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(mål nr 3149-17)
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ÖVERKLAGADE BESLUT
1. Försäkringskassans beslut den 8 mars 2017, se bilaga 1
2. Vård- och omsorgsnämndens beslut den 26 maj 2017
SAKEN
1. Assistansersättning
2. Personlig assistans
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och bestämmer att
Gabriella Linders har rätt till assistansersättning. Mål nr 3149-17 visas åter
till Försäkringskassan för prövning av omfattningen av ersättningen. Fram
till dess Försäkringskassan bestämmer något annat ska assistansersättning
ges ut i den omfattning som följer av beslutet den 18 maj 2011.

Förvaltningsrätten skriver av mål nr 7146-17.

___________________

Dok.Id 395075
Postadress
Box 4522
203 20 Malmö

Besöksadress
Kalendegatan 6

Telefon
Telefax
040-35 35 00
040-97 24 90
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND

Mål nr 3149-17

Gabriella Linders har tidigare varit beviljad assistansersättning med i genomsnitt 138 timmar i veckan. Försäkringskassan beslutade den 25 januari
2017 att Gabriella Linders från och med mars 2017 inte längre har rätt till
assistansersättning eftersom hennes behov av personlig assistans avseende
de grundläggande behoven bedöms understiga 20 timmar per vecka. Försäkringskassan beslutade samtidigt att avslå Gabriella Linders ansökan om fler
timmar med assistansersättning för att delta i daglig verksamhet. Den 8 mars
2017 beslutade Försäkringskassan genom omprövning att ändra sitt tidigare
beslut endast på så sätt att tid för skäligt rådrum flyttades fram till utgången
av mars 2017, se bilaga 1.

Mål nr 7146-17

I beslut den 26 maj 2017 avslog Vård- och omsorgsnämnden i Båstads
kommun (nämnden) Gabriella Linders ansökan om biträde av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Som motivering till beslutet anförde nämnden i
huvudsak följande. Gabriella Linders behov av handgriplig och aktiv hjälp
med de grundläggande behoven är inte tillräckligt stora eller omfattande.
Behoven bedöms inte heller vara av den mycket privata och fysiskt nära
karaktär, som uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten.
Gabriella Linders funktionsnedsättning förorsakar henne inte så stora och
omfattande insatser som krävs för att vara berättigad till personlig assistans
enligt LSS.
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Mål nr 3149-17

Gabriella Linders yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i tidigare
omfattning samt för tid i daglig verksamhet. Hon anför i huvudsak följande.
Försäkringskassan har i sin utredning på flera punkter förenklat och underdrivit hennes hjälpbehov. Det handlar många gånger inte om att hon behöver motiveras utan att hennes assistenter praktiskt måste utföra momenten.
Även om hon rent fysiskt kan utföra flera moment, så medför hennes psykiska funktionsnedsättning att hon inte förstår att hon ska göra något eller
hur hon ska göra det. Vid tandborstning handlar det inte om att motivera
henne att borsta tänderna utan om att få henne att gapa och att tillåta assistenten att borsta hennes tänder, vilket kan ta 10-15 minuter per gång. Vidare är det orimligt att endast räkna med två minuter för två toalettbesök per
dag. – Hon har stora svårigheter att föra mat till munnen, eftersom hon inte
kan behålla mat på besticken. Hon skulle inte på egen hand kunna få i sig
tillräckligt med näring. De dagar hon inte mår bra, kan hon inte alls äta
själv. – Vid kommunikation är hon i behov av en assistent för att kunna
kommunicera med andra. Assistenten behöver ingående kunskap både om
henne och om hennes mycket speciella sätt att kommunicera. Hon har ett
stort ordförråd, men förstår inte innebörden av alla ord. Hon har även ett
eget sätt att använda ord och blir upprörd och utåtagerande om hon blir korrigerad. – Hennes tillsynsbehov är främst kopplat till hennes utåtagerande
beteende, som kräver tillsyn av övervakande karaktär. Om man inte arbetar
med henne på ett alldeles unikt och speciellt sätt förvärras beteendet. Utebliven tillsyn leder till att hon skadar sig själv och andra samt att hon kastar
och förstör saker.
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och uppger i huvudsak
att det inte finns några inrapporterade allvarligare händelser kopplat till Gabriella Linders utåtagerande beteende.

