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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Lennart Andersson 

 

MOTPART 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommun 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 6 september 2018 i mål  

nr 5506-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Stöd och service till vissa funktionshindrade 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrättens interimistiska förordnande upphör därmed att gälla. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans enligt 9 § 2 lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade med 68 timmar 

och 13 minuter per vecka. Hon anför följande. 

 

Genom stadsdelsnämndens beslut avslutades insatsen personlig assistans 

som hon haft enligt ett beslut från 2016. Hennes grundläggande behov hade 

inför det tidigare beslutet beräknats till drygt nio timmar per vecka. Hennes 

behov av stöd och hjälp har inte nämnvärt förändrats sedan dess. Varken 
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stadsdelsnämnden eller förvaltningsrätten har bedömt den tidsmässiga 

omfattningen av hennes hjälpbehov. Detta är oerhört viktigt eftersom ett 

behov av hjälp med de grundläggande behoven på nio timmar eller något 

mindre borde, enligt rättspraxis, vara tillräckligt för att bevilja personlig 

assistans. 

 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommun har inte svarat. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rätten till personliga assistans är avsedd att omfatta svårt funktions- 

hindrade personer som behöver personlig hjälp för att klara de 

grundläggande behoven i form av hygien, att klä av och på sig, att inta 

måltider, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap om den enskilde. Insatsen personlig assistans avser 

således stöd och hjälp med de högst basala behoven och det ska vara 

fråga om stöd och hjälp av mycket privat karaktär och avse krävande 

eller i olika avseenden komplicerade situationer (prop. 1992/93:159 s. 61 

ff. och 174 ff.).  

 

 tillhör den krets av personer som omfattas av lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Det som ska prövas i målet är 

om hennes behov av stöd och hjälp med de grundläggande behoven är så 

omfattande att hon är berättigad till insatsen personlig assistans.  

 

Av utredningen framgår att  klarar av att äta och dricka själv 

med visst stöd. Hennes behov av stöd i samband med måltider består   

dels av hjälp med att ta fram maten och att dela den, dels att hon påminns 

och uppmuntras att äta. Enligt kammarrättens uppfattning är dessa 

hjälpbehov inte av det personliga och integritetskänsliga slag att de ska 

beaktas vid bedömningen av hennes rätt till personlig assistans.  
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Det är ostridigt att  inte behöver stöd av annan för att hon ska 

kunna prata även med personer hon inte känner väl. Något behov av stöd 

och hjälp som ska beaktas uppkommer därför inte heller avseende detta 

grundläggande behov.   

 

 behöver i viss omfattning tillsyn av annan. Av utredningen 

framgår dock inte att det krävs ingående kunskap om henne för att utöva 

den. Hennes behov av tillsyn utgör därför inte heller ett grundläggande 

behov.  

 

 behov av stöd och hjälp med att klä av och på sig samt 

hygien är visserligen mer omfattande än vid de övriga grundläggande 

behoven. Hon behöver viss hjälp med att klä av och på sig samt för att 

sköta sin hygien och vid toalettbesök. I hjälpbehovet har emellertid 

inräknats åtgärder som inte ska beaktas vid bedömningen av den 

enskildes grundläggande behov såsom att välja kläder efter årstid och 

väder samt påminnelser och stöttning. Vidare ingår åtgärder som inte kan 

anses vara av det mycket privata och känsliga slag som förutsätts för att 

kunna beaktas vid bedömningen av grundläggande behov såsom daglig 

hårvård, nagelvård och sminkning.  har även en viss egen 

kapacitet avseende momentet hygien och klarar av toalettbesök till stor 

del själv och även vissa andra moment med stöttning, t.ex. att tvätta 

händerna efter måltider.   

 

Kammarrätten finner mot bakgrund av det anförda att  

behov av hjälp och stöd i samband med de grundläggande behoven inte 

kan anses vara av den karaktär och omfattning att hon är berättigad till 

personlig assistans. Detta innebär att förvaltningsrättens dom inte ska 

ändras. 

