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DOM 
2019-04-04 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 5389-18 

 

  

 

 

Dok.Id 458177     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www kammarratten.goteborg.se 

 

 

KLAGANDE 
Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun 

  

MOTPART 
  

  

Ombud: Gulvi Niklasson 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 26 oktober 2018 i mål nr  

9293-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer vård- och 

äldreomsorgsnämndens beslut. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun yrkar att 

kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens 

beslut den 14 juli 2017. Nämnden anför följande.  omfattas 

inte av personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, förkortad LSS. Hennes funktionshinder är inte att anse 

som stora och orsakar inte betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Situationen i detta 

mål är så pass lik den som förelåg i HFD 2012 ref. 8 att inte heller  

 borde tillhöra personkretsen. 
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 har getts tillfälle att yttra sig men har inte hörts av. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  tillhör personkretsen i LSS. Det är 

ostridigt att  funktionshinder är varaktigt och inte beror på 

normalt åldrande. Det som kammarrätten ska ta ställning till är om 

funktionshindren är stora och om de förorsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och 

service. 

 

Utredningen i målet består dels av utlåtanden, intyg och 

journalanteckningar från läkare och arbetsterapeut, dels av uppgifter från 

det företag som utför hemtjänstinsatser hos  Utredningen 

är inte entydig vad gäller  förmåga att klara av 

toalettbesök, att äta, av- och påklädning samt att stödja på benen. 

Arbetsterapeuten  har den 17 januari 2017 utfärdat ett intyg 

avseende  funktions- och aktivitetsförmåga. Det framgår 

inte om intyget är baserat på  egna observationer av 

funktionsförmågan eller enbart på  egna beskrivning. 

Uppgifterna om  funktions- och aktivitetsförmåga som 

lämnats av hemtjänsten utifrån de faktiska insatser de bistått med får 

därmed en särskild betydelse vid bedömningen. Av dessa framgår att 

 med stöttning självständigt klarar av toalettbesök, att äta 

och av- och påklädning. Vidare att hon vid dusch behöver hjälp med 

nedre delen av kroppen och till viss del övre samt att hon vid 

förflyttningar kan stödja på benen. Kammarrätten anser, till skillnad från 

förvaltningsrätten, att dessa uppgifter medför att  inte gjort 

sannolikt att hennes funktionshinder är så stora och förorsakar sådana 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed ett 
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omfattande behov av stöd och service, som förutsätts för att hon ska 

tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Överklagandet ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

 Ann-Charlotte Borlid  

 

 

Katarina Dunnington Emelie Dahlgren 

referent 

 

 

 /Daniel Bålman 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 
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08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
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KLAGANDE 
  

 

  

 

Ombud: Gulvi Niklasson 

Burgårdsgatan 13, Lgh 1303 

412 52 Göteborg 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Alingsås kommun  

441 81 Alingsås 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Alingsås kommuns beslut den 14 juli 2017 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att  

 tillhör personkretsen i 1 § punkten 3 LSS. Målet visas åter till 

Socialnämnden i Alingsås kommun för prövning av  rätt till 

insatsen personlig assistans.   

 

 

  

Bilaga A
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VAD MÅLET GÄLLER 

 

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om  tillhör 

personkretsen i 1 § LSS.  

 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

 har ansökt om personlig assistans enligt LSS. Ansökan kom 

in den 19 oktober 2016, dvs. före hennes 65-årsdag.  

 

Socialnämnden i Alingsås kommun (nämnden) har avslagit ansökan. Som 

skäl för beslutet har angetts att  inte omfattas av personkretsen 

i 1 § punkten 3 LSS och därmed inte har rätt till insatser enligt 9 § LSS. 

Nämnden har gjort följande bedömning. Det är styrkt att  har 

sjukdomen multipel skleros (MS), vilket är en fysisk och varaktig funktions-

nedsättning som inte beror på normalt åldrande.  har behov av 

visst stöd för sin dagliga livsföring som exempelvis stöd av annan person 

vid förflyttningar, delvis hjälp med klädsel och hjälp vid hygien. Hon 

behöver också hjälp med praktiska saker i hemmet samt vid utevistelse. 

