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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 
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KLAGANDE 
  

  

Ombud: Jennie Beigrund 

Nordica Assistans AB 

Box 6052 

700 06 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 19 oktober 2017 i mål  

nr 10588-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. Han hänvisar till 

det som han tidigare har anfört och tillägger följande. I likhet med Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2018 ref. 21 är det ostridigt att hans 

sondmatning utgör egenvård. Med hänvisning till det avgörandet ska sond-

matningen, från påkoppling samt under näringstillförseln och fram till 
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urkoppling av sondslangen, likställas med måltid som utgör ett grund-

läggande behov. Avgörande för rätten till assistans i samband med sond-

matning är om momentet är att anse som integritetskänsligt och av mycket 

personligt slag. Kammarrätterna har i flera mål konstaterat att sondmatning 

ska anses vara ett grundläggande behov då individen inte kan lämnas ensam 

och där sondmatningen behöver övervakas. Av de underlag han gett in 

framgår att han hela tiden behöver tillsyn samt aktivering för att han inte ska 

slita ut sonden eller på annat sätt komma till skada. Den yrkade tiden för 

hjälp i samband med måltider ska därför godtas. Det innebär att hans behov 

av assistans för de grundläggande behoven i genomsnitt överstiger 

20 timmar per vecka, även med beaktande av att Försäkringskassan vid sin 

bedömning av hans hjälpbehov utgått från att han är hemma hela veckan. 

 

 hänvisar till skrivelser från förskolan den 24 augusti 2017 

respektive den 13 november 2017 utfärdade av  samt intyg den 

2 oktober 2017 respektive den 13 november 2017 utfärdade av special-

pedagogen   

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Försäkringskassan vidhåller att det vid tidpunkten för prövningen, då  

 var tre år gammal, fanns ett stort föräldraansvar beträffande hjälp 

med de grundläggande behoven. Enligt ny utredning uppskattar personal på 

förskolan att det tar ca 10 minuter att byta blöja och att det inte finns till-

gång till dusch. Försäkringskassan anser numera att det saknas stöd för att 

 behöver duschas vid blöjbyte. Det innebär att ytterligare tid för 

hjälp med hygien inte ska godkännas. 

 

Tid för hjälp med sondmatning har beaktats med 5 timmar och 36 minuter 

per vecka för hjälp med justering av slang under måltiden samt byte av 

slang. Mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

HFD 2018 ref. 21 anser Försäkringskassan att det numera inte kan anses 

klarlagt att dessa insatser är av tillräckligt integritetskänsligt och kvalificerat 
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slag för att de ska uppfylla de krav som anges i avgörandet. Även om viss 

tid skulle godkännas för på- och urkoppling av sondmatningen uppgår i vart 

fall inte den totala tiden till mer än 5 timmar och 36 minuter. Av ny 

utredning från förskolan framgår att  sitter i lugn miljö med lite 

avslappning under tiden som sondmatningen pågår. Det saknas stöd i 

utredningen för att det under denna tid är fråga om aktiv tillsyn av över-

vakande karaktär. Det framgår inte heller att det krävs ingående kunskap om 

 för att utöva tillsynen. Det innebär att det saknas stöd för att 

ytterligare tid ska beviljas för hjälp med måltider. Dessutom grundas den 

beräkning som Försäkringskassan gjort på att  är hemma hela 

veckan. En genomsnittsberäkning av hjälpbehovet som omfattar både dagar 

när han är hemma och dagar när han är på förskola medför att den totala 

tiden för de grundläggande behoven blir lägre än beräknad tid enligt kassans 

beslut.  hjälpbehov avseende de grundläggande behoven uppgår 

därmed i genomsnitt inte till mer än 20 timmar per vecka.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans avseende de 

grundläggande behoven personlig hygien och måltider. 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad 

LSS. Han har därför rätt till assistansersättning enligt socialförsäkrings-

balken om hans behov av personlig assistans för de grundläggande 

behoven i genomsnitt överstiger 20 timmar per vecka. Försäkringskassan 

har i sitt beslut beräknat tidsåtgången för hans grundläggande behov till i 

genomsnitt 17 timmar och 51 minuter per vecka när han inte vistas i 

förskolan. 
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 behöver sondmatas. En fråga i målet är i vilken utsträckning 

sondmatningen kan anses utgöra ett sådant hjälpbehov som berättigar till 

personlig assistans.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2018 ref. 21 uttalat 

följande. Sondmatning bör likställas med måltid i den mening som avses 

i 9 a § första stycket LSS. Näringstillförseln – från påkoppling av sond-

slang till urkoppling av denna – bör innefattas i begreppet måltid, medan 

förberedelser och efterarbete faller utanför. Sondmatning är således ett 

grundläggande behov. I vilken utsträckning hjälp med ett grundläggande 

behov berättigar till insatsen personlig assistans beror på om hjälpen, i sin 

helhet eller delvis, är av tillräckligt kvalificerat slag, dvs. om den är av 

tillräckligt privat karaktär. Bedömningen av om hjälpen är av sådan natur 

att den bör beaktas får avgöras efter en individuell bedömning av 

förhållandena i det enskilda fallet. 

