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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 24 mars 2016 i mål nr 13431-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och bestämmer att 

 har rätt till assistansersättning. Målet visas åter till 

Försäkringskassan för prövning av omfattningen av ersättningen. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon beviljas assistansersättning i den 

utsträckning som hon ansökt om och anför följande. 
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Hon har ett stort behov av assistans och stöd i sin dagliga livsföring. Hennes 

assistans behöver, förutom den rent praktiska hjälpen, även vara av så kallad 

övervakande karaktär då hon annars riskerar att skada sig själv eller andra. 

 

Hon har sedan lång tid tillbaka haft personlig assistans enligt bedömning 

från Försäkringskassan. Hennes funktionsnedsättning har inte på något sätt 

blivit lindrigare utan hon har idag större behov än tidigare då det har 

tillkommit fysiska förändringar samt även psykiska besvär.  

 

Hon kan inte kommunicera med andra utan stöd av en person som känner 

henne väl. Hon har ingen möjlighet att förstå ett sammanhang i en 

konversation och inte heller att kommunicera med läkare, myndighets-

personer eller andra personer som inte har ingående kunskaper om henne. 

Att verbalt kunna forma och säga ord är inte detsamma som att kunna 

kommunicera. Det är också bristen på kommunikation som gör att man inte 

kan sätta en diagnos på hennes psykiska funktionsnedsättning. Det är ställt 

utom allt tvivel att sådan finns, dock kan man inte med säkerhet ställa en 

diagnos, beroende på att de test som i så fall måste göras bygger på att den 

enskilde kan kommunicera.  

 

Hon får ofta aggressiva utbrott som följd av att hon inte kan kommunicera 

med andra. Under dessa utbrott är risken överhängande att hon skadar sig 

själv eller andra i sin omgivning. För att undvika detta krävs att det finns 

personer med ingående kunskaper om henne vid hennes sida i den dagliga 

livsföringen. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

 

Försäkringskassan har inte godtagit någon tid för kommunikation.  

 har svårt för att föra en adekvat kommunikation men det krävs inte 

en ytterligare person för att kommunikation med tredje part ska vara möjlig. 

De kommunikationssvårigheter som hon har är inte tillräckliga för att 
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räknas som ett grundläggande behov. Av medicinskt underlag framgår att 

 har en nedsatt kognitiv förmåga. Hon kan svara kortfattat 

på frågor men det är inte alltid relevanta svar. 

 

Förvaltningsrätten har i sin dom konstaterat att det inte är visat att det krävs 

aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att skydda  eller 

hennes omgivning från att råka illa ut. Den tillsyn som krävs bedöms 

därmed inte som ett grundläggande behov. Försäkringskassan instämmer i 

denna bedömning och konstaterar också att påminnelser, praktiska 

instruktioner och hjälpinsatser av tillsynskaraktär i allmänhet inte ingår i de 

grundläggande behoven. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till assistansersättning. För 

att så ska vara fallet krävs att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande 

behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. 

 

I frågan om  hjälpbehov med sin personliga hygien, 

inklusive toalettbesök, samt av- och påklädning gör kammarrätten samma 

bedömningar som förvaltningsrätten. Detsamma gäller i frågan om  

 tillsynsbehov i samband med måltider och även övrig tid ska 

anses vara ett grundläggande behov eller inte. När det däremot gäller 

 hjälpbehov i samband med kommunikation har 

kammarrätten en annan uppfattning. 

 

Det är ostridigt att  har ett hjälpbehov i samband med 

kommunikation. Försäkringskassan anser emellertid att hjälpbehovet inte är 

av den karaktären att det ska anses vara ett grundläggande behov. 

 

Läkaren  anför följande i utlåtande den 7 maj 2015.  

 har en klart nedsatt kognitiv förmåga. Hon kan svara kortfattat på 
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frågor men ger inte alltid relevanta svar. Hon kan inte redogöra för sina 

behov.  

 

Vid Försäkringskassans personliga möte med  uppgavs att 

hon behöver kommunikationshjälp. I affären behöver hon hjälp med att 

fråga expediten något. Hon behöver också hjälp med myndighetskontakter 

och ibland även vid kontakt med kompisar. Det är inte säkert att man får rätt 

svar från  när man frågar henne något. Det är lättare att 

kommunicera med henne om man känner henne väl. 