Men behovet bedöms inte vara av den omfattningen att de fysiska funktions-

nedsättningarna ger så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att 

de ger ett omfattande behov av stöd eller service i lagens mening. I utred-

ningen framkommer att  klarar att sköta delar av sin dagliga 

livsföring självständigt. Hon kommunicerar helt självständigt, äter själv-

ständigt och deltar i planering av mathållningen. Hon klarar till viss del sin 

hygien själv med handräckning. Vid dusch behöver hon hjälp med nedre 

toalett och till viss del övre. Vid förflyttning klarar hon att stödja på benen 

till och från sängen och rullstolen samt vid toalettbesök och dusch. Hon 

använder inga hjälpmedel förutom manuell rullstol och toalettförhöjning. 

Den sammantagna bedömningen är att hon inte uppfyller samtliga rekvisit 

för att tillhöra personkrets 3 i 1 § LSS.   
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska bedömas tillhöra personkretsen i 1 § LSS 

och att den sökta insatsen ska beviljas. Hon anför i huvudsak följande. Hon 

har stora svårigheter att själv gå på toaletten, sköta sin hygien, ta på sig 

kläder och äta utan hjälp. Vid förflyttning klarar hon inte att stödja på sina 

ben. Skälet till att hon inte använder hjälpmedel är att hon är rädd för att 

hjälpmedlen ska orsaka henne smärta. Hon har tidigare haft en konflikt med 

bolaget 24H Vård och omsorg. Telefonsamtalet den 27 juni 2017 skedde 

efter att hon bestämt sig för att byta bolag och under samtalet lämnade 

bolaget felaktig information till socialsekreteraren. Hon har ett omfattande 

behov av hemtjänstinsatser (142 timmar i månaden samt 12 timmars avlast-

ning) som bekräftar hennes svårigheter i den dagliga livsföringen.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

I 1 § LSS anges vilka personer som omfattas av lagen, den s.k. person-

kretsen. Dit hör (punkten 3) personer med andra varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionshinder (än som anges i punkterna 1 och 2) som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service.  

 

Personer som omfattas av LSS har rätt till insatser enligt lagen om de 

behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på 

annat sätt. En sådan insats är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (7 § och 9 § punkten 2 LSS). 
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Personlig assistans (eller ekonomiskt stöd till kostnader för sådan assistans) 

kan bara utgå till den som fyllt 65 år om insatsen har beviljats innan 65-

årsdagen eller om ansökan kommer in senast dagen före 65-årsdagen och 

därefter blir beviljad (9 b § LSS). 

 

Personer som på grund av funktionshinder har svårigheter i sin livsföring 

men som inte hör till personkretsen enligt LSS har rätt att få sina behov 

prövade enligt annan lagstiftning, bl.a. socialtjänstlagen. 

 

Av lagens förarbeten framgår bl.a. följande i fråga om bedömningen av 

personkretstillhörigheten. Funktionshindret ska för att omfattas av lagen 

vara stort och varaktigt. Det ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det 

starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller 

behov av habilitering eller rehabilitering. Det gäller t.ex. om en person till 

följd av funktionshinder dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller 

har återkommande behov av annan persons hjälp för den dagliga livs-

föringen i boendet, i utbildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för 

att förflytta sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot informa-

tion. Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas bl.a. att 

den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr 

och hygien, påklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus 

eller utomhus, sysselsättning och nödvändig träning eller behandling. Det 

kan också handla om att kunna göra sig förstådd eller att förstå sin ekonomi. 

Ett omfattande behov av stöd eller service kan vara behov av hjälp med 

toalettbesök, påklädning, matlagning, skrivning och läsning, förflyttning, 

sysselsättning och rekreation m.m. (prop. 1992/93:159 s. 55 f och 168 f.). 

 

Utredning i målet 

 

Distriktsläkaren  har i ett utlåtande den 30 november 

2016 uppgett bl.a. följande.  har sjukdomen MS och sitter i 
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rullstol. Hon kan inte gå själv, har ingen viljemässig motorik i benen och har 

behov av hjälp med all förflyttning. Hon har generellt atrofierad muskulatur 

och nedsatt handfunktion.  behöver hjälp med hygien, påkläd-

ning, toalett och dusch samt ibland också hjälp att äta.  

 

Dr  har i ett utlåtande den 23 februari 2017 bl.a. uppgett att 

 inte klarar förflyttningar eller ADL själv.  

