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KLAGANDE 

  
 
Vårdnadshavare:  
  
Ombud: Jurist Rasmus Almqvist Sandén 
  
MOTPART 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommun 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 21 september 2018  
i mål nr 4985-17, se bilaga A 
 
SAKEN 
Personlig assistans 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden och bestämmer att 

 har rätt till personlig assistans för tillsyn under all 

vaken tid. Målet visas åter till Programnämnd social välfärd i Örebro 

kommun för vidare utredning och prövning i denna del. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten med ändring av förvaltnings-

rättens beslut beviljar henne ytterligare personlig assistans. Hon anför bland 

annat följande. 
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Hon har tidigare varit beviljad assistansersättning med i genomsnitt 

90 timmar per vecka. Genom en tvåårsomprövning beslutade Försäkrings-

kassan att dra in hennes assistansersättning eftersom hennes grundläggande 

behov inte bedömdes uppgå till i genomsnitt 20 timmar per vecka. Örebro 

kommun meddelade i sitt beslut att hon beviljas personlig assistans med 

175 timmar per månad. 

 

Hon anser att hennes hjälpbehov är mer omfattande än vad hon har beviljats 

tid för och att kommunens bedömning inte är korrekt. Eftersom det inte 

framkommer tydligt av kommunens beslut hur de bedömt varje enskilt 

hjälpbehov förtydligar hon hur lång tid varje hjälpbehov i sig tar i fråga om 

personlig hygien, på- och avklädning och kommunikation. 

 

Det ligger i sakens natur att hon har en bättre uppfattning än kommunen om 

hur lång tid det tar att tillgodose hennes hjälpbehov.  

 

Av RÅ 2009 ref. 57 framgår att aktiverings- och motivationsinsatser, såsom 

påminnelser och praktiska instruktioner, normalt inte bedöms vara grund-

läggande behov – med undantag om den enskilde behöver ha sådan tillsyn 

som närmast har karaktär av övervakning. Regeringsrättens resonemang om 

aktiverings- och motivationsinsatser gäller emellertid enbart de grund-

läggande behoven. Hennes behov av tillsyn för att aktivera och motivera 

henne torde därmed vara en del av hennes övriga personliga behov. 

 

Kammarrätten bör fastställa att hennes behov av en stödperson – som 

känner henne ingående och har god kunskap om hennes flerfunktionshinder 

– för att kunna kommunicera är ett grundläggande behov. Om inte bör 

kammarrätten fastställa att hjälpbehovet är ett övrigt behov, vilket ska 

beaktas i kommunens beslut om beviljad personlig assistans. 
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Programnämnd social välfärd i Örebro kommun anser att överklagandet ska 

avslås och anför bland annat följande. 

 

 är beviljad tid för alla de moment med personlig hygien som 

beskrivs i hennes överklagande till kammarrätten.  

 

Av intyg från barn- och ungdomshabiliteringen framkommer att  

kan ta på och av sig kläder själv men behöver stöttas i att utföra det. Hon är 

beviljad viss tid för av- och påklädning som ett grundläggande behov. 

 

Av utredningen framgår att  har svårt att kommunicera men att hon 

kan tala. Hon kan påkalla uppmärksamhet och kan genom enstaka ord fråga 

eller besvara någonting. Även om  inte alltid kan förmedla exakt 

vad det är hon vill kan hon svara ”ja” eller ”nej” på följdfrågor. Hon brukar 

prata med sin pappa per telefon. Vidare beskrivs att hon kan förstå enklare 

meningar och blindskrift. Den hjälp som  behöver med 

kommunikation förutsätter således inte att en tredje person är närvarande för 

att kommunikation över huvud taget ska vara möjlig och därför ska 

kommunikation inte räknas som ett grundläggande behov. 

 

Det framkommer av utredningen att  har ett stort hjälpbehov men 

att hon samtidigt klarar flera delmoment med hjälp av guidning, motivering 

och muntliga påminnelser. Den tid som är beviljad för de grundläggande 

behoven är beräknad utifrån de aktiva moment som  behöver hjälp 

och stöd i för att få sina behov tillgodosedda. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 har rätt till personlig assistans. Hon har beviljats totalt 175 timmar 

per månad. Frågan är om hon har rätt till ytterligare assistans utöver detta.  
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I fråga om de hjälpbehov som nämnden beviljat tid för anser kammarrätten 

inte att det finns några skäl att göra en annan bedömning av den godtagna 

tidsåtgången. 