 

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

 

 

             Petter Classon 

 

 

Henrik Brüsin  Liselotte Tagaeus 

referent 

 

 

 /Nicolas Soldati 
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KLAGANDE 
  

  

Ombud: Lennart Andersson 

Frösunda Omsorg AB 

Druveforsvägen 32 

504 33 Borås 

  

MOTPART 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommun 

Box 4053 

422 04 Hisings Backa 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommuns beslut  

den 18 april 2017 

 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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BAKGRUND 

 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommun (nämnden) bevil-

jade den 9 mars 2016  ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans med i genomsnitt 68 timmar och 13 minuter i veckan. 

Tidsåtgången för hennes grundläggande hjälpbehov beräknades därvid 

uppgå till 8 timmar och 32 minuter per skolvecka och 9 timmar och 7 minu-

ter per lovvecka. Beslutet gällde längst till och med den 31 mars 2017. 

 

 har därefter ansökt om fortsatt ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistans i en omfattning av 94 timmar och 51 minu-

ter per vecka. Genom det överklagade beslutet avslog nämnden hennes  

ansökan med motiveringen att hjälpbehovets omfattning inte är tillräckligt 

stort för att ge rätt till personlig assistans. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i första hand med 

94 timmar och 51 minuter per vecka och i andra hand med 68 timmar och 

13 minuter per vecka. Hon anför bl.a. följande.  

 

Nämnden har överhuvudtaget inte beräknat den tidsmässiga omfattningen 

av hennes hjälpbehov och det framgår inte av beslutet vilka hjälpbehov som 

har godtagits. Hennes tillstånd och hjälpbehov har i princip inte förändrats 

sedan nämndens tidigare beslut. 

 

Hon duschar 4–5 gånger i veckan och behöver praktisk hjälp under hela 

momentet. Hon kan inte kliva i badkaret eller duschen själv eftersom hon 

riskerar att ramla. Hon har även svårt att hålla balansen i duschen.  

Hon behöver praktisk hjälp med intvålning, schamponering och att torka 

sig. Hon behöver även hjälp med extraduschar cirka 10 gånger per år.  
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Efter duschningen behöver hon hjälp med att kamma ut håret och få det fint.  

Utöver hårborstning efter duschning behöver håret skötas, borstas och 

kammas morgon och kväll.  

 

Hon behöver vidare hjälp med att klippa naglarna på händer och fötter samt 

med insmörjning av foten på kvällen. 

 

Hon behöver hjälp med att tvätta händer och mun efter måltider. Varje kväll 

behöver hon hjälp med att tvätta sitt ansikte. Vidare behöver hon hjälp med 

att sminka sig tre gånger i veckan. Hon behöver även hjälp med att borsta 

sina tänder. 

 

Vad gäller toalettbesök behöver hon hjälp både under dag- och nattid. Hon 

klarar för det mesta att torka sig. Hon behöver hjälp med sin klädsel och att 

tvätta händerna samt behöver viss extra hjälp vid menstruation. Vidare  

behöver man säga till henne när hon ska gå på toaletten.  

 

Hon behöver även hjälp med att ta på och av sig kläder samt nattortoser. 

 

Nämnden vidhåller det överklagade beslutet och anför bl.a. följande. 

 

 behöver främst hjälp av motiverande karaktär och även viss 

hjälp i form av tillsyn och handräckning. Tidsåtgången för hennes behov av 

handgripligt stöd och hjälp motsvarar inte den omfattning av tid som krävs 

för att hon ska vara berättigad till insatsen personlig assistans. Hon har  

sedan den förra prövningen utvecklats och klarar fler moment självständigt. 

Hon har till exempel färre epilepsianfall och klarar sina toalettbesök allt mer 

självständigt. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Personer som anges i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, har rätt till insatser i form av särskilt stöd och 

särskild service enligt 9 § 1–9 samma lag, om de behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde 

ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 

 

En av de insatser som den i lagen angivna personkretsen kan vara berättigad 

till är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostna-

der för sådan assistans (9 § 2 LSS). 