Mål nr 7146-17

Gabriella Linders yrkar att hon ska beviljas biträde av personlig assistans
enligt LSS med 138 timmar per vecka. Hon anför i allt väsentligt samma
omständigheter som i sambandsmålet, mål nr 3149-17, och tillägger i huvudsak följande. Nämnden har på flera punkter i sin utredning förenklat och
underdrivit hennes behov av hjälp. Det är direkt felaktigt att hon endast
skulle vara i behov av vägledning och handräckning. Nämnden har inte gjort
någon beräkning av hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven. – Hon framför även kritik mot nämndens handläggning av ärendet.

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.

MÅLENS HANDLÄGGNING

Förvaltningsrätten har hållit gemensam muntlig förhandling i målen den
19 september 2017.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målen är om Gabriella Linders behov av personlig assistans för
sådana grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, uppgår till i genomsnitt mer
än 20 timmar per vecka.

Försäkringskassan har i tidigare beslut från år 2011 beräknat Gabriella Linders hjälpbehov avseende personlig hygien till totalt 11,2 timmar per vecka
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samt hennes hjälpbehov avseende av- och påklädning till 10,5 timmar per
vecka. Av utredningen framgår inte annat än att Gabriella Linders tillstånd,
och därmed hennes behov av hjälp, i princip är oförändrat i förhållande till
tidigare prövning. Även om en del av hjälpbehovet avser muntligt stöd
framgår att Gabriella Linders i många situationer är i behov av handgriplig
hjälp, särskilt i duschsituationer och vid toalettbesök. Enligt förvaltningsrättens mening saknas anledning att minska tidsåtgången i sådan utsträckning
som Försäkringskassan gjort. Gabriella Linders hjälpbehov med de grundläggande behoven kan istället skäligen uppskattas till 11 timmar per vecka
avseende personlig hygien och 8 timmar per vecka avseende av- och påklädning.

Vad gäller måltider anges i gjord ADL-bedömning att Gabriella Linders kan
föra mat och dryck till munnen. I åberopat läkarintyg anges dock att hon
beroende på dagsformen någon gång kan föra ett glas vatten till munnen,
men att hon inte har kapacitet att försörja sig själv med mat. Vidare framgår
av uppgifter från den gode mannen att Gabriella Linders har stora svårigheter att på egen hand hålla kvar mat på besticken när hon för maten till munnen. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att Gabriella Linders
hjälpbehov i samband med måltider bör bedömas som ett grundläggande
behov. Tidsåtgången kan skäligen uppskattas till 1 timme per dag, motsvarande i genomsnitt 7 timmar per vecka.

I fråga om kommunikation framgår att Gabriella Linders har en begränsad
språkförståelse och att hon har egna benämningar avseende flera ord. Enligt
uppgift från både assistenter och den gode mannen behöver hon på grund av
sina kommunikationssvårigheter hjälp med att tolka både vad som sägs och
vad hon själv vill förmedla. Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen anser förvaltningsrätten visat att Gabriella Linders behöver hjälp av
en person som känner henne väl och har kunskaper om henne och hennes
funktionshinder. Behov av hjälp finns såväl när hon ska förmedla sig till
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utomstående som när hon ska förstå budskap från andra. Hennes hjälpbehov
avseende kommunikation ska därför anses vara ett grundläggande behov
och tidsåtgången ska beaktas med skäliga 30 minuter per dag, motsvarande
3,5 timmar per vecka.

Sammantaget anser förvaltningsrätten att Gabriella Linders har ett behov av
personlig assistans för sina grundläggande behov i en omfattning som uppgår till 29,5 timmar per vecka. Hon har således rätt till assistansersättning.

Det bör ankomma på Försäkringskassan som första instans att utreda övriga
behov och besluta om Gabriella Linders totala antal assistanstimmar. Mål
3149-17 ska därför överlämnas till Försäkringskassan för vidare handläggning.

Vid denna utgång föreligger inte skäl att pröva Gabriella Linders överklagande av nämndens beslut om rätt till biträde av personlig assistans enligt
LSS. Mål nr 7146-17 ska därför skrivas av från fortsatt handläggning.

_______________________
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE
Hur man överklagar denna dom i frågan om assistansersättning framgår av
bilaga 2 (Dv 3104/1b) och i frågan om personlig assistans framgår av bilaga
3 (Dv 3109/1b).

Fredrik Löndahl
(skiljaktig mening, se nedan)

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Aqba Ar-Rawi, Gertrud Fäldt
Wikström och Jan Johnsson.

Ingrid Widman har föredragit målen.