 

Kammarrätten noterar att nämnden inte har beviljat någon tid för vare sig 

tillsyn eller kommunikation. 

 

Vid möte med utredningsenheten uppgav  vårdnadshavare att 

 behöver hållas under uppsikt under mesta delen av tiden, eftersom 

hon lätt går in i saker på grund av sin synnedsättning. Hon uppgav också att 

det går att lämna  ensam i sitt rum när hon spelar piano eller 

lyssnar på musik, men att det aldrig går att lämna henne helt ensam. Hon 

berättade att det inte går att lämna ett ljus tänt i köket, då det blir farligt 

eftersom  kan gå dit och bränna sig. Även i överklagandet till 

förvaltningsrätten har påtalats att  har ett omfattande tillsynsbehov 

och att hon inte kan lämnas ensam.  

 

Läkaren  anför i ett utlåtande daterat den 9 augusti 2017 bland 

annat följande.  är blind på båda ögonen, har autism, minst medel-

svår utvecklingsstörning och epilepsi. Hon använder inte händerna eller 

kroppen för att känna sig fram. Hon kan gå in i väggar, hörnor och vad som 

finns på golvet. Hon förstår inte faror, till exempel om någon lagar mat kan 

hon lägga handen på plattan.  har svårigheter att uppfatta, sam-

ordna och organisera ”hela sin kropp”. Hon uppfattar inte kroppens signaler. 

Hon använder inte händerna för att till exempel känna sig fram. Hon har 

höftledsysplasi, är opererad och går med viss ostadighet. Hon håller gärna i 

någon annan och använder inte så gärna vit käpp. Hon ramlar lätt. Vid 

frustration slår hon sig med handen, hon kan slå mot ny personal, hon kan 

nypa eller slå sig själv. Hon har en annorlunda uppfattning av känselintryck 

och kroppskännedom. Hon behöver kunna tolkas. Hon behöver ständigt 

aktiv tillsyn då hon inte förstår faror, kan bränna sig på plattor, ramlar och 

kan gå rakt ut i gatan m.m. 
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Med hänsyn till  olika funktionsnedsättningar anser kammarrätten 

att det saknas anledning att ifrågasätta att  har behov av 

kontinuerlig tillsyn. Det är inte fråga om så kallad aktiv tillsyn som är ett 

grundläggande behov, utan om tillsyn som ett annat personligt behov. 

Kammarrätten bedömer att  har behov av tillsyn under all vaken 

tid, i den mån behovet inte är tillgodosett genom redan beviljad assistans. 

Med tanke på hennes ålder finns inget föräldraansvar för den typ av tillsyn 

som hon behöver. Det är nämndens ansvar att närmare utreda och bestämma 

hur många timmar som ska beviljas för tillsyn. 

 

Av utredningen framgår vidare att  har stora svårigheter med att 

kommunicera. I likhet med underinstanserna anser kammarrätten att detta 

behov inte utgör ett grundläggande hjälpbehov. Tid för hennes hjälpbehov i 

samband med kommunikation kan dock godtas som ett annat personligt 

behov, vilket nämnden inte har gjort. Nämnden har emellertid beviljat tid 

för att uträtta ärenden, besöka tandläkare, läkare och frisör samt för fritids-

aktiviteter. Den största delen av hennes behov av hjälp vid kommunikation 

med utomstående personer bör därmed vara tillgodosett.  har också 

ovan ansetts ha rätt till assistans för tillsyn all vaken tid, varför behovet av 

hjälp med kommunikation är tillgodosett under denna tid. Någon ytterligare 

tid för assistans kan därmed inte godtas i fråga om kommunikation. 

_________________________ 

 

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

 

 Gertrud Forkman  
 
 
 
Ann-Charlotte Borlid  Per Gunnar Olsson 
referent 

 

 /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 
  

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

MOTPART 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommun 

Utredningsenheten LSS/SoL 

Box 348 40 

701 35 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommuns beslut den 27 september 

2017 

 

SAKEN 
Personlig assistans 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 (  ansökte i april 2017 hos Programnämnd 

social välfärd i Örebro kommun (nämnden) om personlig assistans enligt 9 § 

2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden beslutade 

den 27 september 2017 att bevilja  personlig assistans med 175 

timmar per månad.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

  

 

 yrkar att hon ska beviljas ytterligare personlig assi-

stans. Hon redogör detaljerat för sina omständigheter och behov och fram-

håller bl.a. följande. 

