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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

MOTPART 
  

  

Ombud: Advokat Monique Carden 

Ramberg Advokater AB 

Jungmansgatan 12 

211 19 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 2 februari 2018 i mål nr 8781-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör härmed att gälla. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut samt anför följande. 

 

Förvaltningsrätten har bedömt att tid för hjälp med katetertömning är ett 

grundläggande behov och att denna hjälp är av sådan omfattning att de 

grundläggande behoven uppgår totalt till över 20 timmar per vecka 

 

Det finns inga uppgifter om hur ofta tömningen utförs och hur lång tid den 

tar. Som Försäkringskassan uppfattat bilder och filmer genomförs inte 

tömningen nära kroppen. Dessutom borde hjälpen kunna samordnas med 

hjälp vid övriga toalettbesök som redan godkänts. 

 

Det är  själv som lämnat uppgifter om att hjälp med tömning 

av kateter är integritetskänslig, på vilket sätt och hur ofta den genomförs, 

och att det inträffar läckage. Dessutom anför  att hon behöver 

hjälp med behandling av sår för suprapubiskatetern och hjälp med att ta 

urinprov. Trots den utredning som finns från Urologimottagningen saknas 

det utredning om hur det går till med tömning av katetern i hemmet. 

 

Hjälp med behandling av sår och att ta urinprov omfattas inte av de 

grundläggande behoven. Behandling av sår torde vara en åtgärd som 

omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Om tömning av kateter anses avse det grundläggande behovet personlig 

hygien ska i detta fall ingen tid godkännas som grundläggande behov och 

därmed ligga till grund för prövningen av rätten till personlig assistans. 

Tömning av kateter är för  del inte till någon del av till-

räckligt kvalificerat slag, dvs. av tillräckligt privat och integritetskänsligt 

slag. Detta innebär att tid för hjälp med tömning av kateter inte kan godtas 

vid beräkning av personlig assistans. 
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 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

 

Hon har en neurogen blåsrubbning, vilket innebär att hon inte kan tömma 

urinblåsan. Detta är ett mycket allvarligt och smärtsamt tillstånd som 

innebär att hon inte kan leva utan en kateter. 

 

Av olika intyg framgår att hon har en suprapubiskateter till följd av 

infektionsrisk och smärtproblematik i urinblåsan samt att hon på grund av 

infektionsrisken är i ständigt behov av personlig assistent. På grund av 

rörelsestörningar kan hon inte på egen hand tömma kateterpåsar eller 

hantera/åtgärda exempelvis stopp i katetern. Hon varken kan eller får därför 

utföra katetertömning på egen hand. 

 

En suprapubiskateter fästs i urinblåsan. Tömning av katetern samt byte av 

kateterpåse är av mycket privat och känslig karaktär. En film visar hur byte 

av kateter genomförs samt hantering av läckage/tömning av hennes urin. 

Eftersom hon dessutom är bärare av multiresistenta bakterier är rengöring 

av kateter, toalett och liknande i samband med tömning av urinen av 

krävande och komplicerad natur. 

 

Det finns således ett särskilt intresse för henne att själv få bestämma vem 

som utför dessa åtgärder, dels eftersom byte av kateterpåse utgör en mycket 

privat åtgärd, dels eftersom personen som utför tömning måste ha särskilda 

kunskaper om hennes sjukdomsbild, hur tömning ska ske samt vilka 

åtgärder som måste vidtas vid läckage. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

För att ha rätt till assistansersättning krävs att hjälpbehovet avseende de 

grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. Personlig hygien 

anses vara ett grundläggande behov. 
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Försäkringskassan bedömde att  hjälpbehov avseende de 

grundläggande behoven uppgår till 17 timmar 24 minuter per vecka. 

Försäkringskassan godtog ingen tid för tömning av kateter, med hänvisning 

till att det är egenvård eller sjukvård som inte kan vara ett grundläggande 

behov. 

 

Förvaltningsrätten ansåg att  behov av hjälp med kateter-

tömning innefattas i begreppet personlig hygien samt att behovet är av ett 

sådant personligt och integritetsnära slag att det ska beaktas som ett grund-

läggande behov vid bedömningen av  rätt till assistans-

ersättning. Vidare bedömde förvaltningsrätten att tidsåtgången för kateter-

tömningen i vart fall har sådan omfattning att den tillsammans med de 

övriga grundläggande behov som Försäkringskassan godtagit överstiger 

20 timmar per vecka. Enligt förvaltningsrättens bedömning har  

 därför rätt till assistansersättning. 

 

Försäkringskassan har överklagat och anför att om katetertömning avser det 

grundläggande behovet personlig hygien så är hjälpen inte av så privat och 

integritetskänsligt slag att den ska beaktas vid bedömningen av rätten till 

assistansersättning.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 13 april 2018 i mål  

nr 682-17 klarlagt att en egenvårdsinsats som avser ett grundläggande 

behov kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger rätt till personlig 

assistans. Huruvida insatsen – helt eller delvis – berättigar till personlig 

assistans är enligt domen även beroende av om den kan anses ha tillräckligt 

privat karaktär. 

 

 har på grund av sin funktionsnedsättning behov av hjälp med 

att tömma sin kateter. Tömningen av denna utförs i form av så kallad 

egenvård. Kammarrätten konstaterar med stöd av Högsta förvaltnings-
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domstolens avgörande att det förhållandet att  kateter-

tömning utförs som egenvård inte innebär att behovet av hjälp med det inte 

kan anses vara ett grundläggande behov. Kammarrätten anser vidare i likhet 

med förvaltningsrätten att katetertömning får anses ingå i begreppet 

personlig hygienen.  