 

Arbetsterapeuten  har i ett intyg den 17 januari 2017 uppgett 

bl.a. följande.  kan inte flytta benen själv, gå eller stå. Hon har 

nedsatt bålstabilitet vilket innebär att hon inte kan sitta utan stöd. Hon 

behöver hjälp av en person för att vända sig i sängen samt hjälp av en eller 

två personer vid alla förflyttningar i/ur säng samt till och från rullstol och 

toalett. Hon behöver hjälp vid toalettbesök, för att sköta sin hygien samt 

med på- och avklädning. Hon behöver hjälp att förflytta sig i rullstol. Hon 

har mycket smärta i kroppen och är kraftigt uttröttbar i musklerna, vilket 

innebär att det är svårt att hålla bestick och äta självständigt. Hon orkar 

några tuggor på egen hand men måste därefter matas. Hon har behov av ett 

flertal hjälpmedel och har en elreglerad säng, hygienstol på hjul, manuell 

rullstol och förhöjning med armstöd på toaletten. Inom kort kommer hon 

behöva en personlyft eller taklyft för att underlätta förflyttningar och ska 

även ansöka om en elrullstol.  

 

Av nämndens utredning framgår också följande.  bor tillsam-

mans med sin son i en anpassad lägenhet. Hon är beviljad hemtjänst och får 

hjälp sex timmar per dag måndag till fredag. På helgerna är det sonen som 

hjälper henne.  är också beviljad matdistribution.  

 

Nämnden har den 27 juni 2017 haft telefonkontakt med företaget som utför 

hemtjänsten hos  24H Vård och omsorg. Vid samtalet fram-

kom följande.  har insatser fem gånger om dagen. Med stött-
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ning klarar hon självständigt toalettbesök, att äta samt på- och avklädning. 

Vid dusch behöver hon hjälp med nedre toalett och till viss del övre. Vid 

förflyttning klarar hon att stödja på benen mellan sängen och rullstolen, 

mellan rullstolen och toaletten samt vid dusch.   

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt att  funktionshinder är varaktigt och inte 

beror på normalt åldrande. Frågan är om de övriga rekvisiten i 1 § punkten 3 

LSS är uppfyllda, dvs. om funktionshindret är stort och om det förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd och service. 

 

Det framgår av utlåtanden från läkare och arbetsterapeut att  

behöver hjälp med alla förflyttningar, sin personliga hygien, toalettbesök, 

på- och avklädning samt ibland också hjälp att äta. Hon är dagligen 

beroende av hjälpmedel i form av åtminstone rullstol, höj- och sänkbar säng 

samt toalettförhöjning.  är beviljad relativt omfattande hem-

tjänstinsatser samt matdistribution, vilket också tyder på att hon har ett stort 

behov av hjälp i sin dagliga livsföring.   

 

Av nämndens utredning framgår att företaget som utför hemtjänsten hos 

 har uppgett att hon klarar vissa moment själv med stöttning 

av personalen samt att hon kan stödja på benen vid förflyttning. Uppgifterna 

kan, i jämförelse med det som framkommer av intyg och utlåtanden, leda till 

en viss osäkerhet vad gäller  förmåga att själv medverka vid 

dessa moment, men inte heller dessa uppgifter tyder på att hon klarar 

momenten självständigt.  

 

Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att utredningen 

ger tillräckligt stöd för att  har ett stort funktionshinder som 
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förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd och service. Hon omfattas alltså av personkretsen 

i 1 § punkten 3 LSS och det överklagade beslutet ska därför upphävas.  

 

Övriga förutsättningar för att bevilja  personlig assistans har 

inte prövats av nämnden och kan inte prövas av förvaltningsrätten som 

första instans. Målet ska därför visas åter till nämnden för fortsatt handlägg-

ning.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Linda Kullman 

Tf. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Birgitta Berntsson, Marita Gustafsson 

och Joel Schwartz deltagit.  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället 
från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller 
om rätten vid förhandlingen gav besked om 
datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 
ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Hur räknar vi ut tiden? 

Sista dagen för överklagande är exakt 3 veckor från 
den veckodag som tiden börjar räknas. Om du 
exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars 
går tiden ut måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen för överklagande är en helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 
det att överklagandet kommer in nästa vardag. 

Bilaga 1
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Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 



Bilaga 

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




