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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

 

MOTPART 
  

 

Ombud: Sari Samuelsson 

Er Assistans i Mellansverige AB 

Orvar Bergmarks Plats 1 

702 23 Örebro 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 14 juli 2017 i mål nr 3661-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_______________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 22 mars 2017 att inte bevilja 

assistansersättning. 

_______________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas och 

anför följande.  grundläggande behov överstiger inte 

20 timmar per vecka. När det gäller det grundläggande behovet personlig 

hygien är det endast praktisk hjälp som kan räknas med. Det framgår av 

utredningen att han klarar många moment själv, men att han behöver verbal 
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uppmaning och instruktioner. När det gäller det grundläggande behovet att 

kommunicera med andra framgår det av utredningen att han klarar av att 

uttrycka sig i enkla kortfattade meningar samt att han kompletterar talet med 

gester och pekningar. Det krävs inte ingående kunskaper om honom, hans 

funktionsnedsättning eller hans sätt att kommunicera för att kommunikation 

med tredje person över huvud taget ska vara möjlig. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Förvaltningsrättens skiljaktiga ledamot instämmer i bedömningen att han 

behöver mer praktisk hjälp med av- och påklädning. Även svårigheter med 

kommunikation kan påverka bedömningen av hjälpbehovet. Vare sig av 

lagen, förarbetena eller praxis framgår att det krävs ingående kunskaper om 

den funktionshindrade för att kommunikation ska räknas som ett 

grundläggande behov. Det uppställs endast ett krav på goda kunskaper om 

honom, hans funktionsnedsättning eller sätt att kommunicera. Det är 

förvisso korrekt att det framgår av logopedutlåtandet att han vid vissa 

tillfällen klarar av att uttrycka sig i enklare kortfattade meningar samt att 

han kompletterar talet med gester och pekningar. Han klarar det däremot 

inte på ett generellt plan. Logopeden uppger att han lider av en påtaglig 

afasi samt att hans kompletteringar av talet med gester och dylikt förbättrar 

förståelsen för personer som känner till hans kommunikationsvanor väl. Det 

framgår vidare att hans talförmåga försämras av stress och trötthet samt 

samtal med flera personer och okända. Det är vid dessa tillfällen som hans 

behov av hjälp med kommunikation ska bedömas. Vid dessa tillfällen får 

han endast fram enstaka ord utan något sammanhang, som endast någon 

med god kunskap om hans situation har en möjlighet att förstå. Han har ett 

stort hjälpbehov med kommunikation eftersom han är väldigt aktiv och ofta 

är ute större delen av dagen. Vid enstaka dagar kan han kommunicera. 

Under hans dåliga dagar finns det dock omfattande störningar kring 

kommunikationen. Eftersom det inte på förhand går att veta vilka dessa 

dagar är behöver han ständigt ha personer omkring sig med god kunskap om 

honom och hans diagnoser. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten i fråga om de 

grundläggande behoven personlig hygien samt av- och påklädning. 

 

För att ett hjälpbehov med kommunikation ska beaktas som ett 

grundläggande behov ställs i praxis krav på att det behövs en tredje person 

närvarande, som för att hjälpa den funktionshindrade att förstå och förmedla 

budskap måste ha kunskap om den funktionshindrade, funktionshindret och 

den funktionshindrades kommunikationssätt (RÅ 2010 ref. 17). 

 

Av utredningen framgår att  klarar av att uttrycka sig i enkla 

kortfattade meningar samt att han kompletterar talet med bl.a. gester och 

pekningar. Även om det finns ett visst hjälpbehov med kommunikation ger 

utredningen enligt kammarrättens mening inte stöd för att det krävs 

ytterligare en person närvarande för att kommunikation över huvud taget 

ska vara möjlig. Utredningen ger således inte stöd för att det finns ett behov 

av hjälp med kommunikation som avser grundläggande behov. Det samlade 

behovet av hjälp med de grundläggande behoven uppgår därmed inte till i 

genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Mot denna bakgrund har  

 inte rätt till assistansersättning. Förvaltningsrättens dom ska 

därför upphävas och Försäkringskassans överklagade beslut fastställas. 

_________________________ 

 

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

 

 

  Marie-Louise Kraft 

 

 

Ewa Mårdberg  Simon Isaksson 

  referent 
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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Sari Samuelsson 

Er Assistans i Mellansverige AB 

Skäpplandsgatan 1 C 

703 46 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 22 mars 2017, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten förklarar, med ändring av Försäkringskassans beslut, att 

 har rätt till assistansersättning.  

 

Förvaltningsrätten överlämnar målet till Försäkringskassan för beräkning av 

antalet timmar under vilka assistansen ska lämnas. 

 

___________________ 
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING M.M. 

 

 

 yrkar att han ska tillerkännas assistansersättning och gör 

gällande att hans grundläggande behov uppgår till 27 timmar och 30 minu-

ter, varav 11 timmar avser personlig hygien, 6 timmar avser på- och avkläd-

ning och 10 timmar och 30 minuter avser kommunikation.  

