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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 21 december 2015 i 

mål nr 1516-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning i samma 

omfattning som tidigare samt dubbel assistans med 40 timmar per år. Han 

anför följande. Det är märkligt att Försäkringskassan väljer att grunda sin 

bedömning på uppgifter från en ADL-bedömning som baserar sig på 

intervjuer som gjordes under år 2014 och samtidigt väljer bort en 
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 var berättigad till assistansersättning vid tidpunkten för 

Försäkringskassans omprövningsbeslut. 

 

Rättslig reglering 

När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans har det i 

förarbetena betonats att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat 

karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller 

på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Det torde 

således inte vara alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning eller 

måltider som har avsetts. Propositionsuttalandena tyder närmast på att vad 

lagstiftaren främst åsyftat är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket 

privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktions-

hindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem 

som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. Att aktiverings- eller motiva-

tionsinsatser av olika slag normalt sett inte räknas till de grundläggande 

behoven framgår av lagens förarbeten. Undantagsvis kan en annan 

bedömning göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på 

grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har 

karaktären av övervakning (RÅ 2009 ref 57).  

 

Kammarrättens bedömning 

 

Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt kommunicering  

Vad som kommit fram i målet ger inte stöd för att  har 

ett mer omfattande behov av hjälp med personlig hygien, på- och 

avklädning samt kommunicering hänförligt till de grundläggande 

behoven än vad som redan beaktats av Försäkringskassan.  

 

Hjälp vid toalettbesök 

Försäkringskassan anser att endast den hjälp som  behöver 

i samband med att han sköter magen ska räknas till de grundläggande 

behoven. Det kan dock konstateras att han för att kunna genomföra samtliga 
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toalettbesök behöver ha en person närvarande för att vid behov fysiskt gripa 

in men också muntligen vägleda honom. Hjälpbehovet är visserligen till 

största del inte direkt kroppsnära. Det kan dock endast tillgodoses genom att 

en person närvarar under hela toalettbesöket. Sådan hjälp får enligt 

kammarrättens mening anses vara av mycket personligt och integritets-

känsligt slag och är därför att hänföra till de grundläggande behoven. Det 

finns därmed skäl att beakta ytterligare tid i samband med toalettbesöken. I 

tidigare beslut har samtliga toalettbesök beräknats uppgå till drygt fem 

timmar per vecka. Med sådan tid får  även fortsättningsvis 

kunna tillgodose sina behov i samband med toalettbesök.  

 

Hjälp vid måltider 

Det förhållandet att någon måste närvara i samband med måltider kan dock 

inte anses vara av sådant personligt och integritetskänsligt slag att hjälpen är 

att hänföra till de grundläggande behoven. Det finns vidare inte något 

medicinskt underlag till stöd för att  har svårt att svälja 

mat eller att han behöver hjälp för att få upp mat som han satt i halsen. 

 

I ADL-taxonomi som utförts den 22 september 2014 och ADL-bedömning 

som utfärdats den 24 februari 2016 anges dock att  

behöver handgriplig hjälp för att föra mat och dryck till munnen. Det anges 

vidare att han flera gånger i veckan behöver matas. Sådan hjälp är att 

hänföra till de grundläggande behoven. I tidigare ADL-bedömning och 

under Försäkringskassans hembesök i samband med aktuell ansökan har 

dock angetts att  kan äta själv men att han kan behöva 

hjälp att matas när han äter t.ex. fil och sitter snett eller matvägrar.   

 

De uppgifter som kommit fram om i vilken utsträckning  

kan äta själv skiljer sig således åt. Någon förklaring till detta har inte 

lämnats. Med beaktande av de uppgifter som har lämnats om att  

 kan äta själv och att hans svårigheter att äta endast observerats 

vid ett tillfälle drygt ett år efter Försäkringskassans omprövningsbeslut ger 
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underlaget inte tillräckligt stöd för att han vid den tidpunkten behövde hjälp 

i någon större utsträckning med att föra mat och dryck till munnen. Vad 

som kommit fram om att han tidvis matvägrar och då kan behöva matas ger 

vidare inte stöd för att någon mer omfattande tid bör beaktas hänförligt till 

de grundläggande behoven. 

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

Av utredningen framgår att  har ett stort behov av tillsyn. 

Även med beaktande av vad som kommit fram om att han inte har förmåga 

att reflektera eller göra några konsekvensanalyser med tanke på sitt 

handlande samt stundtals kan ha en aggressiv framtoning anser 

kammarrätten inte att det tillsynsbehov som beskrivits är av sådan karaktär 

och omfattning att det förutsätter aktiv tillsyn av övervakande karaktär. 

Tillsynsbehovet är därför inte att hänföra till de grundläggande behoven.  

 

Det har inte heller i övrigt kommit fram att  behöver sådan 

hjälp i samband med aktiviteter utanför hemmet som kan hänföras till de 

grundläggande behoven att det finns behov av dubbel assistans i denna del.  

