag utan äter snabbt och okontrollerat. Den allvarliga 

hälsorisk som föreligger ifall han inte får aktiv tillsyn är påtaglig. Utöver 

behovet av hjälp för att begränsa matintaget behöver han också hjälp på 

grund av sina motoriska svårigheter. Han behöver t.ex. hjälp att finfördela 

mat och bre smörgåsar.  

 

Kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser 

Utöver praktisk handgriplig hjälp krävs det även kvalificerade aktiverings- 

och motivationsinsatser för att förmå honom att själv utföra något moment i 

samband med personlig hygien, av- och påklädnad samt måltider. Han be-

höver alltid en person med sig som i nära interaktion aktivt och genomgå-

ende uppmuntrar, stöttar och hjälper honom. Det krävs att detta är en person 

som har ingående kunskap. Det måste vara en som känner honom och för-

står såväl honom som person som hans funktionshinder. Personen behöver 

kunna kommunicera med honom. Hans behov i detta avseende är en konse-

kvens av hans psykiska funktionsnedsättning.   

 

Kommunikation 

Han har behov av hjälp med kommunikation under hela tiden som det tar att 

genomföra en aktivitet som innebär kontakt med utomstående. Personen 

som är med honom måste tolka vad han vill förmedla och vad andra vill 

förmedla till honom. Han har ett mycket omfattande behov av att sociali-

sera, leka och umgås med andra människor. Utan adekvat hjälp och möjlig-

het att genomföra olika aktiviteter utanför skolan och hemmet kommer han 
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att bli passiv och isoleras. Därigenom skulle han förvägras möjligheten att 

leva ett liv som andra i hans ålder.  

 

Försäkringskassan har vid sin bedömning av hans behov av hjälp vid kom-

munikation ställt upp ett krav på ingående kunskaper för att behovet ska 

utgöra ett grundläggande behov. Rekvisitet ingående kunskaper är dock 

endast hänförligt till det grundläggande behovet annan hjälp. Utredningen 

visar emellertid entydigt att det krävs ingående och individspecifika kun-

skaper om honom för att kunna hjälpa honom med kommunikation.  

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 

Han har ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär på grund av sitt 

utåtagerande beteende. Förutom utåtagerandet har han även ett självskade-

beteende. Han saknar dessutom förmågan att förstå konsekvenserna av sitt 

agerande och han saknar insikt om vad som är farligt för honom. Därtill är 

han rymningsbenägen.  

 

Den person som utövar den aktiva tillsynen över honom måste har individ-

specifik kunskap om honom, hans sätt att kommunicera och hans funktions-

nedsättning. Det är inte möjligt att erhålla den individspecifika kunskapen 

genom att läsa sig till den, utan den måste erhållas genom praktisk erfaren-

het. Hans svårigheter att kommunicera accentuerar behovet av hjälp av en 

person med individspecifik kunskap. Behovet av aktiv tillsyn uppstår i sam-

band med de grundläggande behoven. Behovet av aktiv tillsyn föreligger 

under hela hans vakna tid.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och yrkar, för det fall 

rätten finner att  grundläggande behov överstiger 20 timmar, att målet 

ska återförvisas till Försäkringskassan. 
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Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling, varvid arbetsterapeuten 

 har hörts som vittne. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Bestämmelser m.m. 

Tillämpliga bestämmelser framgår av Försäkringskassans beslut. 

 

Utredning 

Arbetsterapeuten  har i vittnesförhör angett bl.a. följande. Hon 

har arbetat som arbetsterapeut i 24 år och hon har särskild kunskap om barn 

med funktionsnedsättningar och hur det påverkar dem i deras vardag avse-

ende hälsa och utveckling. Hennes observationer av  under en hel skol-

dag har legat till grund för det intyg som hon skrev i november 2016.  

har såväl kognitiva som motoriska svårigheter. Det som förmodligen stör 

honom allra mest är hans exekutiva förmågor som är mycket nedsatta. Det 

är svårt för  att påbörja, genomföra och avsluta en aktivitet. Han har 

dessutom mycket svårt att automatisera färdigheter när han försöker att lära 

sig. Det beror dels på hans nedsatta exekutiva förmåga, dels på att han har 

ett nedsatt arbetsminne. På grund av sina exekutiva svårigheter behöver 

 hela tiden någon med sig som hjälper honom att påbörja aktiviteter. Om 

han inte får den hjälpen så blir han passiv och får ingenting gjort. Vidare är 

 ätstörning ett stort bekymmer i hans vardag. Han är i detta avseende i 

behov av en planering för att kunna hålla den strikta diet som krävs. Konse-

kvenserna skulle annars kunna bli att ätstörningen leder till fetma, vilket 

ökar riskerna för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar.   

 

 har en så pass omfattande diagnos och så tydliga symtom att de pro-

blem som han har, inte till största del borde kunna vara miljöstyrda. Hans 

problem finns i alla miljöer.  svårigheter är alldeles för stora för att 

han ska kunna uppvisa olika beteenden i hemmet och i skolan. Men det vore 

inget konstigt om han skulle fungera bättre i någon mån i skolan. För att 
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kunna ge  den hjälp han behöver måste en person ha utbildning om 

hans diagnoser och hans speciella kombination av syndrom. Man behöver 

handledning för att kunna ge bästa möjliga bemötande. Man måste även 

känna  som individ.  