 

Kammarrättens bedömning  

 

 var vid tiden för Försäkringskassans omprövningsbeslut drygt 

tre år gammal. Föräldraansvaret är omfattande och långtgående även för ett 

barn utan funktionshinder i motsvarande ålder.  

 

Beträffande personlig hygien har Försäkringskassan beaktat tid om 

5 timmar och 15 minuter per vecka utöver föräldraansvaret. Kammarrätten 

anser inte att de underlag som nu getts in eller utredningen i övrigt är skäl 

för att godta mer tid än vad Försäkringskassan har gjort. 

 

När det gäller måltider framgår att  får sin näringstillförsel via 

sondmatning och smakportioner. Den yrkade tiden för smakportioner har 

Försäkringskassan godtagit varför den fråga som kvarstår att pröva är i 

vilken utsträckning sondmatningen kan anses utgöra ett sådant kvalificerat 

hjälpbehov som berättigar till personlig assistans. Försäkringskassan har 
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godtagit tid för hjälp i samband med sondmatning med 5 timmar och 

36 minuter per vecka. I beslutet har inte någon tid för på- och urkoppling av 

sondslangen beaktats. Kammarrätten anser dock, med hänsyn till föräldra-

ansvaret och vilka moment under sondmatningen som kan anses vara 

assistansberättigande samt med beaktande av de uppgifter som finns kring 

hur sondmatningen går till i  fall, att den sammantagna tid som 

Försäkringskassan har godtagit är skälig.  

 

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

           Raymond Grankvist 

 

 

Ewa Mårdberg             Johanna Isaksson Norlén 

referent 

 

 

    /Hedvig Areskoug 
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Mål nr 
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Dok.Id 380592     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Ombud: 

Jennie Beigrund 

Nordica Assistans AB 

Box 6052 

700 06 Örebro 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

20312 Malmö 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 30 augusti 2016, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

____________________ 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

  

 

 yrkar att förvaltningsrätten ska förklara att han har rätt till assi-

stansersättning och att rätten visar målet åter till Försäkringskassan för ut-

räknande av antal timmar. Han anför följande.  

 

Försäkringskassan har beaktat ett för långtgående föräldraansvar i samband 

med hans assistansbehov. Han har ett omfattande hjälpbehov i samband med 

måltider och personlig hygien. Hjälpbehovet överstiger tjugo timmar per 

vecka. 

 

På grund av sin funktionsnedsättning blir han mycket hård i magen, vilket 

resulterar i att han behöver få i sig laxerande medel. Därför sköter han inte 

magen lika regelbundet som ett barn utan funktionsnedsättning. För honom 

innebär det att han sköter magen mellan fyra och fem gånger per dag. Vid 

varje blöjbyte där han skött magen behöver han inte enbart byta blöja, utan 

han behöver också duschas av från midjan och nedåt. Eftersom avtvättning-

en är nödvändig vid varje blöjbyte torde hjälpbehovet som aktualiseras del-

vis gå utöver sedvanligt föräldraansvar för de två blöjbyten som Försäk-

ringskassan finner normalt för treåringar utan funktionsnedsättning och helt 

gå utöver normalt föräldraansvar vid de två extra tillfällena han sköter ma-

gen. Att han behöver fler blöjbyten än normalt är en direkt orsak av sond-

matningen, vilken beror på hans funktionsnedsättning. Att Försäkringskas-

san bedömer att två av de blöjbyten som nu aktualiseras omfattas av föräld-

raansvaret är inte ifrågasatt. Han ifrågasätter dock den godtagna tiden för 

dessa och övriga blöjbyten. 
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Han kan inte sköta om sin personliga hygien självständigt, utan han behöver 

omfattande hjälp i relation till toalettbesök samt dusch och hans assistans-

behov är mer än normalt för ett treårigt barn utan funktionsnedsättning.  

