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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 1 juni 2015 

i mål nr 12141-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 16 oktober 2014. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer kassans beslut den 16 oktober 2014 samt anför bl.a. 

följande. Utredningen i målet ger inte stöd för att  har ett 

behov av hjälp med sina grundläggande behov som överstiger i genomsnitt 

20 timmar i veckan. Den tid som Försäkringskassan har beräknat avseende 
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de grundläggande behoven är skälig. Vid en sådan beräkning beaktas endast 

aktiva insatser. Det är inte medicinskt styrkt att  behöver aktiv 

assistans i den omfattning hon gör gällande avseende exempelvis 

toalettbesök. 

 

 har under utredningen beskrivit ett behov av hjälp med av- 

och påklädning som understiger de 7 timmar i veckan som genom den 

överklagade domen godtagits av förvaltningsrätten. Hon har först vid sin 

begäran om omprövning uppgett att hon delar Försäkringskassans tidigare 

bedömning från 2010 enligt vilken hennes behov av hjälp med av- och 

påklädning omfattar 7 timmar per vecka. Med hänsyn till att  

delvis kan hjälpa till vid påklädning är det inte visat varför av- och 

påklädning med hjälp av en annan person skulle ta sammanlagt en timme 

per dag. Vidare är den tid som Försäkringskassan har beräknat för hjälp med 

toalettbesök skälig med hänsyn till att  kan utföra vissa 

moment själv. Även den tid som kassan har beräknat för hjälp med dusch 

och övrig personlig hygien är skälig mot bakgrund av utredningen i målet. 

 

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

Hon godtar den bedömning som Försäkringskassan gjorde 2010 att hennes 

behov av hjälp med av- och påklädning tillgodoses genom 7 timmar per 

vecka. Vidare ger det medicinska underlaget stöd för att hon gör 

12 toalettbesök per dag. Om man utgår från att varje toalettbesök tar 

åtminstone 20 minuter är tidsåtgången för hjälp i denna del 28 timmar per 

vecka. Vid några tillfällen tar toalettbesöken längre tid och skälig ytterligare 

tid för detta kan beräknas till 3,5 timmar per vecka. När det gäller 

duschsituationen är det inte rimligt att utgå från att alla moment som ingår i 

denna, och som utgör grundläggande behov, ska ta endast 15 minuter per 

tillfälle. Skälig tidsåtgång är 45 minuter per duschtillfälle, dvs. sammanlagt 

2,25 timmar i veckan. Därutöver har hon ett behov av tillsyn som enligt det 

medicinska underlaget kräver kunskap om henne och därför är att betrakta 

som ett grundläggande behov. 
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Hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven överstiger alltså 

21 timmar i veckan. Hon accepterar trots detta den överklagade domen. 

Förvaltningsrätten har i denna konstaterat att Försäkringskassans tidigare 

beslut, som inneburit att hon under lång tid varit beviljad assistans-

ersättning, grundats på goda utredningar och rättsliga grunder. Mot 

bakgrund av detta och med hänsyn till att det medicinska underlaget visar 

att hennes situation förvärrats snarare än förbättrats, är förvaltningsrättens 

slutsats riktig. Oberoende av tidigare beslut visar utredningen att hon i dag 

har ett behov av hjälp med de grundläggande behoven som klart överstiger 

20 timmar i veckan.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.  

 

Med grundläggande behov avses personlig hygien, måltider, av- och 

påklädning, kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om den funktionshindrade. Försäkringskassan har i samband med 

en s.k. tvåårsomprövning beräknat att tidsåtgången för hjälp med att 

tillgodose  grundläggande behov uppgår till 16 timmar och 

15 minuter per vecka. Av denna tid avser 2 timmar och 40 minuter av- och 

påklädning, 11 timmar och 40 minuter toalettbesök och 1 timme och 

55 minuter annan personlig hygien.  

 

Med hänsyn till det som kommit fram om  funktionsned-

sättning och med beaktande av att hon har en förmåga att själv hjälpa till 

med vissa moment vid av- och påklädning anser kammarrätten att det 

saknas skäl att frångå Försäkringskassans beräkning av tidsåtgången när det 

gäller hennes behov av hjälp i denna del. 
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Det framgår av utredningen att  själv kan utföra vissa moment 

i samband med såväl toalettbesök som annan personlig hygien. Mot denna 

bakgrund och med hänsyn till att endast de aktiva insatserna kan beaktas 

anser kammarrätten att utredningen inte heller i den del som avser personlig 

hygien ger stöd för att frångå Försäkringskassans bedömning. 