 

 anför bl.a. följande. Han är i behov av praktisk hjälp för sin 

personliga hygien med 11 timmar per vecka. Han är helt förlamad i sin 

högra kroppshalva och behöver med hänsyn till sina fysiska begränsningar 

praktisk hjälp i större utsträckning än vad Försäkringskassan har medgivit i 

sitt beslut. Försäkringskassan har skurit ned på tiden sedan det senaste be-

slutet den 25 januari 2013, trots att den försäkringsmedicinske rådgivaren 

uppgett att hans tillstånd inte har förbättrats sedan dess. Behovet av hjälp 

vid hygiensituationer är av mycket privat och integritetskänslig karaktär, 

även om behovet inte alltid är praktiskt, eftersom han ofta är mer eller 

mindre avklädd i dessa situationer. Det ligger i de grundläggande behovens 

natur att de är integritetskänsliga och att man inte på förhand kan bestämma 

när ett behov av att exempelvis gå på toaletten uppstår. 

 

Han har ett hjälpbehov om 6 timmar i veckan för på- och avklädning. Beho-

vet av hjälp med på- och avklädning utgör ett mycket privat och integritets-

nära hjälpbehov och vissa moment kräver mer handgriplig hjälp än vad För-

säkringskassan har beaktat i sin tidsberäkning. Behovet är mer omfattande 

än vad som medgetts i beslutet. 

 

Stöd för kommunicering för att upprätthålla sociala kontakter är vidare ett 

grundläggande behov. Av läkarintyg daterat den 3 november 2016 framgår 

att han har uttalade svårigheter att uttala och förstå ord. Det framgår av intyg 

från hans logoped, daterat den 28 februari 2017, att han kompletterar talet 

med gester, pekningar och minspel vilket visserligen förbättrar förståelig-

heten för personer som känner till hans kommunikationsvanor men inte för 
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andra personer. Det framgår även att det är speciellt viktigt vid den typ och 

grad av afasi som han har, att han får hjälp med sin kommunikation av per-

soner som känner till hans specifika svårigheter mycket väl. 

 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.  

Det vidhålles att  hjälpbehov för personlig hygien uppgår 

till 6 timmar och 21 minuter per vecka. Det är endast praktisk hjälp som kan 

räknas med i tiden för det grundläggande behovet av personlig hygien. Det 

framgår av utredningen att  klarar många moment själv men 

att han behöver verbal uppmaning eller instruktioner.  

 

Även i fråga om hjälpbehov gällande på- och avklädning klarar 

 flera moment på egen hand efter uppmaning och han är därför inte i 

handgripligt behov av hjälp i större utsträckning än vad som beviljats. 

 

 hjälpbehov vid kommunikation utgör inte ett grundläg-

gande behov och han kan därför inte tillgodoräknas någon tid för detta.  Det 

har framkommit i utredningen att  kommunicerar verbalt. 

Han har uttalade svårigheter att hitta ord och förstå vissa ord, lätta svårig-

heter med minnet och att tala tydligt samt svårigheter att följa instruktioner. 

Av logopedintyget daterat den 28 februari 2017 framgår dock att han trots 

svårigheter klarar av att uttrycka sig i enkla, kortfattade, vanliga meningar 

samt att han kompletterar talet med gester, pekningar och minspel. Försäk-

ringskassan anser därför att det inte krävs ingående kunskaper om 

 hans funktionsnedsättning eller sätt att kommunicera, för att kom-

munikation med en tredje person överhuvudtaget ska vara möjlig.   

 

Målets handläggning 

Förvaltningsrätten har den 27 juni 2017 hållit muntlig förhandling i målet. 

Vid förhandlingen har  personlig assistent, hörts som vittne.  
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Aktuell lagstiftning 

I 51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken anges att den som omfattas av 

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

kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan 

personlig assistans som avses i 9 a § LSS, om de grundläggande behoven 

enligt nämnda bestämmelse uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i 

veckan. 

 

Enligt 9 a § LSS avses med personlig assistans ett 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 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläg-

gande behov). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt i målet att  tillhör den personkrets som har 

rätt till assistansersättning om övriga förutsättningar i bestämmelsen är upp-

fyllda.  Frågan i målet är om  har ett hjälpbehov med de 

grundläggande behoven som överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka.  

 

 har anfört att han är i behov av assistans för sina grundläg-

gande behov vad gäller personlig hygien, på- och avklädning samt kommu-

nikation.   

 

Personlig hygien 

Av utredningen i målet framgår att  behöver handgriplig 

hjälp i vissa moment i den personliga hygienen samt tillsägelser för att göra 

vissa steg själv. Det framgår dock också att han klarar flera moment på egen 

hand. Det framgår av såväl förarbeten som praxis att enbart hjälpbehov med 

aktiverings- och motiveringsinsatser inte berättigar till personlig assistans 
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som ett grundläggande behov (prop. 1995/96: 146 s. 13 samt RÅ 1997 ref. 

