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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2 mars 2017 i mål nr 12507-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar förvaltningsrättens dom och yrkar att 

kammarrätten ska ge henne rätt till assistansersättning. Hon anför bl.a. 

följande. 

 

Både förvaltningsrätten och kammarrätten har tidigare gett henne rätt till 

assistans. Förvaltningsrätten i Göteborg skriver i sin dom den 3 maj 2010 att 
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”  är inte bättre, snarare sämre”. Idag är hon ytterligare sämre. Hon  

är i stort behov av hjälp och familjen hjälps åt dagligen för att vara hos 

henne så mycket och ofta det behövs utöver den lilla hjälpen stadsdelen ger 

henne.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. 

 

De äldre domar som  hänvisar till ger henne inte rätt till 

assistansersättning i det här målet. Den medicinska utredningen ger inte stöd 

för att hon har så omfattande nedsättningar att hon uppfyller kraven för 

assistansersättning. Den ADL-bedömning som gjorts av  

i februari 2015 har inte stöd i övrig medicinsk dokumentation. 

Försäkringskassan åberopar vidare dom från Göteborgs tingsrätt, mål nr 

T13943-16. Av denna framgår att  var ombud för en 

bolagsman i ett handelsbolag, som av ett annat bolag hade stämts på 

närmare 300 000 kr. Hon ingick en förlikning för bolagsmannens räkning. 

Stämningen avsåg ett 20-tal olika fakturor som  måste ha 

gått igenom för att kunna ta ställning i förlikningsfrågan. Att hon bevisligen 

klarar av detta är direkt motstridigt med de uppgifter som hon lämnat till 

Försäkringskassan om att hon inte kan hålla i en tandborste eller i bestick 

samt inte kan läsa sin post.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har ett behov av hjälp med de 

grundläggande behoven och om detta hjälpbehov uppgår till mer än 20 

timmar i veckan. Det är enbart behov av hjälp med de grundläggande 

behoven, enligt 9 a § lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, som kan beaktas när bedömningen görs i den här 

delen. Behov av hjälp i övrigt kan beaktas först om hjälpbehovet för de 

grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. 
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Det har tidigare konstaterats att  har ett stort och varaktigt 

funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, och att hon därmed 

tillhör personkretsen enligt LSS.  

 

Vad gäller frågan om hur  hjälpbehov ser ut är det hon 

som har bevisbördan för det. Tidigare domar beträffande rätt till 

assistansersättning kan inte läggas till grund för bedömningen av hennes 

nuvarande hjälpbehov. Utredningen är inte entydig i den här delen. Delar av 

utredningen talar för ett stort hjälpbehov medan andra delar av utredningen 

tyder på att hon bör klara stora delar av sin livsföring självständigt.  

 

Utredning som talar för ett mycket stort hjälpbehov inom området 

grundläggande behov är ADL-bedömning utförd av arbetsterapeuten 

 den 10 februari 2015. Enligt detta intyg är  

 beroende av hjälp i stort sett i alla moment som avser personlig 

hygien och av/påklädning, samt i viss mån i måltidssituationer, till stor del 

beroende på att hennes handfunktion på olika sätt är väsentligt nedsatt. 

Slutsatsen i intyget är att assistans behövs konstant och att hon i mycket 

liten grad kan medverka i aktiviteten. Annan utredning som talar för att det 

finns ett hjälpbehov är den utredning som gjorts den 3 december 2015 i 

anledning av ansökan om insatser enligt LSS riktad till Göteborgs stad. I 

denna ansökan har stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné gjort 

bedömningen att  har ett behov av hjälp med de 

grundläggande behoven som uppgår till 14 timmar och 15 minuter per 

vecka. 

 

Försäkringskassan har å sin sida åberopat att den försäkringsmedicinska 

rådgivaren  har den 25 juni 2015 gjort en 

försäkringsmedicinsk bedömning där innehållet i ADL-bedömningen delvis 

ifrågasätts. Hon framhåller att det inte finns stöd för så väsentliga 

nedsättningar i handfunktionen i undersökning som gjorts av  
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 perifera nervsystem den 28 januari 2011 vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Inte heller journalanteckningar från Handkirurgi vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att besvären bör vara så stora som 

rapporteras i ADL-bedömningen. Hon framhåller också att det finns 

uppgifter som visar på en god arm/axel-funktion. 