Chefsrådmannen Fredrik Löndahl är skiljaktig och anför följande:

Det står genom utredningen fullständigt klart att Gabriella Linders har ett
omfattande behov av stöd och hjälp i sin dagliga livsföring. Frågan är om
detta behov ska tillgodoses inom ramen för assistansersättning. För detta
krävs att hennes behov av personlig assistans för s.k. grundläggande behov
uppgår till minst 20 timmar per vecka. Om så inte är fallet får behovet istället tillgodoses genom andra insatser. Det är dock inte en fråga i dessa mål.

Försäkringskassan har tidigare gjort en bedömning av Gabriella Linders
behov, som enligt lag ska omprövas med vissa intervall. Vid en omprövning
ska som regel en ny utredning och bedömning göras. Försäkringskassan har
då självklart att beakta såväl eventuell förändrad lagstiftning som ny praxis,
som kan medföra att en annan bedömning görs än tidigare i såväl mer generös som mer restriktiv riktning. Utifrån det nu sagda gör jag följande be-
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dömning avseende Gabriella Linders behov av personlig assistans för de
grundläggande behoven.

Av gjord ADL-bedömning framgår att Gabriella Linders kan föra mat och
dryck till munnen om någon sitter bredvid och uppmuntrar henne att äta och
dricka. Hennes hjälpbehov i matsituationer kan därmed inte räknas som ett
grundläggande behov. Den omständigheten att Gabriella Linders behöver
matas de dagar hon mår sämre föranleder inte någon annan bedömning.

Vad gäller kommunikation framgår att Gabriella Linders har ett talat språk
och ett relativt stort ordförråd, men att hon har svårigheter när hon ska förmedla sig och förstå budskap från andra. Det har dock inte framkommit att
svårigheterna är av en sådan karaktär att det krävs en tredje person för att
kommunikation överhuvudtaget ska vara möjligt och att assistenterna därför
behöver ha en särskild kunskap om Gabriella Linders för att kunna hjälpa
henne att förstå och förmedla budskap (jfr RÅ 2010 ref. 17). Hennes hjälpbehov avseende kommunikation kan därmed inte hänföras till de grundläggande behoven.

Vad gäller Gabriella Linders tillsynsbehov framgår av det medicinska underlaget att det till stor del är hänförligt till hennes epilepsi, som inte beror
på en psykisk funktionsnedsättning och därmed inte kan godtas som ett
grundläggande behov (HFD 2015 ref. 46). Vidare anges i utredningen att
Gabriella Linders i vissa situationer kan ha ett utåtagerande beteende och ett
självskadebeteende. Det saknas dock stöd för att det krävs någon med ingående kunskap om Gabriella Linders och hennes funktionsnedsättning för att
kunna tillgodose hjälpbehovet i denna del. Det föreligger därmed inte heller
förutsättningar för att räkna med någon tid för annan hjälp som förutsätter
ingående kunskap såsom ett grundläggande behov.
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Vad slutligen gäller Gabriella Linders hjälpbehov avseende personlig hygien samt av- och påklädning framgår att hon behöver handgriplig hjälp i
vissa moment, bl.a. i duschsituationer och vid vissa toalettbesök. En stor del
av hjälpbehovet består dock av sådana aktiverings- och motiveringsinsatser
som inte kan berättiga till personlig assistans såsom ett grundläggande behov. Med hänsyn till vad som framkommit om Gabriella Linders svårigheter
vid tandborstning anser jag att hon vid detta moment bör tillgodoräknas ytterligare några minuter per dag såsom ett grundläggande behov, utöver de
totalt fyra minuter som Försäkringskassan godtagit. Detsamma gäller den av
Försäkringskassan godtagna tiden för toalettbesök om totalt fyra minuter per
dag. Jag bedömer dock inte att hjälpbehovet i dessa delar är av sådan omfattning att Gabriella Linders sammantagna hjälpbehov avseende de grundläggande behoven överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka. Rätt till
assistansersättning föreligger därmed inte.

Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.
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Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND
Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet
för offentlig part räknas emellertid från den dag
beslutet meddelades.

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,

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 rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
DV 3104/1 B • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket

de fortfarande är aktuella – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/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 förvaltningsrättens 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 månaden 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 september.
Om sista dagen för överklagande infaller på lördag,
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in
nästa vardag.

1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer 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
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Bilaga 3

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.
Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
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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 rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer 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 – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
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 domen/beslutet.
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