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Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 
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Försäkringskassans beslut. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut. Till stöd för sin talan anför 

Försäkringskassan i huvudsak följande. 

 

Förvaltningsrätten fann att  behov av hjälp med måltider, 

på- och avklädning samt personlig hygien överstiger 20 timmar per vecka 

även med beaktande av föräldraansvaret och tiden hon vistas i förskolan och 

i korttidshemmet.  vistas fem dagar per vecka i förskolan. 

Hon hämtas i syskonens förskola cirka 8.10 och hämtas vid sin egen 

förskola kl. 16.30. Hon går upp kl. 6.30 och lägger sig kl. 20.00. En vardag 

tillbringar hon cirka fyra timmar av sin vakna tid i hemmet. Hon vistas sju 

dagar per månad i ett korttidsboende, varav två av dessa dagar är en helg. 

Om timmarna för hennes vakna tid de fem dagar hon vistas heltid i korttids-

hemmet fördelas på en månad blir avdraget per vardag 0,86 timmar per dag. 

Detta innebär att Försäkringskassan vid beräkning av hennes grundläggande 

behov en vardag har att utgå ifrån att assistans kan ges högst 3,14 timmar 

per dag. En helg i månaden vistas hon således inte alls i hemmet. En sådan 

vecka kan  bara komma upp i 15,7 timmars assistans för 

grundläggande behov om man utgår ifrån att hon hela sin vakna tid får stöd 

med sina grundläggande behov och ingen tid för föräldraansvaret dras av. 

Inte ens när ett visst stöd på natten räknas med kan hon en sådan vecka 

komma upp i ett behov av hjälp med sina grundläggande behov som 

överstiger 20 timmar.  

 

Försäkringskassan har i sitt beslut beviljat tid för hjälp med av- och 

påklädning helt i enlighet med vad  har yrkat. Vad gäller 

matintaget har Försäkringskassan beräknat hjälpbehovet med de grund-

läggande behoven till 60 minuter en ledig dag. Försäkringskassan har också 

bedömt att inget tidsavdrag ska göras med anledning av föräldraansvaret. 

Enligt Försäkringskassans uppfattning kan dock hjälpen med måltider, med 
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hänsyn till  låga ålder, inte anses vara av så privat eller 

integritetskänslig karaktär att den ska ses som ett grundläggande behov. 

Beträffande hygien har Försäkringskassan beräknat  behov 

utifrån vad som kan anses vara rimligt och med beaktande av föräldra-

ansvaret.  

 

 uppger sitt behov av hjälp till 27,8 timmar per vecka. 

Försäkringskassan anser att hon i sin beräkning inte tar hänsyn till 

föräldraansvaret. Beräkningen innefattar även hjälp som inte tillhör de 

grundläggande behoven. Det måste beaktas att barn i femårsåldern även 

utan funktionsnedsättning behöver hjälp med hygien, av- och påklädning 

m.m. 

 

För det fall kammarätten anser att hjälp med de grundläggande behoven 

ryms inom  vakna tid i hemmet anser Försäkringskassan att 

inte hela den av henne yrkade tiden ska beaktas vid bedömningen av de 

grundläggande behoven, eftersom yrkandet inte tar hänsyn till föräldra-

ansvaret, omfattar tid för hjälp med övriga behov och i vissa avseenden får 

bedömas som oskäligt. 

 

 bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.  

Hennes grundläggande behov uppgår till i genomsnitt 27,8 timmar per 

vecka. Försäkringskassan synes ha utgått från att hon har accepterat de 

avdrag som gjorts med hänvisning till normalt föräldraansvar som skäliga. 

Hon har dock hela tiden bestridit att det är den extra tiden som ska beaktas, 

utöver vad barn i motsvarande ålder utan funktionshinder normalt behöver 

föräldrars hjälp med. I hennes fall går hjälpbehovet över huvud taget inte att 

jämföra med det som återfinns hos ett barn i motsvarande ålder utan 

funktionshinder.  
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Det stämmer inte att Försäkringskassan har godtagit den yrkade tiden för 

på- och avklädning. Hon har yrkat hjälp med 42 minuter per dag mot god-

tagna 36 minuter.  

