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MOTPART
Ombud: Linda Bergstrand
God Assistans i Sverige AB
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 12 december 2017 i mål nr
5759-16, se bilaga A
SAKEN
Assistansersättning
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att
inte har rätt till assistansersättning.
_________________________

Dok.Id 237714
Postadress
Box 2203
550 02 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon
Telefax
036-15 68 00 (vx)
036-16 19 68
E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se
www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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YRKANDEN M.M.
Allmänna ombudet yrkar att kammarrätten upphäver underinstansernas
avgöranden och förklarar att

inte har rätt till

assistansersättning.
har inte svarat på överklagandet.
Allmänna ombudet anför bl.a. följande.
Frågan i målet är om sminkning ska anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien enligt 9 a § första stycket lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Försäkringskassan har sedan augusti 2017 ändrat sin tillämpning om vad
som är personlig hygien och har nu en mer strikt tolkning av begreppet
än tidigare, se Rättsligt ställningstagande 2017:02. Häri uttalas bl.a. följande. Det grundläggande behovet hjälp med personlig hygien handlar
typiskt sett om att hålla sig ren och liknande behov. Det ska vara behov
som man normalt inte avstår ifrån. Hjälpen måste dessutom vara en särskild karaktär, som kännetecknas av att den är mycket privat och uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten. Om man kan köpa
hjälpen som en tjänst kan det indikera att hjälpen inte är mycket privat
och integritetskänslig. Det kan t.ex. röra sig om manikyr och pedikyr.
Frågan om behov av hjälp med sminkning är ett grundläggande behov
har inget givet svar. För att sminkning ska ingå i de grundläggande behoven talar bl.a. följande. Begreppet "personlig hygien som grundläggande
behov" är i viss mån ett relativt begrepp. Vad som är grundläggande
ifråga om hygien uppfattas olika hos olika människor. Det rättsliga ställningstagandet skulle kunna tolkas som att kosmetiska åtgärder ska bortdefinieras från begreppet grundläggande personlig hygien. En sådan avgränsning är dock inte lätt att göra. Den som önskar att täcka över akne
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eller ett missprydande ärr gör kanske inte alltid detta i rent kosmetiskt
syfte utan det kan vara en förutsättning för att personen ifråga ska kunna
röra sig utanför sitt hem utan att känna obehag. Sett ur det perspektivet är
en sådan hygienåtgärd av grundläggande karaktär för den enskilde.
Att utesluta åtgärder som anses vara kosmetiska från begreppet grundläggande hygien skulle möjligen också kunna få till konsekvens en rättstillämpning som missgynnar kvinnor generellt. Kvinnors kosmetiska hygienåtgärder är typiskt sett mer tidskrävande än motsvarande åtgärder hos
män. Om en man och en kvinna båda beräknas ha grundläggande behov
om exempelvis 19 timmar och 45 minuter kan deras behov av exempelvis
rakning bli avgörande för om de har rätt till assistansersättning. Om i det
läget mannens rakning av skäggväxt skulle räknas som ett grundläggande
behov men inte kvinnans behov av att raka benen har frågan om rätt till
assistansersättning avgjorts utifrån en utgångspunkt att mäns hygienåtgärder anses ha en mer rationell grund än kvinnors hygienåtgärder.
Mot att sminkning ska ingå i det grundläggande behovet personlig hygien
talar att man i rättspraxis har ansett att det ska vara fråga om högst basala
behov (HFD 2015 ref. 46). Även assistansreglernas grundläggande konstruktion talar för en restriktiv tolkning av begreppet. När definitionen av
grundläggande behov lagfästes 1996 framhölls i förarbetena att definitionen innebar ett klargörande att det främst var personer med fysiska
funktionshinder och med de mest omfattande behoven som blev berättigade till personlig assistans (prop. 1995/96:146 s. 13). Eftersom bestämmelsen om de grundläggande behoven alltså är ett sätt att kvalificera assistansersättningen för de personer som har de mest omfattande behoven
är det, enligt allmänna ombudets mening, rimligt att tolka de grundläggande behoven restriktivt. Det är endast den som har behov med hjälp
med det basala som kan komma ifråga för assistansersättning. Sminkning
bör därför inte anses utgöra ett grundläggande behov enligt 9 a § första
stycket LSS. Däremot kan det utgöra ett sådant annat personligt behov
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som avses i andra stycket i paragrafen och som kan ger rätt till assistansersättning, men endast om de grundläggande behoven är tillräckligt stora.
Om inte sminkning godtas som ingående i personlig hygien uppgår
behov av hjälp med grundläggande behov inte
till 20 timmar per vecka och hon kan därför inte få assistansersättning
beviljad.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt kammarrättens mening utgör inte sminkning ett sådant basalt behov som ingår i det grundläggande behovet personlig hygien i 9 a § första
stycket LSS. Med denna bedömning uppgår inte
behov av personlig assistans för de grundläggande behoven till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Hon har därför inte rätt till assistansersättning, se 51 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Den omständigheten att
sminkning kan utgöra ett sådant annat behov som avses i 9 a § andra
stycket LSS kan under dessa förhållanden inte påverka
rätt till assistansersättning. Underinstansernas avgöranden
ska därför upphävas.
_________________________
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4).