 

Kammarrätten finner att ADL-bedömningen visar att det kan finnas vissa 

hjälpbehov avseende de grundläggande behoven som är relaterade till 

nedsatt handfunktion. Utredningen visar dock inte på ett tydligt sätt hur 

stora dessa hjälpbehov är. Yttrandet från den försäkringsmedicinska 

rådgivaren visar också att ADL-bedömningen inte har ett tydligt stöd i 

övrigt medicinskt material, vilket minskar bevisvärdet av den bedömningen. 

Det har inte tillkommit något nyare material i målet som klargör 

hjälpbehovet ytterligare. Kammarrätten anser därför att det i vart fall inte i 

tillräcklig grad är visat att hjälpbehovet vid tidpunkten för 

Försäkringskassans beslut uppgick till så mycket som 20 timmar per vecka. 

 har därför inte rätt till assistansersättning. Överklagandet 

ska då avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Mikael Ocklind  

 

 

 

Ann-Charlotte Borlid Katarina Dunnington 

referent 
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SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), förkortad 

SFB  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

Förvaltningsrätten beslutar med stöd av 43 kap. 1 § offentlighets- och 

sekretesslagen att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag ska bestå för de 

uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som 

lagts fram vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och som inte 

tagits in i denna dom. 

   

1
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BAKGRUND 

 

Försäkringskassan beslutade den 25 augusti 2015 att  inte 

får assistansersättning. Beslutet motiverades med att  

behov av hjälp med sina grundläggande behov inte överstiger 20 timmar per 

vecka. 

 

Efter omprövning beslutade Försäkringskassan genom det överklagade 

beslutet att vidhålla sitt beslut att inte bevilja  assistans-

ersättning. Beslutet motiverades i huvudsak enligt följande. I det medicinska 

underlaget framgår att  har en lätt nedsättning av känsel och 

kraft i händerna. Hon har en gångförmåga med besvär av värk och stelhet. 

Hon har nedsatt syn men synförmåga med hjälpmedel. Beskrivningen av 

hennes funktionsnedsättning i det medicinska underlaget styrker inte en så 

omfattande aktivitetsbegränsning att hon inte klarar att tillgodose sina 

grundläggande behov självständigt. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i sökt 

omfattning och anför bl.a. följande. Hon har ett komplext och svårt 

funktionshinder som orsakar henne betydande svårigheter i hennes dagliga 

livsföring. Det är det faktiska funktionshindret och det hjälpbehov en person 

har, som ska ligga till grund för bedömningen av personlig assistans. Hon 

har genom läkarintyg och ADL-bedömning visat att hennes behov är 

oförändrat sedan handoperationen samt att hon har ett stort behov av hjälp 

för att klara grundläggande moment i vardagen. Hon är i dag totalt beroende 

av en annan person med hjälp som är av integritetsnära karaktär. Hennes 

funktionsnedsättning beror på en kombination av ett flertal faktorer som 

sammantaget medför att hon inte kan sköta sina grundläggande behov. En 

sammantagen bedömning bör därmed göras med beaktande av hennes 
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faktiska hjälpbehov och inte en bedömning av en isolerad faktor såsom 

hennes arm- eller axelfunktion. Hon har inte kunnat leva självständigt under 

flera år, vilket tyder på att situationen inte har blivit bättre. Samtliga av 

hennes läkare rekommenderar att hon behöver personlig assistans. Om hon 

inte får hjälp i samband med insulinkoma eller att sådana inte upptäcks i tid 

kan ett livshotande tillstånd uppstå. Kammarrätten i Göteborg meddelade i 

dom den 1 juni 2016 att hon tillhör personkretsen på grund av att hennes 

funktionshinder är stora och kräver omfattande stöd i hennes dagliga 

livsföring. Hennes behov av stöd och service ansågs vara omfattande och 

det överlämnades åt Försäkringskassan att utifrån detta bedöma hennes rätt 

till assistansersättning. Försäkringskassan har trots kammarrättens dom 

bedömt att hon inte behöver någon hjälp för att klara sina grundläggande 

behov.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och tillägger bl.a. att 

det i Kammarrätten i Göteborgs dom den 1 juni 2016 endast fastslås att 

 tillhör personkretsen. 

