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KLAGANDE 

  
  
Ombud: Advokat Jessica Gustavsson 
 
MOTPART 
Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 14 maj 2018 i mål nr 665-17, 
se bilaga A 
 
SAKEN 
Personlig assistans 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med ändring av underinstansernas avgöranden förklarar kammarrätten  

 berättigad till personlig assistans med 64 timmar och 

15 minuter per vecka.  

 

Det ankommer på nämnden att bedöma om det har funnits några 

kostnader för personlig assistans från tidpunkten för ansökan som kan 

ersättas retroaktivt. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten i första hand beviljar honom 

personlig assistans med 64 timmar och 15 minuter per vecka och i andra 

hand med 60 timmar och 45 minuter per vecka. Han anför följande. 

Förvaltningsrätten har inte uttalat sig om de felberäkningar som han har 
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påtalat i nämndens olika beslut. Även det senaste rättelsebeslutet från mars 

2017 innehåller felaktigheter men förvaltningsrätten har inte vidtagit någon 

processledande åtgärd för att bringa reda i hur nämnden har beräknat hans 

grundläggande behov. Det måste först konstateras hur mycket personlig 

assistans han har beviljats genom besluten. Först därefter kan ställning tas 

till frågan om han tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Nämnden har i beslutet från december 2016 vitsordat att hans behov av 

hjälp vid toalettbesök uppgår till 15 minuter per tillfälle sex gånger per dygn 

och att det krävs dubbel assistans. Det ger 1 timme och 30 minuter per dygn 

och assistent, dvs. totalt 21 timmar per vecka. Nämnden har, genom att 

endast bevilja 10,5 timmar, dividerat tiden på två assistenter i stället för att 

beräkna den enkla och den dubbla assistenten var för sig i enlighet med 

praxis (jfr RÅ 2010 ref. 53). För andra personliga behov har han bedömts 

behöva dubbel assistans med 3 timmar och 30 minuter per vecka vid 

förflyttningar. Det måste antas att nämnden även vid den bedömningen 

felaktigt har dividerat tiden i stället för att dubblera den. Hans behov av 

hjälp med personlig hygien har beräknats till 13 timmar per vecka. Det 

framgår inte om någon del utgörs av dubbel assistans.  

 

Utöver detta har förvaltningsrätten inte uppmärksammat att nämnden har 

beräknat tiden för andra personliga behov som en restpost i form av 

mellanskillnaden mellan de tidigare beviljade 40 timmarna och det 

beräknade grundläggande behovet. Någon egentlig utredning och bedöm-

ning av de enskilda behoven har inte gjorts.  

 

Vård- och omsorgsnämnden anser att överklagandet ska avslås men begär 

att kammarrätten ska göra en korrigering på grund av räknefel av den 

beviljade tiden till 50 timmar och 20 minuter. Nämnden anför följande. 

 tillförsäkras goda levnadsvillkor genom den beviljade 

tiden för assistans. Tiden för toalettbesök om 15 minuter per tillfälle är 

beräknad för två assistenter, 7,5 minuter per assistent.  har 
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yrkat 10 timmar och 30 minuter för toalettbesök och har beviljats den tid 

han har yrkat. De 3 timmar och 30 minuter som han har beviljats för 

förflyttningar som övriga behov är beaktade med dubbel assistans.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

I målet är ostridigt att  har rätt till insatsen personlig 

assistans. Frågan är i vilken omfattning insatsen ska beviljas. 

 

Av en ADL-bedömning från juli 2016 framgår vilka moment och vilken 

tidsåtgång som  får anses ha yrkat assistans för. När  

 yrkanden beskrivs i utredningen som gjordes i samband med 

beslutet i december 2016 har nämnden dock, utan närmare förklaring, gjort 

vissa omdisponeringar av den yrkade tidsåtgången. Detta försvårar 

bedömningen. 

 

När det gäller posten förflyttningar innehåller nämndens sammanställning 

av yrkad assistans över huvud taget inte någon tid för förflyttningar i 

samband med grundläggande behov, att jämföra med de 3 timmar och 

30 minuter som anges i ADL-bedömningen – även om den beskrivningen i 

och för sig tyder på att det rör sig om ett övrigt behov. Av ADL-

bedömningen framgår att  också har ett övrigt behov av 

hjälp med förflyttningar utanför hemmet, vilket anges uppgå till sju timmar 

per vecka. Även i nämndens återgivning av hans yrkanden uppgår denna 

post till sju timmar. Det framstår därmed som att ett yrkande om 3 timmar 

och 30 minuter för förflyttningar helt har utelämnats från nämndens 

prövning. 

