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KLAGANDE 
  

  

Ombud: Jurist Gabriel Boulos 

STIL assistans AB 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 16 oktober 2017 

i mål nr 1800-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att 

 har rätt till fortsatt assistansersättning. Det ankommer på 

Försäkringskassan att besluta om omfattningen av assistansersättningen. 

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i sökt om-

fattning eller, i andra hand, i den omfattning kammarrätten finner skälig. 

Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Förvaltningsrättens bedöm-

ning speglar inte verkligt hjälpbehov. Tid för assistans kan även vara den tid 

som går mellan aktiva insatser. Även förflyttningar, som hänför sig till 

grundläggande behov, räknas till de grundläggande behoven. Hon behöver 

hjälp när hon är på toaletten eftersom hon till följd av spasticitet kan tappa 

balansen på toalettstolen. De förflyttningar hon gör är av mycket privat och 

integritetskänslig karaktär. En arbetsterapeut uppmätte den 12 oktober 2016 

att hon vid transporter i sele vid toalettbesök under 6 minuter och 12 sekun-

der inte var klädd. Mätningen av tid gjordes dessutom under optimala för-

hållanden på förmiddagen då hon var som piggast, minst spastisk, hade 

minst ont i armarna, hade mjukisbyxor, använde den egna anpassade toa-

letten och hade erfaren assistent. Hon sitter länge på toaletten av medicinska 

orsaker. Tiden för duschning när hon är på vattengymnastik kan inte utgå 

från en beräkning av hur lång tid det tar att duscha hemma. För övriga 

grundläggande behov hänvisar hon till vad hon anfört i förvaltningsrätten. 

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning vad gäller 

kommunikation. 

 

Försäkringskassan anser att tidsåtgången beträffande andra grundläggande 

behov uppgår till ca 19 veckotimmar, varav fem minuter per toalettbesök. 

 har invänt att många moment, då hon behöver assistans, 

tar längre tid än vad Försäkringskassans beräkningar visar och att väntetid 
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mellan moment och förflyttningar också i viss utsträckning kan godtas som 

assistansgrundande tid. 

 

Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta de tidsberäkningar som 

arbetsterapeut gjort den 12 oktober 2016. Redan de direkt integritets-

känsliga momenten vid  toalettbesök medför enligt 

kammarrättens mening en så hög ytterligare tidsåtgång att hennes 

hjälpbehov avseende grundläggande behov överstiger 20 timmar i veckan. 

Hon har därför fortsatt rätt till assistansersättning. Det får ankomma på 

Försäkringskassan att besluta om det antal timmar assistansersättningen ska 

omfatta. Överklagandet ska bifallas på detta sätt. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bengt Green (ordförande), Göran Mattsson (referent) 

och Linda Svärd har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 
   

 

 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2017-02-28, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

  

Förvaltningsrätten beslutar att sekretessen enligt 28 kap. 1 § offentlighets 

och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för de uppgifter om enskilds hälso-

tillstånd och andra personliga förhållanden som har lagts fram vid förvalt-

ningsrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte har 

tagits in i denna dom. 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.  
 

Försäkringskassan beslutade den 27 september 2016 att avslå  

 ansökan om fler timmar och inte längre bevilja henne assistans-

ersättning. Som skäl för beslutet anges att   behov av hjälp 

med de grundläggande behoven uppgår till 19 timmar och 1 minut. Ef-

tersom behoven understiger 20 timmar har   inte rätt till 

assistansersättning. Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 28 

februari 2017 att inte ändra sitt tidigare beslut, se bilaga 1.  

1
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  yrkar att hon i första hand ska beviljas assistansersättning 

med 131,25 timmar per vecka och i andra hand att förvaltningsrätten fast-

ställer att hon har rätt till assistansersättning och återförvisar målet till För-

säkringskassan för beräkning av det totala antalet timmar.     

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.  

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 
 

  

Hennes grundläggande behov är avsevärt större än vad Försäkringskassan 

har bedömt. Vid toalettbesök tar förflyttning samt av- och påklädning i snitt 

13 minuter. Det är enbart de aktiva momenten. Kläderna börjar assistenten 

lossa på redan när förflyttningen startar och det är därifrån det grundläg-

gande behovet ska börja räknas. Sedan måste kläderna även rättas till när 

hon är tillbaka i rullstolen. Utöver det krävs det även tillsyn under toalettbe-

söket då hon kan behöva ropa på assistenten om hennes fötter far iväg. För-

säkringskassan har gjort bedömningen att det tar fem minuter, men har inte 

redovisat hur de kommit fram till den siffran. Det är anmärkningsvärt att 

Försäkringskassan tidigare beviljat tio minuter för toalettbesök, men att de 

nu halverat tiden utan hänvisning till något intyg. 