 

Sammanfattning 

Även med beaktande av att  behov av hjälp i samband 

med toalettbesök är något mer omfattande än Försäkringskassan bedömt 

finner kammarrätten att utredningen i målet inte ger stöd för att hans 

grundläggande behov är av sådan omfattning att den beräknade tidsåtgången 

för att tillgodose behoven överstiger 20 timmar per vecka. Det saknas 

därmed förutsättningar för att bevilja honom assistansersättning. 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

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

 

 

  Petter Classon 

 

 

Liselotte Tagaeus  Sofia Carlsson Wramsmyr 

   referent 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud och god man:  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 15 december 2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 1516-15 

Avdelning 1  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning i samma 

omfattning som tidigare samt dubbel assistans med 40 timmar per år och 

anför bl.a. följande. Alla hans grundläggande behov har inte beaktats och 

vissa har inte beaktats fullt ut. Försäkringskassan har inte beaktat den sen-

ast utförda ADL-bedömningen eftersom de anser att det inte framgår i vil-

ken situation bedömningen är gjord. En komplettering till nämnda ADL-

bedömning, daterad den 3 februari 2015, åberopas därför. 

 

Försäkringskassan vidhåller sitt beslut. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

I 51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, anges att det 

för rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver personlig 

assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläg-

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

vissa funktionshindrade, LSS. 

 

I 9 a § LSS anges att med grundläggande behov avses hjälp med den per-

sonliga hygienen, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med 

andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funk-

tionshindrade. 

 

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1992/93:159 s. 64) anges att assistan-

sen ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 

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

 

Utredningen i målet 

 

I ADL-taxonomi daterad den 22 september 2014 anges bl.a. följande. 

 skakar kraftigt i höger sida av kroppen. Vid matsituationer 

behöver han fysisk hjälp genom att assistenten håller sin hand på hans hand 

och styr handen mot munnen. Utan hjälp tar han stora bitar och tuggar inte 

undan och det finns därför risk för att han sätter i halsen. Han dricker ur 

glas med sugrör. Beträffande toalettbesök anges bl.a. att  

behöver hjälp med att placera sig rätt på toaletten, att han inte kan avgöra 

när han är klar samt att han behöver hjälp med att ordna kläderna. Vid av- 

och påklädning behöver han handräckning och hjälp med att hitta rätt i 

klädesplagget. Han har ett eget språk och endast vana assistenter kan förstå 

honom. 

 

I intyg utfärdat av överläkare, specialist i allmänpsykiatri daterat den 21 

maj 2014 anges bl.a. följande.  har inget fungerande tal 

och kan endast yttra svårtydda ord som personal efterhand lär sig att tyda. 

Han har ett svårvärderat och ständigt skiftande stämningsläge och saknar 

förmåga att reflektera och göra konsekvensanalyser. Det medför att han 

stundtals kan ha en aggressiv framtoning om stressnivåerna blir för höga 

och han har då inte förmåga att uppvisa någon empati. Detta medför att han 

stundtals kan vara farlig för både sig själv och för omgivningen. Han har 

ett omfattande vårdbehov och mestadels torde två personer krävas för att 

med säkerhet kunna handha honom på ett säkert sätt, detta sett dels utifrån 

säkerhet för personal men också för honom själv. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är i målet ostridigt att  omfattas av personkretsen i 

1 § 1 LSS. Frågan i målet är om hans behov av personlig assistans för de 

grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veck-

an. 

 

Beträffande  hjälpbehov med personlig hygien och att klä 

av och på sig har Försäkringskassan godtagit 5,79 timmar respektive 0,91 

timmar i veckan.  har inte anfört att hans hjälpbehov i 

dessa delar inte skulle vara tillgodosett. Skäl att göra en annan bedömning 

än Försäkringskassan har inte framkommit. 

 

Beträffande toalettbesök har Försäkringskassan godtagit hjälp med intim-

hygien i samband med att  sköter magen 2-3 gånger per 

dag med 1,31 timmar per vecka.  anför i denna del att han 

har behov av hjälp med intimhygien vid samtliga toalettbesök och behov 

av hjälp med att placera sig rätt på toaletten, att sätta sig ner igen då han 

reser sig upp innan han är klar samt hjälp med att ordna med kläderna. 

 

Förvaltningsrätten anser inte att utredningen i målet ger stöd för att  

 inte kan sköta sin intimhygien på egen hand vid de toalettbesök 

då han inte sköter magen. Av utredningen framgår att han självständigt kan 

ordna sina kläder efteråt, varför skäl att godkänna tid för de momenten inte 

föreligger. Vad han i övrigt anfört avseende hjälpbehov i samband med 

toalettbesök är inte att betrakta som grundläggande behov då hjälpbehovet 

utgör instruktioner och inte praktisk och kroppsnära hjälp. 

