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KLAGANDE 
Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun 
 
MOTPART 

  
 
Ombud: Augin Tekin 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 5 december 2018 i  
mål nr 9236-17, se bilaga A 
 
SAKEN 
Personlig assistans 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör därmed att gälla.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut samt 

anför följande.  

 

Förvaltningsrätten anser att nämnden har gjort en skälig bedömning 

gällande tillsyn men konstaterar samtidigt att  behov av 

tillsyn är mer omfattande och att grundläggande och övriga behov inte ska 
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räknas av från tiden för tillsyn. Detta frångår praxis. Behovet har inte heller 

gjorts gällande i begäran om ekonomisk ersättning för personlig assistans.  

 

Förvaltningsrätten har i sin bedömning till synes hävdat att  

 är i behov av tillsyn samtidigt som hon får andra hjälpbehov 

tillgodosedda. Det har dock inte på något sätt i utredningen framkommit att 

hon är i behov av två personer för att utföra dessa moment. Behovet är alltså 

inte styrkt.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Förvaltningsrätten har gjort en riktig bedömning av hennes situation. Någon 

dubbelassistans har inte varit för handen i någon nämnvärd omfattning.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är i vilken omfattning  ska beviljas 

personlig assistans för perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Det är 

förhållandena vid tidpunkten för nämndens beslut som är utgångspunkt för 

bedömningen och  var då åtta år.  

 

Av utredningen i målet framgår att  har ett omfattande 

omvårdnads- och tillsynsbehov som klart överstiger det hjälpbehov som ett 

barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder har. Skolpersonal har 

vitsordat att hon behöver konstant tillsyn för att förhindra att hon skadar sig 

själv, andra eller föremål. Efter beaktande av föräldraansvar och den tid som 

 vistas i skolan anser kammarrätten att hon under aktuell 

period i vart fall haft rätt till personlig assistans i den omfattning som 

förvaltningsrätten funnit, dvs. 70 timmar och 53 minuter per vecka. I likhet 

med förvaltningsrätten anser kammarrätten att ersättning endast ska utgå om 

övriga förutsättningar är uppfyllda. Nämndens överklagande ska därför 

avslås.  
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_________________________ 

 

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

 

 

 Gertrud Forkman  

 

 

Katarina Dunnington  Per Gunnar Olsson 

referent 

 

 

 /Madeleine Schönauer 
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KLAGANDE 
  

 

 

  

Ombud: Augin Tekin 

Kvalita Funktionshinder AB  

Skomaskinsgatan 2 

702 27 Örebro 

  

MOTPART 
Stadsdelsnämnden Angered 

Box 34 

424 21 Angered 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden Angereds beslut den 4 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 konstaterar att 

 har rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans 

med omfattningen 70 timmar och 53 minuter per vecka för perioden den 

1 juli 2017–30 juni 2018 så länge övriga förutsättningar är uppfyllda.  

Målet återförvisas till nämnden för nödvändig handläggning i denna del. 

 

  

Bilaga A
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VAD MÅLET GÄLLER 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen i  

1 § 1 LSS och att hon har rätt till personlig assistans enligt 9 a § LSS.  

 

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är i vilken omfattning  

 har rätt till insatsen personlig assistans för perioden den  

1 juli 2017–30 juni 2018. Förvaltningsrätten har vid denna bedömning att  

ta ställning till vad som kan omfattas av föräldraansvar för en åttaåring, om 

underlag som visar ett grundläggande behov av stöd vid kommunikation 

finns samt ta ställning till hur lång tid det tar att hjälpa  

med vissa av hennes grundläggande och övriga behov. 

 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Stadsdelsnämnden Angered (nämnden) har delvis avslagit  

 ansökan om personlig assistans med i huvudsak följande 

motivering.  har ansökt om personlig assistans med 

omfattning 172,22 timmar per vecka.  tillhör personkrets  

1 enligt 1 § LSS och beviljas personlig assistans enligt 9 § 2 LSS med 

omfattningen 45,86 timmar per vecka. Resterande tid avser normalt 

föräldraansvar och behovet anses därför redan vara tillgodosett genom 

beviljad tid.  