 

I samband med att  senare ansökt om personlig assistans 

hos Helsingborg Stad har handläggaren där gjort hembesök hos  

 Av handläggarens utredning framgår bland annat följande. 

 talar enligt assistenten enbart med enstaka ord och korta 

meningar som ofta inte är relevanta utifrån frågorna. Hon kan t.ex. ofta 

svara ja om hon menar nej och tvärtom. Hon kan inte kommunicera med 

människor som inte känner henne, t.ex. i affären, hos doktorn eller andra 

behandlare. Hon kan inte utan stöd av assistent upprätthålla och skapa 

kontakter med andra. Vid handläggarens besök ställdes ett antal frågor 

direkt till  men svaren uteblev eller uttalades med enstaka 

ord snarare reflexmässigt och ofta med följd att assistenten fick tillrätta-

lägga svaret. 

 

Kammarrätten anser att utredningen visar att  för att kunna 

kommunicera med utomstående personer behöver hjälp av en person som 

känner henne väl och har kunskaper om henne och hennes funktionshinder. 

Behov av hjälp finns såväl när hon ska förmedla sig till utomstående som 

när hon ska förstå budskap från andra. Hjälpbehovet ska därför anses vara 

ett grundläggande behov och tidsåtgången för detta ska beaktas vid 

bedömningen av hennes rätt till assistansersättning. Kammarrätten anser att 

tidsåtgången skäligen kan uppskattas till en timme per dag de tre dagar som 

 är ledig från sin dagliga verksamhet och 30 minuter per 
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dag under de fyra dagar då hon är på den dagliga verksamheten, dvs. totalt 

5 timmar per vecka. 

 

Förvaltningsrätten har tidigare godtagit ett hjälpbehov för de övriga 

grundläggande behoven om 17 timmar och 22 minuter. När tiden för 

kommunikation läggs till kommer  grundläggande 

hjälpbehov att överstiga 20 timmar per vecka. Hon har således rätt till 

assistansersättning. Det bör dock ankomma på Försäkringskassan att i första 

hand ta ställning till hur många timmar  har rätt till. Målet 

ska därför visas åter dit. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Gertrud Forkman  

 

 

 

Maria Lindvall  Katarina Dunnington 

  referent 

 

 

 

 

  /Jennie Wenneberg 
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SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning som tidigare 

samt med de timmar hon önskat få utökning med. Hon anför i huvudsak 

följande till stöd för sin talan. Försäkringskassan har nu bedömt att hon kan 

kommunicera självständigt och bortsåg även helt från hennes psykiska 

funktionsnedsättning som ger henne ett aggressivt beteende både gentemot 

andra och mot sig själv. För att hon ska ha ett tryggt liv har det krävts 

mycket insatser såsom kontinuerlig handledning från socionom  

för att ge personalen riktlinjer i form av metodbok. Denna dyra åtgärd ges 

bara i de fall det är nödvändigt för att kunna tillförsäkra god assistans. Då 

hon har en utvecklingsstörning i botten förklarar läkare att man inte kan 

testa henne för att konstatera vilken psykisk diagnos hon har. Däremot ser 

man tvångshandlingar och ångest, men medicinering ger inte så bra resultat. 

Att man inte kan testa beror på att hon inte kan kommunicera och besvara 

frågor. Detta är samma skäl till att man inte kan lämna henne då hon hets-

äter och inte förstår att svälja mat innan nästa tugga. Allt detta är väl doku-

menterat i tidigare utredningar och olika intyg. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken kan en försäkrad som omfattas av 

1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan per-

sonlig assistans som avses i 9 a § samma lag. 
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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, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläg-

gande behov). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  behov av personlig assistans för 

grundläggande behov uppgår till mer än 20 timmar i veckan. Försäkrings-

kassan har tidigare beräknat dessa behov till knappt 24 timmar i veckan, 

men har vid den nu aktuella tvåårsuppföljningen beräknat grundläggande 

behov till 15 timmar och 37 minuter per vecka. Vid beräkningen har beak-

tats att  vistas på daglig verksamhet. 

 

Försäkringskassan har endast godtagit tid för personlig hygien och av- och 

påklädning. Tid för daglig dusch har beräknats till 35 minuter och för extra-

dusch till 20 minuter vid fem tillfällen i veckan. Toalettbesök har beräknats 

till 7 minuter sju gånger dagligen – då  inte är på daglig 

verksamhet – och en gång dagligen till 5 minuter då hon sköter magen. Av- 

och påklädning har beräknats till 10 minuter för varje tillfälle. Vad avser 

toalettbesök har Försäkringskassan inte beaktat den tid om 15 minuter då 

 sköter magen. Det förhållandet att någon måste vara med 

henne hela tiden har inte ansetts utgöra ett grundläggande behov. Förvalt-

ningsrätten gör dock en annan bedömning i denna del.  
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Ett toalettbesök kan innefatta ett flertal olika moment. Om momenten utförs 