 

I fråga om måltider har Försäkringskassan inte godtagit någon assistanstid. 

För att anses som ett grundläggande behov i den mening som anges i 9 a § 

LSS när det gäller hjälpinsatser vid måltider måste dessa vara inriktade på 
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att förmå den funktionshindrade att föra mat och dryck till munnen (se RÅ 

2009 ref. 57).  anför i denna del att han har behov av 

hjälp med att styra sin hand till munnen och att det finns risk för att han 

sätter mat i halsen eftersom han tar stora bitar och inte tuggar undan. 

 

Försäkringskassan har inte beaktat någon tid för hjälp med måltider ef-

tersom  bedöms klara att äta och dricka själv med tillsyn. 

 menar att han skakar kraftig i höger sida av kroppen och 

därför behöver fysisk hjälp för att äta. Han hänvisar till ADL-utredningen 

den 22 september 2014. Såvitt framkommit i målet har inte någon obser-

vation av  förmåga att äta och dricka skett av arbetstera-

peuten som genomfört ADL-utredningen. Av Försäkringskassans utred-

ning den 23 juni 2014 har framkommit att  kan äta och 

dricka själv. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten inte att det kan 

anses ha visats i målet att  har behov av hjälp vid måltider 

som är av grundläggande karaktär. Att det finns ett behov av insatser av 

tillsynskaraktär p.g.a. att han inte tuggar undan maten och behov av hjälp 

med att dela maten i mindre bitar, föranleder ingen annan bedömning då 

sådana insatser inte kan betraktas som grundläggande behov. 

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade  

 

För att ett hjälpbehov avseende tillsyn ska hänföras till grundläggande be-

hov krävs att den funktionshindrade behöver tillsyn av sådan karaktär som 

är att jämställa med övervakning och att den person som utför tillsynen 

behöver ingående kännedom om den funktionshindrade för att kunna ut-

föra tillsynen på ett tillfredsställande sätt. Följden av utebliven hjälp har en 

avgörande betydelse. Konsekvenserna ska normalt innebära fara för liv 

eller hälsa eller förstörelse av egendom (se t.ex. RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 

2003 ref. 33).  
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Försäkringskassan har inte godtagit någon assistanstid.  

anför att han har ett beteende som innebär risk för att föremål, han själv 

eller andra skadas och att han därför har behov av tillsyn av övervakande 

karaktär. Han anför vidare att han kan gå rakt ut i vägen, att han saknar 

förmåga att avväga farten och därför lätt kan falla. Han hänvisar till läkar-

intyg den 21 maj 2014 varav framgår att han kan ha en stundtals aggressiv 

framtoning om stressnivåerna blir för höga och stundtals kan bli farlig för 

sig själv och omgivningen. Enligt förvaltningsrätten ger utredningen i må-

let inte stöd för  uppvisat aggressionsutbrott med utåtage-

rande beteende som varit av sådan karaktär och omfattning att han är i be-

hov av tillsyn av övervakande karaktär. Det har inte heller framkommit att 

den som arbetar med honom måste ha ingående kunskaper om honom och 

hans funktionsnedsättning för att kunna tillgodose hans behov av tillsyn.   

 

Försäkringskassan har godtagit fem timmar i veckan för hjälp med kom-

munikation.  anför i denna del att han inte har något fun-

gerande tal. 

 

Ett grundläggande behov av assistans för att kunna kommunicera med 

andra innebär att personen med funktionsnedsättning behöver ha ytterligare 

en person, d.v.s. den personliga assistenten, närvarande för att kommuni-

kation över huvud taget ska vara möjlig. Förvaltningsrätten anser inte att 

det framkommit några omständigheter i målet som visar att hans behov i 

denna del inte är tillgodosett genom den beräknade tidsåtgången. Det finns 

därmed inte skäl att frångå Försäkringskassans bedömning. 

 

 anser att han är i behov av dubbel assistans vid vissa 

aktiviteter utanför hemmet, t.ex. läkar-, och tandläkarbesök samt fotvård. 

Med hänsyn till de bedömningar avseende  grundläg-

gande behov som redovisats ovan anser förvaltningsrätten inte att det me-

dicinska underlaget och övrig utredning i målet ger tillräckligt stöd för att 
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det krävs två assistenter för att  ska kunna delta i sådana 

aktiviteter. Det har därmed inte framkommit att hans hjälpbehov i denna 

del är av sådan karaktär att det kan anses utgöra grundläggande behov.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda finner förvaltningsrätten att 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven understiger 20 

timmar per vecka. Han kan därför inte beviljas assistansersättning. Över-

klagandet ska därmed avslås. 

 

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

 

 

Louise af Klint 

 

I avgörandet har även nämndemännen Eva Bergkvist, Carl Herbertsson och 

Margot Malmquist deltagit.  

Rätten är enig. 

 

Sofie Flodman 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. 

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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