 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses personligt utformat stöd som 

ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varakt-

iga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att 

klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förut-

sätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande 

behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande 

behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om 

behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § LSS). 

 

Av förarbetena framgår bl.a. följande. Rätten till personlig assistans är 

avsedd att omfatta svårt funktionshindrade och assistansen ska vara förbe-

hållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av 

mycket personlig karaktär. Något krav på att stödbehovet ska ha en viss 

tidsmässig omfattning föreligger inte men tidsfaktorn har dock självfallet 

betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omstän-

digheterna för att rätt till biträde av assistans föreligger (prop. 1992/93:159 

s. 64 och 174–175). 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 57 bl.a. uttalat följande 

vad gäller stödbehovets tidmässiga omfattning. Någon bestämd undre tids-

gräns för att rätt till personlig assistans ska föreligga låter sig inte uppställas. 

Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfatt-

ning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan 

vidare kan anses berättigad till personlig assistans. Även om själva tidsåt-

gången inte är påfallande stor måste dock en samlad bedömning göras bl.a. 

med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller 

integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompe-

tens. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter måste beaktas. Även hur 

ofta hjälpen behövs framstår som en viktig faktor. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 

1 § LSS. Vid prövningen av hennes rätt till personlig assistans ska 

förvaltningsrätten ta ställning till omfattningen och karaktären av hennes 

grundläggande behov.  

 

De grundläggande hjälpbehov som  har yrkat att hon ska bevil-

jas tid för beräknades enligt nämndens tidigare beslut uppgå till sammanlagt 

9 timmar och 7 minuter per vecka under lovveckor. Förvaltningsrätten har 

tagit del av det tidigare beslutet och bedömer att den av nämnden beräknade 

tidsåtgången för respektive grundläggande hjälpbehov då varit tillräcklig. 

Det har i målet inte framkommit att  situation förvärrats eller 

att hennes hjälpbehov har ökat sedan det tidigare beslutet. Tvärtom synes 

hennes hjälpbehov ha minskat i vissa delar, bl.a. vad gäller hennes behov av 

extraduschar. Det går även bättre och bättre för henne med toalettbesöken. 

Även med beaktande därav kan den tidsmässiga omfattningen av hennes 

grundläggande behov dock inte anses vara av en obetydlig omfattning. 

Vissa av hennes hjälpbehov uppstår även flera gånger dagligen. 
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Vad gäller karaktären av  grundläggande behov konstaterar 

förvaltningsrätten emellertid att de behov som är av det mest privata och  

integritetskänsliga slaget inte är av en nämnvärd omfattning. Det är framför-

allt hennes hjälpbehov i samband med duschmomentet, menstruation,  

ansiktstvätt och tandborstning som kan anses vara av en mer privat och  

integritetskänslig karaktär, och vissa av nämnda behov uppstår inte daglig-

en. Vad gäller toalettbesöken klarar  för det mesta att torka sig 

själv och vad gäller av- och påklädning behöver hon framförallt hjälp med 

mindre integritetskänsliga moment, såsom att rätta till kläder och knäppa 

knappar och dragkedjor. Hennes behov av hjälp med hårborstning, manikyr, 

pedikyr och sminkning kan enligt förvaltningsrättens mening inte anses vara 

av en mycket privat karaktär. Det finns vidare ingenting i utredningen som 

tyder på att  hjälpbehov ställer krav på att den som utövar  

hjälpen har någon specifik kompetens. 

  

Vid en samlad bedömning, där hänsyn tagits både till kvalitativa och kvanti-

tativa aspekter av  grundläggande hjälpbehov, finner  

förvaltningsrätten att de inte är av en sådan omfattning och karaktär som 

krävs för att rätt till personlig assistans ska föreligga. Överklagandet ska 

därför avslås. 

 

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

 

 

Emelie Liljeberg 

Kammarrättsassessor 

 

I avgörandet har även nämndemännen Nicholas Björnsson, Rebecca Granat 

och Gunnar Jacobsson deltagit.  
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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. 
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