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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 18 oktober 2016 i mål nr 5142-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och visar målet 

åter till Försäkringskassan för ny prövning av  ansökan 

om assistansersättning i enlighet med domskälen. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. Till stöd 

för sin talan anför han bl.a. följande. Han har ett grundläggande hjälpbehov 

avseende all sin hygien så som duschning, torkning och insmörjning av 

normal omfattning. Förvaltningsrätten har kommit fram till ett felaktigt slut 

när de inte bedömt hans behov av hjälp med skrapning och insmörjning som 

ett grundläggande behov. Det finns inget botemedel mot hans sjukdom utan 

bara sätt att lindra den och det är genom att blötlägga huden för att därefter 

skrapa och smörja den. 

 

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

följande. Det grundläggande behovet personlig hygien innefattar ett antal 

moment som kan betraktas som fysiskt nära och har en nära koppling till 

den personliga hygiensituationen.  behov av skrapning och 

insmörjning av huden bedöms inte ha en så nära koppling till den personliga 

hygiensituationen. Skrapning och insmörjning av hud är ett led i behand-

lingen av  sjukdom iktyos och det utgör därför ett personligt 

hjälpbehov och kan inte räknas till det grundläggande behovet personlig 

hygien. Av praxis (HFD 2012 ref. 41) framgår att insatser som varma bad 

och massage inte är av sådan karaktär att det kan räknas som ett grund-

läggande behov enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Försäkringskassan instämmer i förvaltningsrättens 

bedömning att bortskrapning av hud och insmörjning går att jämföra med 

massage, och att  behov därför inte kan anses utgöra ett 

grundläggande behov.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen enligt  

1 § LSS. Eftersom han tillhör personkretsen har han enligt 51 kap. 3 § 

socialförsäkringsbalken rätt till assistansersättning förutsatt att han behöver 
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personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana 

grundläggande behov som avses i 9 a § LSS, dvs. personlig hygien, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan  

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. 

 

Den avgörande frågan i målet är om  behov av insmörjning  

och bortskrapning av torr hud ska bedömas som ett sådant grundläggande 

behov som avses i 9 a § LSS (51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken). 

 

Av förarbetsuttalanden och praxis framgår bl.a. följande när det gäller 

insatsen personlig assistans (se prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 f. samt  

RÅ 2009 ref. 57). Det ska vara fråga om hjälp eller stöd av mycket privat 

karaktär och insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller  

på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Rätten  

till personlig assistans är avsedd att omfatta svårt funktionshindrade som 

behöver hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider  

och med annan personlig service. Den enskilde ska ha ett klart behov av 

personlig assistans i de situationer det är fråga om. Vad lagstiftaren åsyftat 

är sådana 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. Detta bör beaktas vid tolkningen av vad som ska anses omfattat 

av hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS. 

 

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2012 ref. 41 framgår att 

behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

principiellt inte kan beaktas vid bedömningen av om rätt föreligger till 

personlig assistans enligt LSS (jfr även 51 kap. 5 § socialförsäkrings-

balken). Sådana behov kan alltså inte räknas till de grundläggande behoven. 

En annan sak är enligt Högsta förvaltningsdomstolen att sjukvårdande 

insatser i form av s.k. egenvård kan berättiga till personlig assistans för 

andra personliga behov i de fall där det konstateras att den enskilde redan 
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har rätt till personlig assistans för att tillgodose sina grundläggande behov 

(jfr SOU 2012:6 s. 124 och 299). Högsta förvaltningsdomstolen kom i målet 

fram till att insatser i form av varma bad och massage inte var av sådan 

karaktär att de kan räknas som grundläggande behov. 

 

I Kammarrätten i Stockholms dom den 10 februari 2017 i mål nr 4660-16 

bedömdes en persons behov av insmörjning p.g.a. svår psoriasis och acne 

utgöra ett grundläggande behov hänförligt till personlig hygien. Vikt lades 

vid att insmörjningen bedömdes som nödvändig och av en integritetskänslig 

karaktär. 

 

Av utredningen i målet framgår att  har en medfödd svår 

iktyossjukdom med klåda och smärta som följd. Det finns ingen medicinsk 

behandling annat än att lindra besvären med hjälp av bad, bortskrapning  

av hud och smörjning, vilket krävs flera gånger om dagen. Behandlingen  

är nödvändig för  och är viktig för att undvika infektioner. 

Enligt kammarrättens mening får behandlingen anses vara av sådan privat 

och integritetskänslig karaktär att den är att betrakta som ett grundläggande 

behov. Kammarrätten anser därför att vid bedömningen av  

behov av hjälp med den personliga hygienen ska även tid för insmörjning 

och bortskrapning av hud räknas med. 

 

Av Försäkringskassans utredning framgår att  även har vissa 

andra behov av hjälp med den personliga hygienen. Eftersom Försäkrings-

kassan inte har beräknat tid för bortskrapning och insmörjning av hud kan 

inte kammarrätten som första instans bedöma omfattningen av  

sammantagna behov av hjälp med den personliga hygienen. Det ankommer i 

stället på Försäkringskassan att göra en ny beräkning av  behov 

av hjälp med den personliga hygienen. Underinstansernas avgöranden ska 

därför upphävas och målet visas åter till Försäkringskassan för ny 

handläggning och prövning av  ansökan om 

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

 

 

 

Cecilia Silfverhjelm Pia Cedermark Rickard Tennisberg 

kammarrättsråd kammarrättsråd    tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent 

 

 

 

 Anton Lesse  

 föredragande 
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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