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson (referent,
skiljaktig) och Evalotta Grip har deltagit i avgörandet.
Göran Mattssons skiljaktiga mening.
Jag instämmer i förvaltningsrättens bedömning. Det som allmänna ombudet
anfört i kammarrätten bör inte föranleda inte något annat ställningstagande.
Enligt min mening ska därför överklagandet avslås.
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Meddelad i Jönköping

KLAGANDE
Allmänna ombudet för socialförsäkringen
103 51 Stockholm
KLAGANDE och MOTPART

Ombud: Linda Bergstrand
God Assistans i Sverige AB
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Försäkringskassans beslut 2016-10-10, bilaga 1
SAKEN
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB
___________________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

ÖVERKLAGAT BESLUT
Försäkringskassan beslutade den 10 oktober 2016 att sänka
assistansersättning från 108 timmar per vecka till i genomsnitt 99
timmar och 17 minuter per vecka. Av de beviljade timmarna avsåg 20 timmar och 28 minuter per vecka grundläggande behov, varav 20 minuter per
dag avsåg sminkning. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.

YRKANDEN
Allmänna ombudet för socialförsäkringen (allmänna ombudet) överklagar
Försäkringskassans beslut och yrkar att beslutet ska upphävas och att förvaltningsrätten ska förklara att

inte har rätt till assi-

stansersättning.
Dok.Id 242936
Postadress
Box 2201
550 02 Jönköping

Besöksadress
Hamngatan 15

Telefon
Telefax
036-15 66 00
036-15 66 55
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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yrkar att sminkning ska ses som ett grundläggande
behov. Hon yrkar även att hon i övrigt ska tillerkännas assistansersättning i
den omfattning hon har ansökt om, det vill säga 122 timmar och 30 minuter
per vecka.

VAD PARTERNA ANFÖR
Allmänna ombudet
Det räcker inte med att ett behov i sig är av privat karaktär för att det ska
utgöra ett grundläggande behov. Innan denna prövning görs måste behovet
först gå att definiera som personlig hygien. Begreppet grundläggande behov”i lagtexten ger stöd för att det endast är basala hygienåtgärder som
främst syftar till att bli ren som omfattas av begreppet personlig hygien. Det
kan ifrågasättas om åtgärder enbart i estetiskt syfte, även om de är integritetsnära, verkligen ska omfattas av begreppet. Eftersom den sminkning
behöver hjälp med inte är ett grundläggande behov
uppgår tidsåtgången för hjälp med hennes grundläggande behov inte till i
genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Hon har följaktligen inte rätt till
assistansersättning.

Personlig assistans ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra. Sminkning är integritetsnära och borde anses ingå i personlig hygien.
Som kvinna är det mycket vanligt att man sminkar sig och det är jämförbart
med att borsta håret, klippa naglarna eller att som man raka sig. Det är en
rättighet att se presentabel ut. Det är inte rimligt att man som funktionsnedsatt ska behöva gå runt osminkad mot sin vilja.

