
    

 

KAMMARRÄTTEN  
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DOM 
2018-06-05 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 1191-17 

 

  

 

 

Dok.Id 223448     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

Ombud: Andreas Widner 

Humana Assistans AB 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 12 april 2017 i mål nr 2514-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Försäkringskassans 

beslut och förklarar att  har rätt till assistansersättning. Målet visas 

åter till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.  

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten beviljar henne assistansersättning i sökt 

omfattning eller i den omfattning som hon tidigare har varit beviljad. Hon 

anför detsamma som hon anfört i förvaltningsrätten. 

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Huvudfrågan i målet är om  behöver personlig assistans med i 

genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för att tillgodose sina grundläggande 

behov. Avgörande för prövningen är bl.a. om och i vilken utsträckning 

hennes behov av hjälp med kateterisering och lavemang berättigar henne till 

insatsen personlig assistans.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 13 april 2018 i mål nr  

682-17 klarlagt att en egenvårdsinsats som avser ett grundläggande behov 

kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger rätt till personlig 

assistans. Huruvida insatsen – helt eller delvis – berättigar till personlig 

assistans är dock även beroende av om den kan anses ha tillräckligt privat 

karaktär, dvs. vara av tillräckligt kvalificerat och integritetskänsligt slag (se 

nämnda dom samt RÅ 2009 ref. 57 och prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 f.). 

 

Alla moment som direkt berör tarm- och blåstömning, inklusive rengöring 

av kroppen före och efter kateterisering och lavemang, får anses innefattade 

i begreppet personlig hygien och ingår därmed i de grundläggande behoven. 

Förberedande åtgärder som att ta fram och ställa i ordning nödvändig 

utrustning och efterarbete som att rengöra och ställa undan den får däremot 

anses falla utanför begreppet personlig hygien. Samtliga moment av kate-

terisering och lavemang som ingår i den personliga hygienen och där den 

personliga assistenten är närvarande tillsammans med den hjälpbehövande 
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får även anses ha en sådan privat karaktär att de kan berättiga till personlig 

assistans (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 16 maj 2018 i mål nr 

2281-18). 

 

Av det ovan sagda följer att  hjälpbehov i samband med 

lavemang och kateterisering ska beaktas vid bedömningen av om hennes 

grundläggande behov uppgår till mer än 20 timmar i veckan, bortsett från 

förberedande åtgärder och efterarbete enligt ovan.  

 

Enligt  uppgår tidsåtgången för hennes hjälpbehov i samband med 

lavemang och kateterisering till i genomsnitt cirka 23 timmar. Kammar-

rätten anser uppgiven tidsåtgång rimlig med hänsyn till omständigheterna. 

Försäkringskassan har i övrigt beräknat hennes grundläggande behov till 10 

timmar och 24 minuter. Även med beaktande av att viss del av uppgiven 

tidsåtgång för lavemang och kateterisering kan vara att hänföra till för- och 

efterarbete, får det anses stå klart att  grundläggande behov i vart 

fall uppgår till mer än 20 timmar i veckan. Överklagandet ska därmed 

bifallas på så sätt att hon är berättigad till assistansersättning. Det 

ankommer på Försäkringskassan att beräkna det antal timmar som ska 

beviljas. 

_________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Evalotta Grip (referent) 

och Jan Källman har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

Enhet 2 

DOM 
2017-04-12 

Meddelad i Linköping 

Mål nr 

2514-17 

 

 

 

Dok.Id 284635     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 406 

581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00  013-25 11 40 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Andreas Widner 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2017-03-07, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2514-17 

Enhet 2  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan har vid omprövning beslutat att  inte får assi-

stansersättning från och med maj 2017. Beslutet motiverades med att tidsåt-

gången för de grundläggande hjälpbehoven inte uppgår till i genomsnitt 

minst 20 timmar per vecka. Beslutet i sin helhet återfinns i bilaga 1.  