 

Hennes grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka även med 

beaktande av det avdrag för tid i förskola avseende personlig hygien, 

blöjbyte, på- och avklädning och måltider som redovisats i ansökan. De 

tidsangivelser som hon har angett för de olika momenten avseende dessa 

grundläggande behov är rimliga i förhållande till hennes vakna tid. Dagtid 

en förskoledag är hon hemma och vaken under i genomsnitt fem timmar och 

tio minuter. De enskilda momenten avseende personlig hygien, blöjbyte, på- 

och avklädning och måltider under en förskoledag uppgår till 4 timmar och 

tre minuter per dag.  

 

Försäkringskassan har inte tidigare argumenterat för att avdrag i tid ska 

göras med hänvisning till att matning inte kan uppfattas som tillräckligt 

integritetskränkande med hänsyn till hennes ålder. 

 

Hon vidhåller att hon har ett grundläggande behov avseende kommunika-

tion och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktions-

hindrade (aktiv tillsyn). 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  hjälpbehov avseende de grund-

läggande behoven är av sådan karaktär och omfattning att hon har rätt till 

assistansersättning från Försäkringskassan. För att vara berättigad till 

assistansersättning krävs att behovet av personlig assistans för de 

grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per 

vecka.  
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 har anfört att hennes behov av hjälp med grundläggande 

behov i genomsnitt per vecka överstiger 20 timmar avseende personlig 

hygien, toalettbesök, på- och avklädning och måltider. De grundläggande 

behoven har hon beräknat till i genomsnitt 27,8 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan har i sitt beslut med beaktande av föräldraansvaret ansett 

att  behov av hjälp med de grundläggande behoven uppgår 

till 12,23 timmar per vecka. Försäkringskassan har då räknat bort timmar för 

tid hon vistas i förskola och korttidshem.  

 

Föräldraansvar 

 

Vid bedömningen av omfattningen av ett barns hjälpbehov ska hänsyn tas 

till vad som normalt kan anses falla inom ramen för det föräldraansvar som 

enligt föräldrabalken åvilar alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets 

ålder, utveckling och omständigheter i övrigt (jfr RÅ 1997 ref. 23 I). Praxis 

innebär att man jämför omfattningen av föräldraansvaret för ett friskt barn i 

samma ålder med behovet hos det funktionshindrade barnet. 

 

För ett friskt barn i  ålder, som vid tidpunkten för 

Försäkringskassans beslut var drygt fem år, föreligger alltjämt ett relativt 

stort behov av hjälp med de grundläggande behoven. Försäkringskassan har 

i sitt beslut utgått ifrån att alla barn i femårsåldern i varierande omfattning 

behöver hjälp med sin personliga hygien, av- och påklädning samt måltider 

och godtagit viss tid för det hjälpbehov som går utöver föräldraansvaret. 

Kammarrätten finner utifrån föreliggande utredning inte skäl att göra någon 

annan bedömning än Försäkringskassan i fråga om omfattningen av 

föräldraansvaret avseende dessa grundläggande behov. 
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Kommunikation och annan hjälp som grundläggande behov 

 

 har i svaret på Försäkringskassans överklagande vidhållit att 

hon har ett grundläggande behov avseende kommunikation och annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (aktiv 

tillsyn). Försäkringskassan har i sitt beslut ansett att hon inte har behov av 

assistans för att kommunicera eller behov av annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om henne. Förvaltningsrätten ansåg i den överklagade 

domen att det inte är visat att  har behov av hjälp med 

kommunikation och bedömde att den tillsyn som krävs inte var att betrakta 

som aktiv tillsyn. Kammarrätten gör i denna del samma bedömning som 

förvaltningsrätten. 

 

Sammanfattande bedömning 

 

Kammarrätten anser med beaktande av föräldraansvaret och den tid  

 vistas på förskola och korttidshem att  

behov av hjälp med de grundläggande behoven inte i genomsnitt överstiger 

20 timmar per vecka. Hon har därmed inte rätt till assistansersättning. 

Försäkringskassans överklagande ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

Marie Bjernelius Lundahl      Karin Nilsson Edin  Anna Fridh Welin 

kammarrättsråd          kammarrättsråd  tf. assessor 

ordförande          referent 

 

 

   Johan Nykvist 

   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