 

YRKANDEN  

 

 yrkar att hon har rätt till personlig assistans med 

omfattning 98 timmar per vecka och att målet ska återförvisas till nämnden 

eftersom nämnden inte har tagit hänsyn till justering av tidsyrkanden under 

ärendets kommunicering. Hon anför i huvudsak följande. Av den yrkade 
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tiden avser 46,17 timmar i veckan grundläggande behov och 48,13 timmar 

övriga behov utöver tillsyn. Tillsyn yrkas, i den utsträckning tiden inte  

täcks av grundläggande behov och övriga behov utöver tillsyn, upp till 

sammantaget 98 timmar i veckan. Tidsåtgången för medicinering är 0,08 

timmar per dag. Hon behöver även smörjas in efter varje duschtillfälle, 

denna tid ingår i den yrkade tiden för dusch.  

 

Hon har inget eget språk och kan inte göra sig förstådd eller förstå och  

tolka sin omgivning på egen hand. Kommunicering sker via bilder, men det 

fungerar inte särskilt väl. För närvarande kan hon kommunicera genom 

kroppsspråk, några ord och några tecken. Enligt uppgifter från hennes 

elevassistent krävs det kännedom om henne för att kunna förstå. Hon blir 

upprörd och aggressiv när hon inte blir förstådd. Hon har även svårt att tolka 

sin omgivning på ett korrekt sätt och hon reagerar med aggressivitet när hon 

inte förstår. Hon är snart nio år gammal och behöver externa kontakter, hon 

är själv oförmögen att skapa och bevara sådana kontakter och det krävs 

ingående kunskap om henne för att kunna hjälpa henne med detta.  

 

Hennes diagnoser, beteendeproblematik, hyperaktivitet och frånvaro av 

konsekvent tänkande leder till att hon aldrig kan lämnas ensam. Hon är 

dessutom rymningsbenägen, utåtagerande och självdestruktiv. Hon och 

andra kan komma till skada på grund av detta och det finns en risk för 

allvarliga konsekvenser. Risken för att dessa konsekvenser ska uppstå är 

även av viss frekvens och hennes aggressivitet är lättväckt, oförutsägbar och 

våldsam. Av de uppgifter som har inhämtats från hennes elevassistent 

framgår det att hon inte kan lämnas ensam under några omständigheter. Hon 

behöver tillsyn av övervakande karaktär all vaken tid som inte täcks av 

andra behov. Hon har fyra syskon och även de behöver få tid med sina 

föräldrar. Hennes föräldrar har inte möjlighet att ge hennes syskon tid om de 

båda tillsammans är tvungna att utöva tillsyn över henne.  
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Hennes utveckling är betydligt lägre än ett jämnårigt barn utan en funktions-

nedsättning. Hennes tillsynsbehov överskrider vad som är normalt för ett 

barn i hennes ålder. En nioåring har normalt omfattande kontakter med 

andra människor och aktiviteter tillsammans med andra barn utanför skoltid. 

Föräldraansvar ska inte beaktas vid bedömningen av hennes behov eftersom 

föräldraansvaret är att anse som obetydligt för en nioåring.  

 

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

Yrkandet om tillsyn har korrigerats vid kommunicering.  

var vid tiden för beslutet åtta år gammal. Det föreligger ett föräldraansvar att 

utöva tillsyn i hemmet för ett barn som är åtta år.  behov 

av tillsyn är inte heller så omfattande att det krävs ständig övervakning. 

Hennes behov av tillsyn tillgodoses genom tillgängliga föräldrar i hemmet, 

vilket bedöms som rimligt för en åttaåring. Hennes syskons behov av till-

gång till sina föräldrar har beaktats i bedömningen.  går i 

skola och rör sig ute i sitt närområde. Hon har en elevassistent i skolan som 

hon kommunicerar med. Det medicinska underlaget i målet styrker endast 

att  behöver övas i teckenspråk. Det ryms inom föräldra-

ansvaret för en åttaåring att hjälpa barnet att skapa sociala kontakter och 

delta i aktiviteter efter skoltid. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Med personlig assistans avses enligt 9 a § första stycket LSS ett personligt 

utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund 

av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga 

hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). Av andra stycket i paragrafen framgår att den som 
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har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov även har rätt 

till sådan insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på 

annat sätt.  