 

Hon får för lite tid vid duschning både hemma och vid bassängbad. Hon får 

enbart 20 minuter att duscha innan bassängbadet, vilket tar 30 minuter. Det 

krävs en grundlig tvättning innan bassängbadet. Efteråt är det också viktigt 

med tvättning för att få bort klor då hon annars lätt får eksem. De dagar hon 

har bassängbad behöver hon också tvätta sig på morgonen och behöver 

handräckning även om hon kan utföra tvätten själv.  
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Hon kan kamma sig med höger hand, men kan inte sätta upp håret. Hon kan 

inte sminka sig eller ta på sig smycken då det kräver att hon använder båda 

händerna. Hon har omfattande och stora besvär med fötterna. På grund av 

spasticitet i benen så skaver fötterna mot olika delar av rullstolen. Hon får 

då sår som inte vill läka och på rekommendation från vården ska hon smörja 

in fötterna helst två gånger om dagen och minst en gång om dagen. Hon har 

också behov av rakning och vanlig insmörjning. 

 

När hon ska lägga sig eller gå upp på morgonen används en sele som läggs 

mot huden. Hon har då på sig nattlinne och korta cykelbyxor. Det är integri-

tetsnära. Kläder måste justeras när hon lagt sig i sängen så att de inte skaver.  

 

Hon är helt döv på båda öronen och har implantat så att hon kan höra 

elektroniskt. Hon hör rätt bra i tysta miljöer. Är det flera som pratar med 

varandra hör hon inte ett dugg, bara enstaka ord. I bassängen kan hon inte ta 

emot instruktioner från ledarna eller annan information. I affärer och restau-

ranger har hon också svårt att höra. Det går inte att ta på sig hörapparaten 

när hon är våt i håret. När hon inte hör kan assistenterna i efterhand för-

medla budskapet till henne eller handgripligen visa.  

 

Hennes hälsa har blivit sämre. Det är framförallt armarna som har tagit 

mycket stryk. Idag jämfört med två år sedan har hon mer påverkan på ar-

marna. Hon har svårare att ta i saker. Det beror på en allmän förslitning. 

 

Försäkringskassan 

Det är inte all hjälp som utgör grundläggande behov. Förflyttningar bedöms 

inte som grundläggande behov. Tid när   är ensam på toalet-

ten beräknas inte heller. De faktiska insatserna vid toalettbesöket, det vill 

säga hjälp med av- och påklädning, utgör grundläggande behov och är be-

räknat till fem minuter. Flertalet av de aktiva insatser som är tidsmätta är 

fram till att toabesöket ska börja. Försäkringskassan anser inte att det skett 
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någon medicinsk förbättring av   utan anledningen till att 

tiden kortats är att det sker en restriktivare tolkning utifrån praxis av vad 

som anses utgöra grundläggande behov. Den uppmätta tiden för toalettbesö-

ket ifrågasätts inte, men den tid som utgör förflyttning ska inte räknas som 

grundläggande behov.  

 

Försäkringskassan har beaktat tid både före och efter bassängbadet. Princi-

pen vad gäller personlig hygien är att den behövande ska kunna hålla sig 

ren. Om ett hygienmoment som förvisso är kropps- och integritetsnära 

egentligen inte är nödvändigt för att hålla sig ren går det ifrågasätta om det 

ens ska beaktas som grundläggande behov. Försäkringskassan har ändock 

beaktat omfattande tid för dusch i samband med bassängträning. Den tid 

som beviljats räcker för att   ska kunna hålla sig ren. Ett 

duschtillfälle per dag är att uppnå goda levnadsvillkor. Försäkringskassan 

har beaktat åtminstone en dusch per dag oavsett om det var vid bad eller 

hemma. När en person kommer upp i över tjugo timmars grundläggande 

behov går det att ta hänsyn till ytterligare hygien.  

 

Sårvård får anses utgöra egenvård och utgör inte grundläggande behov. Uti-

från praxis utgör inte allt som är kroppsnära grundläggande behov. Till ex-

empel så utgör inte manikyr och pedikyr grundläggande behov även om det 

är hudnära. Förflyttningar i sig är inte grundläggande behov. Vad gäller or-

toser finns praxis som visar att det inte utgör grundläggande behov. Det ska 

också ske en restriktiv bedömning av sminkning och hårvård som inte är 

integritetskänsligt rent generellt. 