 

 har beviljats 3 timmar och 30 minuter för förflyttningar 

som övrigt behov, vilket uppges innefatta dubbel assistans. Han har alltså 

beviljats assistans i den delen för åtgärder som tidsmässigt uppgår till 

1 timme och 45 minuter i veckan. Nämnden har – trots att kammarrätten 
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särskilt begärt förtydligande i denna del – inte närmare preciserat vilka 

förflyttningar som beaktats. Det framgår inte om tiden avser förflyttningar 

inom eller utom hemmet men utifrån vad som framgår om  

 funktionshinder utgår kammarrätten från att tiden 

huvudsakligen avser förflyttningar inomhus. Det framgår inte alls vilken 

bedömning som har gjorts av de sju timmar förflyttningar utanför hemmet 

som  har yrkat assistans för.  

 

Av nämndens utredning framgår att dubbel assistans i samband med 

grundläggande behov endast har beviljats för toalettbesök. Det framgår inte 

av vilka skäl dubbel assistans nekats för andra grundläggande behov, trots 

att hemvårdspersonal i samband med nämndens utredning 2015 har uppgett 

att de behöver vara två personer vid all förflyttning när det gäller klädsel, 

dusch och nedre hygien.  

 

Vad gäller de resterande övriga behoven har nämnden enbart räknat upp 

vilka behov som omfattas i en post som summerats till 24 timmar och 

10 minuter per vecka. Det anges inte vilken tidsåtgång som har beräknats 

för respektive moment, bortsett från att dubbel assistans för förflyttningar 

har beaktats med 3 timmar och 30 minuter. Posten övriga behov synes inte 

vara baserad på någon självständig behovsbedömning utan snarare vara 

beräknad utifrån mellanskillnaden mellan grundläggande behov och det 

tidigare yrkandet om 40 timmars assistans. Detta är inte ett riktigt sätt att 

beräkna de övriga behoven på.  

 

Sammantaget konstaterar kammarrätten att nämndens utredning och 

bedömning av  hjälpbehov är bristfällig och att nämnden 

inte heller under domstolsprocessen förmått klargöra skälen för sitt beslut. 

Kammarrätten anser dock att utredningen visar att  inte 

tillförsäkras goda levnadsvillkor genom de timmar för personlig assistans 

som nämnden har beviljat.  
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Utifrån  funktionsnedsättningar och de omständigheter 

som i övrigt har kommit fram om hans livssituation anser kammarrätten 

att det är rimligt att han beviljas ytterligare assistans för förflyttningar 

och dusch. Kammarrätten anser därtill att  sannolikt 

även i andra delar behöver mer assistans för sina övriga behov än vad 

som har beviljats av nämnden. Mot denna bakgrund anser kammarrätten 

att det finns förutsättningar för att bevilja  personlig 

assistans i enlighet med hans yrkande i kammarrätten, dvs. med 64 

timmar och 15 minuter per vecka. 

 

Retroaktiv ersättning 
 

Av nämndens beslut framgår inte från och med vilket datum  

 har beviljats den assistans han nu har. Det är inte möjligt att 

bevilja assistans retroaktivt men  kan ha rätt till 

ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans som han har haft.  

 

Det ankommer på nämnden att pröva om  har haft 

sådana kostnader att ersättning kan betalas ut retroaktivt från tidpunkten 

för ansökan. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

 Åsa Ståhl  
 
 
Ewa Mårdberg          Victoria Röshammar 
          referent 
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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Advokat Jessica Gustavsson 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

Ombud: Jonas Wittnik 

c/o Shamsen Assistans AB 

Solskensgatan 1 

785 60 Djurås 

  

MOTPART 
Vård- och Omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 

251 89 Helsingborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och Omsorgsnämndens i Helsingborgs kommun beslut den 22 de-

cember 2016 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS) 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 

  

1
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING M.M. 

 

Genom det överklagade beslutet beviljade Vård- och omsorgsnämnden i 

Helsingborgs kommun  personlig assistans med 174 

timmar per månad eller 2 088 timmar per år med motiveringen att han ge-

nom beviljad omfattning får anses vara tillförsäkrad så goda levnadsvillkor 

som avses i 9 a § LSS.  

 

 yrkar att förvaltningsrätten förklarar honom berättigad till 

ytterligare personlig assistans och överlämnar handlingarna till nämnden för 

närmare utredning av antalet timmar. Han anför bl.a. följande. Han har per-

sonlig assistans med 40 timmar per vecka genom ett beslut från 2015. Detta 

motsvarade inte hans faktiska behov av hjälp. Nämndens beräkning av hans 

vitsordade faktiska hjälpbehov visar tydligt att nämnden själv anser att 

hjälpbehovet redan 2015 översteg vad han ansökt om assistans för. Detta 

styrks genom att han fortsatt har haft hemtjänstinsatser utöver assistansen. 