 

Enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran. Enligt 2 § ska vårdnadshavare se till att barnets behov enligt 1 § 

blir tillgodosedda samt svara för att barnet får den tillsyn som behövs med 

hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. 

 

Av förarbetena till den ursprungliga regleringen i LSS framgår att 

föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av 

rätten till personlig assistans för barn. Det saknas emellertid uttalanden  

som kan ge närmare vägledning för hur denna bedömning ska göras (prop. 

1992/93:159 s. 65 f. och s. 172). I samband med riksdagsbehandlingen av 

förslag till ändringar i bl.a. LSS anfördes att det normala föräldraansvaret 

ska beaktas på så sätt att det bara är hjälpbehov som går utöver vad som är 

normalt för ett barn i samma ålder som ska läggas till grund för 

bedömningen av behovet av personlig assistent (bet. 1995/96:SoU15 s. 18). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 var vid nämndens beslut åtta år gammal. Hennes behov 

av personlig assistans ska bedömas utifrån förutsättningarna vid besluts-

tillfället. För ett barn som är åtta år har föräldrar fortfarande ett relativt stort 

ansvar för omvårdnaden. Ett barn i  ålder utan en 

funktionsnedsättning klarar dock normalt av att självständigt utföra stora 

delar av momenten i sin dagliga livsföring. 
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Dusch, hand- och ansiktstvätt samt extra tvätt  

 

 yrkar att hon ska beviljas 2 timmar per vecka för dusch 

med 40 minuter per tillfälle, 3 gånger i veckan. I denna tid har även 

inräknats ett behov av insmörjning efter varje dusch på grund av eksem. Av 

nämndens utredning framgår att tid för dusch har beviljats med 20 minuter 

per tillfälle, 3 gånger i veckan, samt att övrig tid för dusch ska rymmas inom 

föräldraansvaret. 

 

Mot bakgrund av att självständigheten hos en åttaåring kan variera mycket 

och ett barn i denna ålder kan behöva hjälp med vissa motivationsmoment 

vid dusch anser förvaltningsrätten att delar av tiden för dusch bör kunna 

omfattas av föräldraansvaret.  

 

 behov, som går utöver föräldraansvaret för en åttaåring, 

får anses vara tillgodosett med 20 minuter per tillfälle. Det saknas 

medicinskt underlag till stöd för att  är i behov av 

insmörjning efter varje dusch och hon kan därför inte beviljas personlig 

assistans för detta behov. Tid för dusch uppgår därför till 1 timme per vecka. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans för hand- 

och ansiktstvätt, 7 tillfällen på en ledig dag och 6 tillfällen på en skoldag 

med 5 minuter per gång. Nämnden har beviljat henne hand- och ansiktstvätt 

vid 3 tillfällen per dag och 3 minuter per tillfälle samtliga dagar i veckan. 

 

Personal på  skola har uppgett att det tar ca 2-3 minuter 

per tillfälle att tvätta hennes händer och att hon nästan alltid motsätter sig 

handtvätt. Enligt personalen behöver hon motiveras, ges tvål och hennes 

händer behöver hållas under kranen. Det framgår även av uppgifterna att 

 behöver tvätta sina händer relativt ofta.  
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Förvaltningsrätten anser att den tidsåtgång som har beaktats av nämnden är 

skälig. Underlaget i målet ger däremot enligt förvaltningsrätten stöd för att 

 har ett frekvent behov av handtvätt. Hon ska därför 

beviljas de antal tvättar som hon yrkat, ytterligare 4 tillfällen per dag under 

lediga dagar och ytterligare 3 tillfällen per dag när hon är i skolan. Tid för 

hand- och ansiktstvätt ska beviljas med totalt 2 timmar och 20 minuter per 

vecka. 

 

Tid för extra tvätt på grund av att  kräkts, läckage från 

blöja eller på grund av att hon blivit smutsig vid måltider och behöver 

duschas har yrkats med 40 minuter per dag, totalt 4 timmar och 40 minuter 

per vecka. Nämnden har beviljat  tid för extra tvätt med 

25 minuter per dag.  