 

Vid den muntliga förhandlingen i målet har  vårdnadshavare uppgett 

bl.a. följande.  behöver hjälp med i stort sett allting. Om  påbörjar 

någonting så kan han inte själv avsluta momentet. Man kan inte lämna ho-

nom ensam. Han är oberäknelig och om man lämnar honom utan tillsyn så 

letar han efter mat överallt. Han har även letat efter mat i soporna. Dessutom 

rymmer han direkt om det inte finns någon i närheten.  

 

Den person som ska hjälpa  behöver kunna förstå sig på honom. Om 

 inte gör sig förstådd så blir han arg och det kan ta upp till en timme att 

lugna ner honom. Hans utbrott är mycket kraftiga och det är nästan omöjligt 

för en främmande person att lugna ner honom. Tidigare bodde familjen i en 

lägenhet, men det kom så många anmälningar från grannar att kommunen 

hjälpte dem att hitta en lämpligare bostad. Detta berodde helt enkelt på att 

situationen kring  innebar en olägenhet för grannarna.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Av handlingarna framgår att  gör framsteg i sin utveckling på alla om-

råden som avser grundläggande behov enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa framsteg har observe-

rats och dokumenterats av Försäkringskassans utredare och av lärare vid den 

skola som  går i. Även om  funktionshinder är varaktigt i sig är 

effekterna därav över tid uppenbarligen i successivt avtagande, vilket visat 

sig genom ökad mognad, bättre språkkunskaper i framför allt svenska med 

användning av fler svenska ord. Den omständigheten att  behöver hjälp 

med många praktiskta moment är inte nödvändigtvis detsamma som att han 

behöver sådan hjälp med de grundläggande behoven som avses i 9 a § LSS. 

6



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I HÄRNÖSAND 
DOM 3139-17 

  

 

Att han behöver påminnas och motiveras för att göra vissa grundläggande 

saker berättigar nämligen inte till personlig assistans.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att beskrivningen av  hjälpbehov inte är 

entydig utan skiljer sig markant åt mellan den som å ena sidan föräldrarna 

och hans ombud ger och å andra sidan den som Försäkringskassan återger i 

sitt beslutsunderlag. 

 

Det som arbetsterapeuten  såväl skriftligen som muntligen under 

vittnesförhör framhållit är dels  behov av hjälp med all ADL, dels hans 

exekutiva svårigheter - att ta initiativ till en aktivitet, genomföra och slutföra 

en sådan.  rektor och lärare har skriftligen uppgett att det är en absolut 

förutsättning för att kunna hjälpa honom med hans grundläggande behov, att 

man har specifika personliga kunskaper om just honom, hans sätt att kom-

municera och hans funktionsnedsättning.  

 

Såvitt framgår av handlingarna i målet åker  skolbuss till skolan och 

går själv från skolbussen in i skolan till sitt klassrum. Han är lugn i skolan, 

äter normalt, kan t.o.m. hjälpa andra elever i samband med matrast. Han 

sköter sin hygien, klarar av toalettbesök själv även om de kan ta lite väl lång 

tid ibland och eventuellt behöver kontrolleras lite. Efter gymnastik tvättar 

och duschar han sig acceptabelt. Han klarar av- och påklädning fastän klä-

derna inte alla gånger kommer att sitta helt rätt. Han kommunicerar med 

enstaka ord arabiska och svenska och med bilder och andra hjälpmedel, och 

blir successivt bättre på att använda svenska ord. I hans familj förstår man 

honom liksom i skolan. Problem uppstår utanför dessa sociala sammanhang, 

när han t.ex. vill träffa vänner utanför hemmet och skolan. Vid kommuni-

kation med någon som inte förstår honom krävs att en tredje person som 

känner till hans svårigheter kan hjälpa till. 
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I skolan har  inte visat sig rymningsbenägen, något som föräldrarna 

påstår att han är när han är hemma. Även i frågan om utåtagerande och 

självskadebeteende ger föräldrarna en helt annan bild än skolan. Föräldrarna 

menar att  inte kan lämnas ensam på grund av rymningsrisken och att 

han därför behöver aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Förvaltningsrätten 

fäster dock större tilltro till vad som kunnat observeras under skoltid i fråga 

om de grundläggande behoven än föräldrarnas beskrivning därav. Även om 

förvaltningsrätten förstår att  kan uppträda på ett annat sätt hemma än i 

skolan och därmed blir svårare att bemöta och hjälpa anser förvaltningsrät-

ten att svårigheterna rimligtvis bör gå att hantera inom ramen för föräldra-

rollen och med andra stödinsatser enligt LSS än personlig assistans. 

 

Sammantaget finner förvaltningsrätten att  har behov av viss hjälp med 

dels personlig hygien, dels kommunikation, dock tillsammans inte översti-

gande 20 timmar per vecka. I övrigt anser förvaltningsrätten att han klarar 

det mesta i fråga om personlig hygien, måltider och av- och påklädning även 

om det sker efter påminnelse och motivation och att kläderna inte alla 

gånger sitter helt rätt. Han är inte heller i behov av tillsyn av övervakande 

karaktär. Då behovet av personlig assistans för de grundläggande behov som 

avses i 9 a § LSS inte uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar i veckan fö-

religger inte rätt till assistansersättning enligt SFB. Överklagandet ska där-

för avslås. 

___________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1C). 

 

 

Eric Lowén 

tf. rådman  

 

I avgörandet har även nämndemännen Sture Törnstam, Sameer Lafta och 

Katarina Söderlind deltagit. Målet har föredragits av föredragande juristen 

Anton Larsson.  
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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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