 

 yrkar att hon ska förklaras berättigad till fortsatt assistansersätt-

ning i ansökt omfattning eller i den omfattning hon tidigare haft, samt att 

beslutet ska inhiberas. Hon anför i huvudsak följande. Genom Försäkrings-

kassans beslut försätts hon i en svår situation och hon kan inte längre leva 

det liv hon har rätt till. Utan assistans i tidigare beviljad omfattning är det en 

ohållbar situation och hon kan inte leva som andra. Hennes behov är minst 

lika stora som tidigare. Även om vissa delar kan anses vara egenvård har 

hon grundläggande behov över 20 timmar per vecka. Kontinuitetsprincipen 

ska gälla om inte den enskildes behov väsentligen förändrats. Handlägg-

ningen hos Försäkringskassan har haft brister. Det har bl.a. varit oklart vem 

som handlagt ärendet. Hennes grundläggande behov har tidigare bedömts 

till ca 40 timmar per vecka, men i nu aktuellt beslut uppgår de bara till ca 10 

timmar per vecka. Beräkningen är felaktig och påhittad av handläggaren. 

Ärendet är undermåligt utrett och det ska därför återförvisas till Försäk-

ringskassan för vidare utredning.  

 

Försäkringskassan har inte ändrat beslutet.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser och grundläggande omständigheter framgår av 

Försäkringskassans beslut. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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DOM 2514-17 

Enhet 2  

 

Förvaltningsrätten tolkar 51 kap. 5 § SFB och Högsta förvaltningsdomsto-

lens avgörande HFD 2012 ref 41 på så sätt att sjukvårdande insatser, inklu-

sive s.k. egenvård, inte är att betrakta som grundläggande behov i den aktu-

ella lagstiftningens mening. Se samtidigt SOU 2012:6 s. 299 och Kammar-

rätten i Göteborgs dom den 20 december 2016 i mål 3208-16. Kammarrätts-

domen har överklagats. HFD har inte ännu meddelat beslut i fråga om pröv-

ningstillstånd, se mål 682-17. 

 

I läkarutlåtande den 3 januari 2017 beskrivs  funktionsnedsätt-

ning med att hon har uttalad spastisk parapares i nedre extremiteterna. Hon 

har ingen rörlighet i nedre delen av kroppen. Försäkringskassan har i brev 

till läkaren den 10 november 2016 frågat om vad som ingår i egenvård re-

spektive insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Hon behöver 

bl.a. vändas för trycksårsprofylax, behöver hjälp vid kateterisering, och 

hjälp vid lavemang enligt egen utsago. Läkaren har i svar den 15 november 

2016 bedömt att dessa aktiviteter rör sig om egenvård. 

 

Egenvård för de behov som anges i föregående stycke ska mot bakgrund av 

gällande praxis inte beaktas som grundläggande behov vid behovsprövning-

en för assistansersättning.  

 

Förvaltningsrätten kan konstatera att den stora merparten av de grundläg-

gande behoven som beaktades i beslut om assistansersättning år 2012 avser 

det som läkaren i sitt svar den 15 november 2016 bedömer vara s.k. egen-

vård. Detta är förklaringen till att bedömningen av de grundläggande beho-

ven markant skiljer sig åt mellan år 2012 och år 2017.  

 

I övrigt framgår av utredningen att  har grundläggande hjälpbehov 

med personlig hygien och på- och avklädning. Det framgår att hon är delak-

tig med det senare. Förvaltningsrätten kan i utredningen inte finna stöd för 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2514-17 

Enhet 2  

 

att hennes behov i dessa delar skulle överstiga Försäkringskassans beräk-

ning.  

 

Förvaltningsrätten bedömer mot denna bakgrund att  inte har 

grundläggande behov i den omfattning som förutsätts för att ha rätt till assi-

stansersättning.  

 

Överklagandet ska avslås av de skäl som anges ovan. Vid denna omedelbara 

prövning av målet har frågan om inhibition förfallit.  

 

Förvaltningsrätten vill avslutningsvis framhålla att domen i detta mål inte 

innebär att  saknar rätt till personlig assistans enligt LSS eller stöd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453). Det finns med andra ord möjligheter att 

utan assistansersättning tillgodose hennes behov av hjälp och kontinuitet i 

stödinsatserna.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV3104/1D) 

 

 

 

Mats Edsgården 

 

I avgörandet har även nämndemännen Birgitta Larsson, Kjerstin Gustavsson 

och Leif Tollén deltagit. Föredragande: Niklas Lindqvist 

 

4















 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
4
/

1
 D

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

        

HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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