 

 menar att hon har ett behov av tillsyn som är att betrakta som 

ett grundläggande behov. Kammarrätten anser dock att det inte har kommit 

fram att hon har ett behov av hjälp i form av vare sig aktiv tillsyn eller 

annan tillsyn som förutsätter ingående kunskaper om henne. Hennes 

tillsynsbehov omfattas därför inte av de grundläggande behoven. 

 

Sammanfattningsvis anser kammarrätten att det i målet inte kommit fram 

annat än att Försäkringskassan har haft fog för sin bedömning att  

 behov av personlig assistans för sina grundläggande behov inte 

uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Försäkringskassans 

överklagande ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

   

Raymond Grankvist 

 

  

Ewa Mårdberg   Lennart Berglund 

referent     

 

 

    /Gustaf Milton 
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BAKGRUND 

 

Försäkringskassan beslutade den 11 juni 2014 att inte längre bevilja  

 assistansersättning från och med oktober 2014 då hennes behov av 

personlig assistans för de grundläggande behoven inte bedömdes uppgå till 

20 timmar i veckan. Försäkringskassan ändrade inte beslutet vid ompröv-

ning den 16 oktober 2014, skälen för detta framgår av bilaga 1.  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 har yrkat att hon ska beviljas assistansersättning med 1 937 

timmar per 6 månader eller i vart fall i skälig omfattning och har därtill 

anfört följande. Uppräkningen i Försäkringskassans beslut vad som räknas 

som grundläggande behov är märklig. Hon gör inte gällande att städning 

och tvätt ska räknas som grundläggande behov. Bortsett från detta uppgår 

hennes grundläggande behov till klart över 20 timmar per vecka, i synner-

het om man beräknar tid för dusch, nagelvård och smink. Hennes situation 

har inte förbättrats utan snarare försämrats sedan beslutet 2010. Hon trillar 

med jämna mellanrum och har drabbats av en hjärtattack.  Att Försäkrings-

kassan nu har valt att dra in assistansersättningen ter sig mot bakgrund 

härav som mycket märkligt. Hon behöver gå på toa cirka tolv gånger per 

dag där varje toalettbesök tar åtminstone 20 minuter per tillfälle och flerta-

let av toalettbesöken sker nattetid, innebärande totalt 4 timmar per dag och 

28 timmar per vecka. Ytterligare tid krävs för vissa toalettbesök med 30 

min per dag och 3,5 timmar per vecka. Hon duschar tre gånger per vecka 

och en skälig tidsåtgång är 45 minuter per tillfälle och 2,25 timmar per 

vecka. Försäkringskassan har inte angett att handräckning av tandborste 

och tandkräm utgör grundläggande behov samt underlåtit att beakta beho-

vet av tillsyn som styrks av det medicinska underlaget. Vid tandborstning-

en behöver hon tillsyn för att se till att hon inte trillar vilket är en åtgärd 

som är fysiskt nära och integritetskänslig. Hon har grundläggande behov 
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som uppgår till åtminstone över 40 timmar per vecka varför hon väl kvali-

ficerar sig för personlig assistans.  

 

Försäkringskassan har vidhållit det överklagade beslutet.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Försäkringskassan har under lång tid ansett  varas berättigad 

till assistansersättning. Något hinder som sådant att åter pröva förutsätt-

ningarna för sådan ersättning till  har dock inte förelegat. Det 

har emellertid inte framkommit att tidigare bedömning grundats på något 

ofullständigt underlag eller avvikit från det allmänna rättsläget. Av den i 

målet föreliggande utredningen finner förvaltningsrätten inte heller framgå 

att någon avgörande förbättring skett när det gäller  funkt-

ionshinder eller hennes förmåga att ta hand om sina personliga angelägen-

heter.  Det kan inte heller sägas framgå att någon försämring tillstött. Vid 

dessa förhållanden finner förvaltningsrätten att  hjälp med 

grundläggande behov alltjämt kan beräknas till i vart fall tidigare uppskat-

tade 21 timmer per vecka, varav 14 för toalettbesök och 7 timmar för av- 

och påklädning. Det får i första hand ankomma på försäkringskassan att 

beräkna omfattningen för övrigt hjälpbehov för  samt be-

stämma den tid för vilken ersättning ska lämnas.  

 

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

 

 

Jan Bratt 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kjell Boije, Birgitta Heyle-Wiahl 

och Mona Schill Ingvarsson deltagit.  
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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
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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. 

Bilaga B