 

Hon har tidigare haft assistansersättning via Försäkringskassan1 stora delar 

av dygnet och har under flera år haft personlig assistans. Hjälpbehovet kvar-

står idag i minst samma omfattning.  

 

Vid på- och avklädning behöver hon hjälp med att få sina händer så att säga 

guidade till rätt plagg samtidigt som hon får muntliga instruktioner. Hon 

behöver styrning och stöd genom hela av- och påklädningsmomentet.  

 

Hon behöver hjälp med att matas genom halva måltiderna och behöver träna 

på att äta självständigt. Att hon till viss del klarar av att föra enstaka sked till 

munnen självständigt med hjälp av stora motivationsinsatser från den 

personliga assistenten ska inte tolkas som att hon klarar av att äta själv-

ständigt. 

 

                                                 
1 Förvaltningsrätten avgör samtidigt mål om assistansersättning, mål nr 424-18 
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Vad gäller hushållssysslor kan hon inte bidra pga. av sin funktionsnedsätt-

ning och vad gäller nämndens tolkning om hennes förmåga till kommuni-

kation/ att kommunicera strider det helt mot inlämnade utlåtanden. Hon kan 

svara ja och nej men saknar förmågan att tolka handling/ konsekvenser. Vi-

dare är hon är i behov av konstant tillsyn. Hon har epilepsi och en sådan 

problematik så som det framgår i intygen att hon utan konstant stöd, tillsyn 

och hjälp utsätts för risker och kan t.ex. gå in i en vägg, ramla, göra sig illa 

vilket beror på hennes psykiska problematik. 

 

Sammantaget är hon i behov av mer tid för personlig assistans än vad 

nämnden nu har beviljat. 

 

 

Nämnden  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. 

 

Av utredningen framgår att  kan föra mat till munnen. Hon behöver 

påminnelse men momentet ska inte räknas som ett grundläggande behov. 

Hon har däremot beviljats tid för stöd vid måltider som ett övrigt behov. 

 

Gällande hushållssysslor är  beviljad tid för att kunna ordna frukost 

och mellanmål på egen hand samt kunna städa sitt eget rum och bädda 

sängen. En rimlighetsbedömning utifrån  livssituation och förut-

sättningar att vara delaktig har gjorts. 

 

Den hjälp  behöver vid kommunikation förutsätter inte att en tredje 

person behöver finnas närvarande för att kommunikation över huvud taget 

ska vara möjlig och kommunikation räknas därför inte som ett grundläg-

gande behov. 
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2 (3) 

I utredningen framgår att  kan lämnas ensam på sitt rum varför 

bedömningen görs att det inte finns ett behov av tillsyn, vare sig som ett 

grundläggande eller övrigt behov. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering m.m. 

 

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

ionshindrade (LSS) har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild 

service enligt 9 § 1–10, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om 

deras behov inte tillgodoses på annat sätt. En sådan insats är biträde av per-

sonlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assi-

stans (7 och 9 §§ LSS). 

 

Med personlig assistans avses enligt 9 a § LSS 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 be-

hov). 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. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om den redan beviljade tiden för insatsen personlig assi-

stans kan anses tillförsäkra  goda levnadsvillkor eller 

om ytterligare tid behöver beräknas. 

 

I överklagandet framförs att den beräknade tiden skulle vara för lågt beräk-

nad för flera moment samt att nämnden inte till fullo har beaktat  

 hjälpbehov.  
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Den närmare beräkningen av tidsåtgången måste således ofta göras med 

utgångspunkt från en skälighetsbedömning.  funkt-

ionsnedsättning innebär att hon har ett relativt omfattande hjälpbehov vilket 

även nämnden har bedömt. Förvaltningsrätten har gått igenom nämndens 

utredning och de enskilda tidsbedömningarna och anser inte att dessa är 

generellt orimliga eller felaktigt bedömda, varför det inte finns anledning att 

frångå nämndens bedömning. De medicinska underlagen styrker inte heller 

att  skulle vara i behov av exempelvis kontinuerlig till-

syn eller att ytterligare tid för personlig assistans bör beräknas. 

 

Sammantaget anser förvaltningsrätten att nämndens bedömning är rimlig 

vad gäller antalet assistanstimmar. Överklagandet ska därmed avslås. 

 

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

 

 

Joar Berglund 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Siv Palmgren, Mona Lawén och 

Roger Kolberg deltagit. Föredragande har varit Emma Koskelainen. 



 Bilaga 
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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