 

Han är tre år vilket innebär att föräldraansvaret är relativt omfattande. Emel-

lertid behöver en individuell bedömning göras utifrån barnets funktionsned-

sättning och ålder vid bedömningen av föräldraansvaret. Hans funktionsned-

sättning är komplex och resulterar i ett omfattande hjälpbehov, trots hans 

unga ålder. Försäkringskassan har till synes fokuserat på hans ålder framför 

hans funktionsnedsättning och därmed bedömt ett för långtgående föräldra-

ansvar. Hans sondmatning är strikt reglerad och påverkas inte av om det är 

middag eller mellanmål som ges. På grund av detta förändras inte hans assi-

stansbehov i relation till måltider så som hjälpbehovet förändras för ett treå-

rigt barn utan funktionsnedsättning. Att hans måltider är strikt reglerade 

påverkar också hur näringen ges, i vilken hastighet och komplexiteten som 

kommer med måltiderna. Han tillförsäkras inte goda levnadsvillkor i relat-

ion till måltider genom att enbart beviljas 1,8 timmar per dag för måltider 

eftersom hans assistansbehov i realiteten är större än så. 

 

Vidare torde det vara allmänt vedertaget att ett treårigt barn utan funktions-

nedsättning själv kan föra mat till munnen rent motoriskt. Eftersom jämfö-

relse ska ske med jämnåriga barn utan funktionsnedsättning borde inget för-

äldraansvar föreligga vid måltider som grundläggande behov i detta fall. Det 

framgår också av praxis på området att aktiva insatser relaterade till sond-

matning utgör grundläggande behov. Han har ett omfattande assistansbehov 

i samband med måltider vad gäller i- och urkoppling av slang, byte av slang, 

aktiva insatser medan näringen ges samt hjälp med ätträning. Samtliga av 

dessa behov är integritetsnära hjälpbehov. Sammanfattningen av det ovan 

anförda innebär att hans samtliga assistansbehov i relation till måltider kan 

anses utgöra grundläggande behov samt gå utöver normalt föräldraansvar. 

Om förvaltningsrätten ändå skulle finna att ett visst föräldraansvar förelig-
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gar är det tämligen begränsat och inte i enlighet med Försäkringskassans 

bedömning.  

 

Genom att beviljas en skälig tidsåtgång för hans grundläggande behov i re-

lation till måltider och personlig hygien uppgår  assistansbehov 

till 20 timmar per vecka och han bör således beviljas assistansersättning 

enligt 51 kap. SFB. 

 

Försäkringskassan  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

  

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Bestämmelserna om rätten till assistansersättning finns i 51 kap. socialför-

säkringsbalken, SFB. 

 

Av 51 kap. 2 § SFB framgår att en försäkrad som omfattas av 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan för sin dag-

liga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assi-

stans som avses i 9 a § samma lag. 

 

För rätt till assistansersättning krävs enligt 51 kap. 3 § socialförsäkringsbal-

ken 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 

9 a § LSS framgår att 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, mål-

tider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 
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som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläg-

gande behov). 

 

När det gäller barn ska förvaltningsrätten endast ta hänsyn till det hjälp- och 

stödbehov som går utöver det normala föräldraansvaret för barn utan funkt-

ionshindrade i motsvarande ålder. Det ska även beaktas att föräldraansvaret 

kan sträcka sig längre än att tillgodose behoven hos ett genomsnittligt ut-

vecklat barn, eftersom variationen av vad som kan anses vara normalt är 

betydande (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1997 ref. 23 I 

och Kammarätten i Jönköpings dom den 13 oktober 2008 i mål nr 595-08). 

  

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att  inte har anfört 

att han skulle vara i behov av personlig assistans för på- och avklädning, 

kommunikation eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

den funktionshindrade.  

 

Frågan i målet är då om  behov av personlig assistans för hy-

gien och måltider uppgår till mer än 20 timmar i veckan. Försäkringskassan 

har beräknat att hans grundläggande behov i denna del uppgår till 17 timmar 

och 51 minuter per vecka.  

 

Någon ny utredning har inte kommit in till förvaltningsrätten utan rätten har 

att pröva frågan utifrån samma underlag som Försäkringskassan haft. Enligt 

förvaltningsrätten har  särskilt med beaktande av föräldraansva-

ret, inte förmått göra sannolikt att hans behov personlig assistans för de 

grundläggande behoven är av sådan omfattning att det uppgår till mer än de 

av Försäkringskassan godtagna timmarna. Överklagandet ska mot denna 

bakgrund avslås. 

 

5



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 10588-16 

Avdelning 1  

 

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

 

 

Mattias Steen 

 

I avgörande har även nämndemännen José Gasalho, Sonja Jernström och 

Bertil Larsson deltagit. Rätten är enig. 

 

Mats Ljunggren har föredragit målet. 

6













 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
4
/

1
 B

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

       

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. 

Bilaga 2



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

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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