28). Förvaltningsrätten finner därför att Försäkringskassans beräknade tid 

om 6 timmar och 21 minuter får anses tillgodose  behov vad 

gäller personlig hygien.  

 

På- och avklädning 

Försäkringskassan har i denna del hänvisat till att knäppning och justering 

av byxor före och efter toalettbesök kan räknas in i tiden för handtvättning. 

Såvitt avser den senare tiden har emellertid Försäkringskassan efter ned-

skärning endast beviljat två minuter per gång. Förvaltningsrätten bedömer 

att detta inte kan anses vara tillräcklig tid för att inbegripa båda dessa åtgär-

der. Förvaltningsrätten menar därför att tid för hjälp med knäppning och 

justering av byxor vid toalettbesök ska beaktas med yrkade 2 minuter per 

gång, 7 gånger om dagen, dvs. i genomsnitt 1 timme och 38 minuter i veck-

an. I övrigt saknas skäl att frångå Försäkringskassans beräkning. Detta inne-

bär att  ska tillgodoräknas en sammanlagd tid om 4 timmar 

och 33 minuter för på- och avklädning.  

 

Kommunikation 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att för att ett hjälpbehov med 

kommunikation ska beaktas som ett grundläggande behov ställs i praxis 

krav på att det behövs en tredje person närvarande, som för att hjälpa den 

funktionshindrade att förstå och förmedla budskap måste ha kunskap om 

den funktionshindrade, funktionshindret och den funktionshindrades kom-

munikationssätt (RÅ 2010 ref. 17). 

 

Förvaltningsrätten noterar att Försäkringskassan tidigare har bedömt att  

 svårigheter med kommunicering har utgjort ett grundläggande 

behov, samt att den försäkringsmedicinske rådgivaren uppgett att 

 tillstånd är i det närmaste oförändrat sedan det senaste beslutet. 

Rätten finner också att logopedintyget daterat den 28 februari 2017, ger stöd 

för att  har ett behov av hjälp för att kommunicera och att 

den som hjälper honom måste vara väl insatt i hans sätt att kommunicera för 
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att andra ska förstå honom. Det framgår också av intyget att hans förmåga 

att kommunicera riskerar att försämras om han inte har det stöd som assi-

stansen ger honom. Av utredningen och vad som framkommit vid den munt-

liga förhandlingen finner förvaltningsrätten sammantaget att 

 hjälpbehov för kommunikation utgör ett grundläggande behov som ska 

beaktas i samma utsträckning som tidigare, dvs. med 10 timmar och 30 mi-

nuter.  

 

Sammantagen bedömning 

Förvaltningsrätten konstaterar att den sammantagna bedömningen av ovan 

redovisade ställningstaganden innebär att  har ett behov av 

assistans för sina grundläggande behov i en omfattning som uppgår till 21 

timmar och 24 minuter. Han har således rätt till assistansersättning.  

 

Det bör ankomma på Försäkringskassan som första instans att utreda övriga 

behov och besluta om  totala antal assistanstimmar. Målet 

ska därför överlämnas till Försäkringskassan för vidare handläggning. 

 

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

 

 

Ingela Hofvander (skiljaktig mening) 

 

I avgörandet har nämndemännen Elsa Hansson, Pontus Ekström och Tho-

mas Bjertner deltagit.  

 

Marit Häljebo har föredragit målet.  

 

Skiljaktig mening 

Ingela Hofvander är skiljaktig och anför följande. Jag delar majoritetens 

uppfattning såvitt avser personlig hygien och på- och avklädning. Såvitt 

avser kommunikation gör jag dock följande bedömning. Av utredningen i 

målet framgår att  har förmåga att uttrycka sig verbalt, om än 
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på en låg nivå. Han kompletterar sin språkliga förmåga med pekningar och 

handgester, vilket gör att han kan göra sig förstådd på en grundläggande 

nivå. Enligt min bedömning har det inte framkommit tillräckligt stöd i målet 

för att  behöver stöd av en tredje person för att kommunice-

ring över huvud taget ska vara möjlig. Det framgår inte heller av utredning-

en att assistenten måste ha särskild kunskap om den funktionshindrade, 

funktionshindret och den funktionshindrades kommunikationssätt för att 

hjälpa honom att förstå och förmedla budskap. Mot bakgrund av den praxis 

som redovisats angående kommunikation som ett grundläggande behov gör 

jag därmed bedömningen att det behov av stöd som  har när 

det gäller kommunikation inte är att hänföra till de grundläggande behoven. 

Yrkade 10 timmar och 30 minuter ska därför inte beaktas i detta avseende. 

 hjälpbehov såvitt avser de grundläggande behoven uppgår 

därmed inte till 20 timmar per vecka, varför rätt till assistansersättning inte 

föreligger. Jag anser därför att överklagandet ska avslås.  
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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