 

Enligt kammarrättens mening ger utredningen – däribland de intyg och den 

film som  hänvisat till – stöd för att huvuddelen av de moment 

som ingår i katetertömningen i  fall är av mycket integritets-

känsligt slag, varför tidsåtgången för detta ska beaktas vid bedömningen av 

hennes rätt till assistansersättning. Kammarrätten bedömer att tidsåtgången i 

vart fall är av sådan omfattning att hennes sammantagna hjälpbehov 

avseende de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. 

Försäkringskassans överklagande ska därmed avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 Gertrud Forkman  

 

 

 

 

Birgitta Henriksson  Katarina Dunnington 

  referent 

  

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Advokat Monique Carden 

Ramberg Advokater AB 

Jungmansgatan 12 

211 19 Malmö 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Försäkringskassans beslut den 1 augusti 2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar att 

 behov av hjälp med personlig assistans för de 

grundläggande behoven är av sådan omfattning att hon har rätt till 

assistansersättning. Målet visas åter till Försäkringskassan för närmare 

beräkning av assistansersättningens sammanlagda omfattning. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter om 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram 

vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i 

denna dom. 

___________________ 
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Avdelning 4  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska ges assistansersättning med 68 timmar och 

15 minuter per vecka och att hennes behov av hjälp med de grundläggande 

behoven i första hand ska fastställas till 53 timmar och 40 minuter, och i 

andra hand 30 timmar och 25 minuter per vecka. Hon anför bl.a. följande. 

Hon har ett omfattande hjälpbehov avseende personlig hygien, på- och 

avklädning och måltider. Hennes hälsotillstånd är försämrat varannan dag 

och hennes hälsa har överlag försämrats. Hon har multiresistenta bakterier 

varför det krävs professionell personal vid katetertömning. –  

hänvisar till handlingar bl.a. i form av läkarintyg, journalanteckningar, 

händelserapporter från Räddningstjänsten Syd, handlingar från 

Konstnärsnämnden och Malmö kommuns utredning avseende hennes behov 

av personlig assistans. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande. Av de handlingar som  lämnat in framgår inte något 

nytt avseende de grundläggande behoven. De grundläggande behoven 

uppgår inte till 20 timmar per vecka. Av utredningen i målet framgår vidare 

att  har uppgett att hon har två sämre dagar och fem bättre 

dagar i veckan, vilket Försäkringskassan har utgått från i beräkningen av de 

grundläggande behoven. Egenvård är inte ett grundläggande behov. 

– Försäkringskassan hänvisar till handlingar i form av en förtydligande 

framställning avseende Försäkringskassans beräkning av  

grundläggande behov.  

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling och då hört vittnet 

 på  begäran. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet, se bilaga 1.  

 

Inledningsvis noterar förvaltningsrätten att Försäkringskassan i sin 

beräkning av  grundläggande behov har beaktat tid om 

sammanlagt 17 timmar och 24 minuter per vecka. 

 

Det har inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att 

ifrågasätta den beräkning som Försäkringskassan har gjort av  

 grundläggande behov (exklusive katetertömning). Vad  

 anfört i dessa delar och vad som framgår av den medicinska 

utredningen i målet ger enligt förvaltningsrättens bedömning inte tillräckligt 

stöd för att det finns förutsättningar att beakta ytterligare tid för de ovan 

nämnda grundläggande behoven. Förvaltningsrätten bedömer därmed att 

tiden som har beaktats i dessa delar är riktig.  

 

Vad gäller  behov av hjälp med katetertömning har 

Försäkringskassan bedömt att momentet räknas som egenvård eller sjukvård 

och att en sjukvårdande insats aldrig kan vara ett grundläggande behov även 

om den sker i form av egenvård.  

 

I målet är inte ifrågasatt att de moment som är kopplade till  

katetertömning utförs som egenvård. Avgörande blir därför om egenvård i 

form av katetertömning kan bedömas som ett grundläggande behov. 

 

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 20 december 2016 i mål nr 3206-16 

bedömt att egenvård i form av sondmatning kan vara ett sådant 

grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Dock krävs att åtgärden 

i det enskilda fallet kan knytas till något av de behov som enligt lagtexten är 
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grundläggande behov. Förvaltningsrätten noterar att Högsta 

förvaltningsdomstolen därefter i mål nr 682-17 har meddelat 

prövningstillstånd avseende frågan om hjälp med sondmatning är ett sådant 

grundläggande behov som avses i LSS.  

 

Enligt 9 a § LSS är personlig hygien ett grundläggande behov. 

Förvaltningsrätten bedömer att  behov av hjälp med 

katetertömning innefattas i begreppet personlig hygien. Vidare bedömer 

förvaltningsrätten att behovet är av ett sådant personligt och integritetsnära 

slag att det ska beaktas som ett grundläggande behov hänförligt till 

personlig hygien i beräkningen av  rätt till 

assistansersättning (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

RÅ 2009 ref. 57). 

 

Förvaltningsrätten bedömer att tidsåtgången för katetertömningen i vart fall 

uppgår till en sådan omfattning att den – tillsammans med de övriga 

grundläggande behov som Försäkringskassan har godtagit – överstiger 

20 timmar per vecka.  har därför rätt till assistansersättning. 

 

Omfattningen av den sammanlagda assistansersättningen bör i första hand 

bedömas av Försäkringskassan. Målet ska därför visas åter till 

Försäkringskassan för fortsatt handläggning. 

 

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

 

 

Rickard Klinghagen 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

Nämndemännen Bo Alfredsson, Bo Kronvall och Gunn-Mary Philipson har 

deltagit i avgörandet. Kristina Nordenson har föredragit målet.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

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

Bilaga B