 

För att kommunikation ska beviljas som grundläggande behov krävs att per-

sonen behöver få hjälp för att kommunikation med tredje part ens ska vara 

möjlig. Då krävs ingående kunskaper om den funktionsnedsattes sätt att 

kommunicera och hur de förstår det som kommuniceras. Den hjälp  

 behöver är inte sådan hjälp med kommunikation som utgör ett 

grundläggande behov.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

Gällande regler framgår av det överklagande beslutet. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Frågan i målet är om   grundläggande behov överstiger 20 

timmar per vecka för rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbal-

ken. Det är   som måste göra sannolikt att tidsåtgången för 

att tillgodose hjälpbehovet är av större omfattning än den tid som Försäk-

ringskassan bedömt.  

 

  gör gällande att hennes hjälpbehov vad gäller personlig 

hygien är större än vad Försäkringskassan har bedömt. Förvaltningsrätten 

konstaterar att det i arbetsterapeutiskt utlåtande finns angivet att det tar ca 

13 minuter för   att utföra förflyttningar samt på- och av-

klädning vid toalettbesök. Förvaltningsrätten bedömer att förflyttning eller 

handräckning inte utgör grundläggande behov utan att det är bara de aktiva 

insatserna avseende av- och påklädningen som ska beaktas i samband med 

toalettbesök. Det är således inte aktuellt att räkna med hela den tid som toa-

lettbesöken tar som grundläggande behov. Förvaltningsrätten finner inte 

skäl att göra någon annan tidsmässig bedömning än den som Försäkrings-

kassan gjort avseende tidsåtgång för av- och påklädningen vid toalettbesök.   

 

Vad gäller ytterligare tid i samband med dusch så har   

tillerkänts hjälp i samband med dusch varje dag under veckan, fem dagar i 

veckan med 40 minuter per tillfälle och två dagar i veckan (i samband med 

bassängträning) med 1 timme och 10 minuter per tillfälle. Med beaktande av 

att tid för förflyttningar inte ska ingå i tid för duschning anser förvaltnings-

rätten att utredningen inte visar att   behov av hjälp vid 
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duschning, vilket även inkluderar hårvård, är mer omfattande än vad Försäk-

ringskassan har bedömt. 

 

  har beviljats fem minuter per dag för hjälp i samband med 

insmörjning av fötter, nagelvård och intimrakning.   anser 

att tiden ska vara mer omfattande och att hon också ska beviljas tid för sår-

vård, insmörjning av benen, sminkning, ta på smycken och att ta av och på 

ortoser. Förvaltningsrätten anser inte att sårvård, sminkning, ta på smycken 

och hjälp med byte av ortoser ska anses ingå i de grundläggande behoven, 

då det inte är av sådant kvalificerat slag som krävs för att det ska vara fråga 

om grundläggande behov (jfr Kammarrättens i Göteborg avgörande i mål nr 

3638-15). Vad avser hjälp med insmörjning av benen får den redan bevil-

jade tiden anses vara tillräcklig för att tillgodose även det behovet. 

 

Att kommunicera med andra och därmed kunna skapa och upprätthålla soci-

ala kontakter hör till de grundläggande behoven. För att kommunikation ska 

ingå i de grundläggande behoven krävs att det behövs ingående kunskap om 

personen, personens funktionshinder och kommunikationssätt för att kom-

munikation ska vara möjlig (se RÅ 2010 ref. 17). Förvaltningsrätten konsta-

terar att   förvisso är döv på båda öronen, men att hon har 

implantat som gör att hon klarar av att höra. Hon har i övrigt inga problem 

att själv uttrycka sig.   menar att hon behöver hjälp med 

kommunikation i situationer när hon är i vatten och till följd av det inte kan 

höra.   har själv uppgett att hon vid de tillfällena inte ens 

kan kommunicera med sina assistenter utan att de får tala om för henne vad 

som sagts i efterhand när hon kan använda implantaten igen. Förvaltnings-

rätten anser inte att   uppfyller kriterierna som krävs för att 

bevilja kommunikation som ett grundläggande behov.  

 

Förvaltningsrätten gör ingen annan bedömning avseende tidsåtgången för 

av- och påklädning eller bedömningen av om   ska vara be-
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rättigad till ytterligare hjälp som kräver ingående kunskap om henne än den 

som Försäkringskassan har gjort.  

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att överklagandet ska avslås.  

 

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

 

 

Magnus Isgren 

 

Rådmannen Magnus Isgren samt nämndemännen Berith Lidberg, Emil 

Gullbrantz och Jan-Håkan Otterberg har avgjort målet. Föredragande jurist 

har varit Kristin Rydenståhl.  

 

Nämndemännen Berith Lidberg och Emil Gullbrantz är skiljaktiga och anser 

att   ska anses berättigad till assistansersättning. Med de 

läkarintyg som finns och av vad som framkommit är det visat att  

 har grundläggande behov överstigande 20 timmar.  

 överklagande ska därför bifallas. 
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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. 
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