 

Enligt uppgifter från personalen på  skola kan det gå 2 

till 3 veckors tid utan att hon kräks, om personalen hinner stoppa henne från 

att äta för mycket. Det saknas uppgifter i målet om att  

kan kräkas ofta och utan förvarning eller att hon av någon annan anledning 

har ett dagligt behov av extra tvättar som går utöver den beviljade tiden. 

Förvaltningsrätten anser att den beviljade tiden tillgodoser behovet av extra 

tvätt på grund av kräkningar, läckage från blöja eller på grund av att  

 blivit smutsig vid måltider. Hon har därmed rätt till personlig 

assistans med 2 timmar och 55 minuter per vecka för extra tvätt. 

 

Blöjbyten 

 

 har yrkat på 15 timmar och 10 minuter per vecka för 

blöjbyten i form av 6 tillfällen per dag under skolveckor och 7,5 tillfällen 

per dag under lediga veckor med 10 minuter per tillfälle vid urinering samt 

3 tillfällen per dag för byte vid avföring med 20 minuter per tillfälle. 

Nämnden har beviljat henne blöjbyte 4 gånger per dag för urin samt 2 
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gånger per dag för avföring, oavsett skoldag eller ledig dag. Blöjbyte vid 

urinering beräknas till 5 minuter per tillfälle och vid avföring med 10 

minuter per tillfälle. 

 

Enligt personal på  skola har hon blöja i skolan men 

bajsar och kissar i princip inte i blöjan när hon är där, med hjälp av 

personalen använder hon istället oftast toaletten. Vid de tillfällen som 

blöjbyte behöver göras i skolan så tar bytet av blöja 5 minuter. 

 

Förvaltningsrätten anser att den tidsåtgång som nämnden har beviljat är 

skälig och att utredningen i målet ger stöd för denna tidsåtgång. Det saknas 

dock skäl för att ifrågasätta att  i hemmet är i behov av 

blöjbyten i den omfattning hon ansökt om. Förvaltningsrätten anser att hon 

ska beviljas rätt till blöjbyten i denna omfattning, det vill säga 6 tillfällen 

per dag under skoldagar och 7,5 tillfällen per ledig dag för urinering samt 3 

tillfällen per dag för byte vid avföring.  ska därför beviljas 

personlig assistans med totalt 7 timmar och 35 minuter per vecka för 

blöjbyte. 

 

På- och avklädning 

 

Tid för på- och avklädning yrkas med 3 timmar och 30 minuter per vecka, 

med 15 minuter per tillfälle. Nämnden har beviljat tid för på- och 

avklädning med 10 minuter per tillfälle, 2 gånger om dagen.  

 

Enligt personalen på  skola kan hon klä sig själv med 

stöd, så som hjälp med att knäppa knappar och dragkedjor samt att korrigera 

plagg som kommit åt fel håll. Personalen har uppgett att det är svårt att 

uppskatta hur lång tid det tar och att det kan ta upp till 1 timme att klä 

 om hon inte vill bli påklädd.  
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Nämnden anser att motiverande insatser vid på- och avklädning får anses 

ingå i föräldraansvaret för en åttaåring. Förvaltningsrätten delar denna 

bedömning och anser att den beviljade tiden med 10 minuter per tillfälle för 

aktiva insatser vid på- och avklädning är skälig.  har 

därför rätt till personlig assistans för på- och avklädning med 2 timmar och 

20 minuter per vecka. 

 

Tandborstning 

 

Nämnden har inte beviljat personlig assistans för tandborstning då föräldrar 

enligt Folktandvårdens rekommendationer ska hjälpa sina barn med 

tandborstning upp till ca 12 års ålder.  

 

Förvaltningsrätten anser att hjälp med tandborstning med upp till 5 minuter 

per tillfälle kan anses falla inom normalt föräldraansvar för en åttaåring. 

 funktionsnedsättning leder dock till att detta moment tar 

längre tid för henne än för jämnåriga barn. Nämnden har inte ifrågasatt den 

angivna tidsåtgången för tandborstning.  bör därför 

beviljas personlig assistans för tandborstning med 10 minuter per tillfälle, 2 

gånger om dagen. Hon har därmed rätt till personlig assistans med 

ytterligare 2 timmar och 20 minuter per vecka. 