i ett sammanhang och en annan person måste närvara och hjälpa till är hela 

situationen som regel att bedöma som grundläggande behov. Av utredning-

en framgår att  vid toalettbesök behöver hjälp med kläder-

na och hygien. Under tiden hon sitter på toaletten behöver någon stå vid 

sidan om hela tiden för att bl.a. se till så att hon sitter rätt och inte trillar av 

då hon har blivit äldre och fått försämrad balans. Att hennes fysiska tillstånd 

har försämrats finns stöd för i läkarintyg. Hon har artros i knäna och går 

med rullator eller sitter i rullstol. Förvaltningsrätten ifrågasätter därför inte 

att det kan finnas ett visst behov av handgriplig hjälp under den tid hon sit-

ter på toaletten som är av sådan personlig och integritetsnära karaktär att det 

ska betraktas som ett grundläggande behov. Mot denna bakgrund och då 20 

minuter för ett toalettbesök av detta slag inte är oskäligt långt anser förvalt-

ningsrätten inte att det finns skäl att endast godta tid för de olika delmomen-

ten. Hela momentet på 20 minuter ska därför räknas som grundläggande 

behov. Detta innebär att ytterligare tid ska godtas med 1 timme och 45 mi-

nuter per vecka (15 minuter sju gånger i veckan).  

 

Vad avser de övriga beräknade tiderna anser förvaltningsrätten att dessa är 

skäliga. För vissa moment, t.ex. tid för extradusch och av- och påklädning, 

har visserligen vid tidigare prövningar godtagits längre tid än vad som nu 

godtas. Enligt förvaltningsrättens mening finns det emellertid inte stöd i 

utredningen för att i dessa delar frångå den beräkning som Försäkringskas-

san gjort.  

 

Vad avser måltider framgår att  kan äta själv men att någon 

måste sitta med för att bl.a. se till så att hon inte äter för snabbt och sätter i 

halsen. För att sådan tillsyn ska räknas som grundläggande behov krävs att 

den funktionshindrade behöver aktiv tillsyn av närmast övervakande karak-

tär. Av ingivet läkarintyg framgår att det inte finns någon medicinsk be-

dömning beträffande sväljningsproblem utan att  problem 
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är att hon har svårt att avgöra hur mycket hon ska stoppa i munnen och hur 

mycket hon ska tugga, vilket är kopplat till hennes utvecklingsstörning. För-

säkringskassan har tidigare beaktat tiden för tillsyn vid måltider som ett 

grundläggande behov, men gör nu en annan bedömning. Enligt förvaltnings-

rättens mening finns det inte stöd i utredningen för att  vid 

måltider behöver sådan aktiv tillsyn av någon med ingående kunskaper om 

henne som ska bedömas som grundläggande behov. 

 

Försäkringskassan har – till skillnad från tidigare – inte godtagit någon tid 

för kommunikation. I utredningen anges att  behöver 

kommunikationshjälp, t.ex. behöver hon i affären hjälp med att fråga expe-

diten något, med myndighetskontakter och även ibland med kompisar. Av 

läkarintyg framgår att  har en klart nedsatt kognitiv för-

måga och att hon kan svara kortfattat på frågor men inte alltid ger relevanta 

svar. Förvaltningsrätten instämmer i Försäkringskassan bedömning att de 

kommunikationssvårigheter som  har inte är tillräckliga för 

att stöd i detta avseende ska räknas som grundläggande behov. 

 

Det görs även gällande att  har behov av annan hjälp i form 

av tillsyn på grund av sitt utmanande och utåtagerande beteende. Av intyg 

från socionom  framgår att  vid minsta upp-

levda stress reagerar med att t.ex. skrika högt eller annat störande beteende. 

Enligt socionomen måste assistenterna förstå vad som i dagsläget utgör trig-

ger för  och kunna hantera detta och det krävs en mycket 

god och ingående kunskap om henne som person för att kunna anpassa assi-

stansen och ge henne det bemötande som lugnar och tryggar henne. En me-

todbok har därför utformats för att assistansen ska utföras på samma sätt av 

samtliga assistenter. Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att  

är i behov av tillsyn och att de som har tillsyn över henne måste vara insatta 

i hennes problematik. Det är emellertid inte visat att det krävs aktiv tillsyn 
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av övervakande karaktär för att skydda henne eller omgivningen från att 

råka illa ut. Den tillsyn som krävs är därför inte ett grundläggande behov. 

 

Sammanfattningsvis uppgår inte  grundläggande behov 

till 20 timmar i veckan. Hon kan därför inte beviljas assistansersättning.  

 

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

 

 

Louise af Klint 

 

I avgörandet har även nämndemännen Lars Backe, Karl-Erik Kruse och 

Mathias Thurén deltagit. 

Rätten är enig. 

 

Anna Löndahl 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. 

Bilaga B