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling i målet. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

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

vissa funktionshindrade, förkortad LSS, kan för sin dagliga livsföring få 

assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 

9 a § LSS. För rätt till assistansersättning 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. 2–3 §§ SFB). 
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Med personlig assistans avses personligt 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 behov). Den 

som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även 

rätt till insats för andra personliga behov, om de inte tillgodoses på annat 

sätt (9 a § LSS). 

 

I förarbeten till LSS (prop. 1992/93:159 s. 64) anges att personlig assistans 

ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 

situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den 

enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och 

klä av sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det grundläggande kravet för att kunna beviljas assistansersättning är, 

förutom att den enskilde tillhör personkretsen i 1 § LSS, att behovet av 

personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven uppgår till i 

genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Vid bedömningen av hjälpbehovet 

beaktas i huvudsak aktiva hjälpinsatser. De aktiviteter som den enskilde 

klarar av att utföra själv ska inte beaktas i beräkningen av tid. Motiverings-

insatser samt stöd och tillsyn som inte har karaktär av övervakning beaktas 

inte heller vid bedömningen. 

 

Av läkarintyg framgår att  har diabetes med komplikationer 

i form av en nedsättning av känsel och kraft i händerna och fötterna. Det 

framgår också att hon har en gångförmåga med besvär av värk och stelhet 

samt en nedsatt syn.  
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Av yttrande från försäkringsmedicinsk rådgivare  

daterat den 25 juni 2015 framgår bl.a. följande.  har en lätt 

känselnedsättning och minskad kraft i händerna samt en nedsatt syn. Hon 

har en dokumenterad gångförmåga, men besväras av värk och stelhet. 

Hennes axel- och armfunktion är god. Bedömningen görs att hon kan klara 

sin personliga hygien, på- och avklädning samt matintag helt självständigt 

eller med marginella insatser.   

 

 har anfört att hon på grund av sin diabetes i kombination 

med nedsatt känsel i händerna och nedsatt syn behöver hjälp med att mäta 

blodsocker samt att ta insulin och andra mediciner. Utifrån vad som kommit 

fram i målet är hennes funktionshinder dock inte sådant att hon inte själv-

ständigt kan klara av dessa moment. Vid eventuell hjälp behöver dessutom 

den person som hjälper henne framför allt ha allmän kunskap om diabetes 

och inte någon ingående kunskap om henne. Ett stöd i form av praktisk 

hjälp och tillsyn till följd av hennes diabetes omfattas därför inte av de 

grundläggande behoven. Utredningen ger inte heller stöd för att  

 i övrigt behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktären av 

övervakning och som kräver ingående kunskaper om henne.  

 

Utredningen i målet ger inte någon samstämmig bild av  

behov av hjälp med den personliga hygienen, måltider samt på- och 

avklädning. Arbetsterapeuten  ADL-bedömning daterad 

den 10 februari 2015 skiljer sig från övrigt material när det gäller hennes 

funktion och aktivitetsförmåga. Utredningen som helhet ger enligt 

förvaltningsrättens bedömning inte stöd för att  har en 

sådan omfattande aktivitetsbegränsning att hon inte klarar att tillgodose sina 

grundläggande behov självständigt. Försäkringskassan har såldes haft skäl 

för sitt beslut och överklagandet ska avslås.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3104/1 B) 

 

 

Rolf Samuelsson 

Chefsrådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Desirée Hultberg, Åsa Ingemarsson 

och Jonas Persson deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Viktor Arnesson.  
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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. 
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