 

Kommunikation och annan hjälp som kräver särskilda ingående kunskaper 

 

 har inte beviljats personlig assistans för kommunikation 

eller tillsyn som ett grundläggande behov.  

 

För att kommunikation ska utgöra ett grundläggande behov krävs att  

den enskilda inte kan göra sig förstådd utan att en person med ingående 

kunskap om henne eller honom är närvarade (jfr exempelvis Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2010 ref. 17). Av utredningen i målet 
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framgår att  tränas i teckenspråk och kommunikation 

genom bilder samt att hon kan uttrycka några ord och fraser. Det framgår 

inte av de medicinska eller övriga underlagen att hon vid kommunikation är 

i behov av en person som har särskild ingående kunskap om henne. 

Förvaltningsrätten anser därför inte att hon kan beviljas personlig assistans 

för kommunikation.  

 

Det saknas underlag i målet till stöd för att  är i behov av 

sådan aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär eller kvalificerade 

aktiverings- och motiveringsinsatser som kräver ingående kunskap om 

henne. Hennes behov av tillsyn ska därför bedömas under övriga behov. 

 

Måltider 

 

Nämnden har beviljat personlig assistans som ett övrigt behov vid måltider 

med 10 minuter per tillfälle och 5 gånger per dag, för handgriplig hjälp och 

aktiv tillsyn.  har yrkat att hon ska beviljas hjälp vid 

måltider 5 gånger per dag men med tidsåtgången 0,5 timmar för frukost, 

0,75 timmar för lunch, 0,25 timmar för mellanmål, 1 timme för middag och 

0,17 timmar för kvällsmat. 

 

Av utredningen i målet framgår att  kan äta på egen hand 

om maten har delats i bitar och hon kan använda sina händer. Hon blir dock 

normalt matad med bestick. Det framgår vidare att någon måste närvara vid 

måltiden för att se till att hon inte äter för mycket. Förvaltningsrätten anser 

att föräldrar till en åttaåring normalt behöver hjälpa till med förberedelser 

för mat och även i viss mån kan behöva hjälpa till att dela upp mat i mindre 

delar. Det är även normalt föräldraansvar att delta vid måltiden, även om 

den tillsyn som  är i behov av är av en mer aktiv karaktär 

än för ett barn i samma ålder utan en funktionsnedsättning. Den tid som 

nämnden har beaktat för aktiv tillsyn och handgriplig hjälp vid måltider är 
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enligt förvaltningsrätten skälig.  har därmed rätt till 

personlig assistans med 5 timmar och 33 minuter per vecka i samband med 

måltider. 

 

På- och avklädning av ytterkläder 

 

 yrkat att hon ska beviljas personlig assistans för på- och 

avklädning av ytterkläder med totalt 3 timmar och 46 minuter per vecka. 

Hon yrkar att hon ska beviljas tid med 15 minuter per tillfälle vintertid och 5 

minuter per tillfälle sommartid. Hon anser att momentet har länge tid för 

henne på grund av att hon är hyperaktiv, motsätter sig momentet och tar av 

sig kläderna under tiden.  

 

Nämnden har beviljat tid beräknat till 0,12 timmar, vilket motsvarar 7 

minuter, per vecka som ett övrigt behov. Nämnden har motiverat detta med 

att det av uppgifter från skolan framgår att  nästan alltid är 

motiverad att gå ut samt att hon gör många delar av momentet själv och ber 

om hjälp med det hon inte kan. Hon har därför beviljats 2 minuter per 

tillfälle, vid 4 tillfällen per dag, oavsett årstid och oavsett om det är en ledig 

vecka eller skolvecka. 

 

Stöd för att  är hyperaktiv finns i de medicinska 

underlagen. Det framgår dock av uppgifter från skolan att hon tycker om att 

gå ut och att hon till stor del själv hjälper till med på- och avklädning av 

ytterkläder. Förvaltningsrätten anser inte att det finns stöd i de medicinska 

underlagen eller utredningen i övrigt för att  har ett större 

behov av hjälp vid av- och påklädning av ytterkläder än den tid som har 

beviljats av nämnden, dvs. 2 minuter vid 4 tillfällen per dag. Hon har, 

korrekt räknat, rätt till personlig assistans för på- och avklädning av 

ytterkläder med 56 minuter per vecka.  
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Tillsyn 

 

Nämnden har beviljat  assistans för tillsyn som ett övrigt 

behov med 5 timmar per dag under skoldagar och 8 timmar per dag lediga 

dagar. Övrig tid för tillsyn har bedömts ligga inom ett normalt 

föräldraansvar för en åttaåring.  har yrkat att hon ska 

beviljas tillsyn i sådan omfattning att hennes totala tid med personlig 

assistans uppgår till 98 timmar per vecka.  

