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Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan för fram 

bl.a. följande. Det grundläggande behovet personlig hygien ska vara 

avgränsat till att endast omfatta det högst basala behovet. För hjälpbehovet 

personlig hygien ska det typiskt sett handla om att hålla sig ren och det bör 

vara behov som man normalt inte avstår ifrån. Det är tillräckligt att duscha 

en gång per dag ror att hålla sig ren. Även om träningen är medicinskt 

motiverad, är inte behov av extra duschtillfällen på grund av träning ett 

grundläggande behov. kan välja att .duscha på morgonen 

eller på eftermiddagen, till exempel efter träning, för att hålla sig ren. 

Förvaltningsrätten har i sitt avgörande ansett att önskan 

om att få hjälp med att torka sig i samband med toalettbesök ska beaktas i 

beräkningen av hans grundläggande behov. Av utredningen i målet framgår 

att har en automatisk bidetillsats som innebär att han kan 

spola och torka sig själv. I bedömningen av grundläggande behov kan inte 

den försäkrades önskan om att få hjälp på ett annat sätt beaktas. 

har getts tillfälle att yttra sig men har inte hörts av. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

I målet är ostridigt att tillhör personkretsen enligt 1 § 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Han 

har därför rätt till assistansersättning om hans behov av personlig assist

ans :llir grundläggande behov i genomsnitt överstiger 20 timmar i veckan. 

Försäkringskassan har bedömt att hjälpbehov med de 

grundläggande behoven personlig hygien samt av- och påklädning uppgår 

till 16 timmar och 20 minuter per vecka. Förvaltningsrätten har däremot 

bedömt att hjälpbehovet för grundläggande behov uppgår till 20 timmar och 




