Beräkningen från 2015 innehåller flera felaktigheter och oklarheter som följt 

med till det idag överklagade beslutet. En felaktig beräkning har skett av 

hans behov av hjälp vid toalettbesök och personlig hygien och utifrån vad 

nämnden själv vitsordat torde det grundläggande behovet beräknas till 21 

timmar per vecka för toalettbesök, 13 timmar per vecka för personlig hygien 

och 2 timmar och 20 minuter per vecka för på- och avklädning vilket totalt 

blir 36 timmar och 20 minuter per vecka. Utifrån vad nämnden synes ha 

menat sig beakta ska tiden uppgå till 25 timmar och 50 minuter per vecka. 

Utredningen har således avsevärda brister. Nämnden har vidare inte gjort 

någon ordentlig beräkning av hans andra personliga behov, vilka inte tillgo-

doses på annat sätt vare sig i beslutet från 2015 eller i nu överklagat beslut. 

Utredningen från 2015 kan inte anses tillräcklig. Tidigare ärende från 2015 

begränsades av det antal timmar han ansökt om, inte av hans faktiska behov 

av assistans. Det har inte varit korrekt att hänvisa honom till utökade insat-

ser enligt socialtjänstlagen. Alla insatser som utförs av hemtjänsten ska till-
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godoses genom personlig assistans. Han kan inte själv tillgodose sina behov 

eller på förhand planera för dem så att de bara uppstår när han har en person 

hos sig. Nämnden har felaktigt ställt som krav för att kunna bevilja honom 

utökad personlig assistans att han styrker en varaktig försämring i sin funk-

tionsnedsättning. Sedan 2015 har hans behov av assistans till stora delar 

tillgodosetts genom hemtjänstinsatser, vilket är felaktigt. Det torde inte vara 

möjligt för förvaltningsrätten att som första instans utreda och bedöma hans 

totala behov av personlig assistans. Dock borde det vara möjligt att konsta-

tera att han har rätt till ytterligare personlig assistans, då hans hjälpbehov 

idag tillgodoses delvis genom hemtjänstinsatser. –  Till stöd för sin talan 

åberopar han utredning och beslut om assistans den 24 augusti 2015.  

 

Vård- och omsorgsnämnden bestrider bifall till överklagandet och anför 

bl.a. följande. Då det skett en felräkning justeras beviljade timmar för 

grundläggande behov till 25 timmar i veckan. Nytt beslut blir då 50 timmar 

och 15 minuter assistans per vecka.  har möjlighet att för-

dela dessa så att han får hjälp vid toalettbesök och förflyttningar samt andra 

hjälpbehov över dygnets timmar.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen enligt 1 § 

3 LSS. Han har således rätt till biträde av personlig assistent, eller ekono-

miskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, enligt 9 § 2 LSS om inte 

behovet kan tillgodoses på annat sätt. Enligt 7 § LSS ska han tillförsäkras 

goda levnadsvillkor genom insatserna. 

 

Vård- och omsorgsnämnden har genom det överklagade beslutet beviljat 

 personlig assistans motsvarande i genomsnitt 40 timmar 

per vecka. Nämnden har därefter korrigerat beslutet på så sätt att han bevil-
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jats personlig assistans med i genomsnitt 50 timmar och 15 minuter per 

vecka. 

 

Frågan i målet är därmed om  är tillförsäkrad goda lev-

nadsvillkor genom den av nämnden beviljade personliga assistansen om 50 

timmar och 15 minuter per vecka. Det är  som har att göra 

sannolikt att han är i behov av ytterligare assistans. 

 

Förvaltningsrätten anser att varken den medicinska utredningen eller utred-

ningen i övrigt i målet ger stöd för att  för att vara tillför-

säkrad goda levnadsvillkor, har behov av personlig assistans i större omfatt-

ning än vad nämnden redan har beviljat honom. Överklagandet ska därmed 

avslås i sin helhet.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1B) 

 

 

Karin Ivstam 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Einar Critén, Elsa Hansson och Do-

rota Kwiatkowska-Rangatchew deltagit. 

 

Kristina Nordenson har föredragit målet.  
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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 över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten 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 domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande 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 all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut 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 bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer 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, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer 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 do-
men/beslutet. 

.
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DV 681     Formulär 1 

 

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 tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av 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. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

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