 

Av utredningen i målet framgår att  har ett större behov av 

tillsyn än andra barn i hennes ålder samt att hon är i behov av aktiv tillsyn i 

viss omfattning, vilket inte är fallet för jämnåriga utan en funktions-

nedsättning.  

 

Förvaltningsätten anser att  behov av tillsyn till viss del 

ska omfattas av föräldraansvaret. Den tid som har beviljats av nämnden för 

tillsyn är enligt förvaltningsrättens bedömning skälig. Nämnden har dock 

från denna tid räknat av de grundläggande och övriga behov som redan har 

beviljats. Förvaltningsrätten anser att  behov av tillsyn är 

mer omfattande och att de grundläggande och övriga behov inte ska räknas 

av från tiden för tillsyn. Anledningen till att  beviljats 

assistans för grundläggande och övriga behov är för att hon har ett behov av 

hjälp som går utöver föräldraansvaret och den beviljade tiden avser vidare 

främst aktiva insatser. Eftersom  utöver de grundläggande 

behoven och övriga behov har ett större behov av tillsyn än andra barn anser 

förvaltningsrätten att hon ska beviljas ytterligare tid för tillsyn.  

 

 har alltså rätt till personlig assistans för tillsyn med 45 

timmar och 54 minuter per vecka.  
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Fritidsaktiviteter, intag av mediciner och sjukvårdsbesök 

 

 har yrkat att hon ska beviljas personlig assistans vid 

fritidsaktiviteter med ospecificerad tid, vid intag av mediciner med i snitt 6 

timmar och 46 minuter per vecka och för sjukvårdsbesök vid 5 till 6 

tillfällen per år. Förvaltningsrätten delar nämndens bedömning att 

medföljande till fritidsaktiviteter, hjälp med inhalationer och hennes övriga 

medicinintag samt medföljande vid sjukvårdsbesök 5 till 6 gånger per år får 

anses rymmas inom föräldraansvaret för en åttaåring. Personlig assistans 

kan därför inte beviljas för dessa aktiviteter som ett övrigt behov.  

 

Slutsats 

 

Förvaltningsrätten anser att  behov av hjälp med 

tandborstning inte helt omfattas av föräldraansvaret samt att hon skäligen 

ska beviljas assistans vid fler tillfällen per dag för hand- och ansiktstvätt 

samt för blöjbyten. Hennes behov av tillsyn ska även räknas med i sin 

helhet, utan avdrag för den övriga tiden som beviljats för personlig 

assistans.  ska därför beviljas ytterligare assistans under 

den aktuella perioden.  

 

 har således rätt till personlig assistans under perioden 

med totalt 70 timmar och 53 minuter per vecka. Hon har därmed rätt till 

ytterligare personlig assistans med 25 timmar och 1 minut per vecka, utöver 

den tid som beviljats av nämnden. 

 

För att ha rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans krävs det dock 

att assistans också faktiskt har utförts under den tid som avses. Det krävs 

vidare att assistansen har gett upphov till en kostnad av ersättningsgill natur 

redan i samband med att arbetet utfördes (jfr Högsta förvaltningsdomstolens 

avgöranden RÅ 2005 ref. 85 och RÅ 2000 not. 176).  
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Förvaltningsrätten konstaterar att  ska beviljas ytterligare 

ersättning under den aktuella perioden så länge övriga förutsättningar är 

uppfyllda. Nämndens beslut ska därför upphävas och målet återförvisas till 

nämnden för nödvändig handläggning i denna del. 

 

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

 

 

Jenny Alrud 

Tf. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Marie Skoglundh, Carolina Hultgren 

och Bengt Rundberg deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Hanna Hjelm.  
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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 det skriftliga 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.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

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. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma 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 infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

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

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. 