Försäkringskassan har i beslutet godtagit 5 minuters assistans per toalettbesök. I tidigare beslut den 17 september 2014 har Försäkringskassan godtagit
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10 minuter. Inget har förändrats till det bättre sedan tidigare. Hon hade även
då en toalett med spolfunktion. Hon behöver hjälp med torkning då toaletten
bara spolar, den torkar inte.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Gällande regler
Enligt 51 kap. 3 § SFB krävs för rätt till assistansersättning att den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för
sådana grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, 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 (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Förvaltningsrättens bedömning
I målet är ostridigt att

tillhör personkretsen 1 § 3 i

LSS. Det som förvaltningsrätten ska pröva är i första hand frågan om
har ett behov av personlig assistans för sina grundläggande behov som uppgår till mer än 20 timmar i veckan. Om
behov uppgår till mer än 20 timmar ska förvaltningsrätten
även pröva hur många timmars assistans hon har rätt till.

Sminkning
Det anges inte närmare i vare sig lagtext eller förarbeten vilka aktiviteter
som ingår i personlig hygien. Klart är att Försäkringskassan under lång tid i
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många fall har accepterat sminkning som en del av personlig hygien vid
bedömningen av om rätt till assistansersättning föreligger. Försäkringskassans tidigare praxis binder dock inte domstolarna.

Av HFDs praxis framgår att grundläggande personliga behov är hjälpbehov
som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att
kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. (se t.ex.
RÅ 2009 ref. 57, HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 46)

Enligt förvaltningsrätten så innefattar begreppet personlig hygien i allmänt
språkbruk mer än grundläggande och basala åtgärder för att motverka smuts
och föroreningar. Även åtgärder som vidtas för att stärka den egna självkänslan eller grupptillhörigheten såsom att sminka sig eller att tvätta sig för
att i övrigt känna sig ren och fräsch ligger i den allmänna betydelsen av begreppet personlig hygien.

En strikt tolkning av begreppet personlig hygien så som allmänna ombudet
förordar riskerar att inskränka behovet som ska tillgodoses till endast nödvändiga hygienåtgärder som syftar till att på kort och lång sikt avvärja hot
mot individens fysiska hälsa. En så strikt tolkning kan inte ha varit lagstiftarens avsikt.

Personlig hygien innefattar således även sminkning. Sminkning är vidare att
anse som ett grundläggande behov då den är mycket privat och känslig för
den personliga integriteten. Den funktionshindrade har också ett särskilt
intresse av att kunna bestämma vem och när sminkning ska genomföras.
Allmänna ombudet ifrågasätter inte beviljad tidsåtgång. Försäkringskassan
har därför haft fog för att medräkna 20 minuters sminkning som grundläggande behov per dag. Allmänna ombudets överklagande ska således avslås.
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Övriga grundläggande behov och beviljade timmar
Förvaltningsrätten har inte funnit skäl att göra en annan bedömning än Försäkringskassan av

andra grundläggande behov eller

av hennes övriga personliga behov. Detta innebär att
har rätt till assistansersättning med i genomsnitt 99 timmar och 17 minuter per vecka.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga 2 (DV 3104/1D).

Magnus Isgren

Rådmannen Magnus Isgren och nämndemännen Ingegerd Darius Reinholdsson, Bille Karlsson och Helene Granbom Angerheim har avgjort målet. Föredragande jurist har varit Malin Hammarsten.

Bilaga 2

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND
Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.

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, telefonnummer till
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer
anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål
anmälas till kammarrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet
för offentlig part räknas emellertid från den dag
beslutet meddelades.

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

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,

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,

DV 3104/1 D • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person/organisationsnummer, postadress, epostadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress
där klaganden kan nås för delgivning. Om

5. de bevis som klaganden vill åberopa och
vad han/hon vill styrka med varje särskilt
bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/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 förvaltningsrättens 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 månaden 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 september.
Om sista dagen för överklagande infaller på lördag,
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in
nästa vardag.

www.domstol.se

Bilaga B
Bilaga

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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