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KLAGANDE 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommun 

Box 4053 

422 04 Hisings Backa 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 20 januari 2016 i mål nr 938-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommuns beslut.  

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborgs kommun yrkar att 

kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

stadsdelsnämndens beslut. Nämnden anför följande. 

 

Även om den tid som  angett för sitt hjälpbehov skulle beaktas 

utan att tid avräknas som ingår i det normala föräldraansvaret överstiger 

hennes hjälpbehov inte 5 timmar per vecka. Majoriteten av de 
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kammarrättsavgöranden som finns talar för att en tidsåtgång beträffande 

hjälp med de grundläggande behoven om endast 6 timmar är alltför 

begränsad för att rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade ska föreligga.  behov av hjälp 

med de grundläggande behoven har vidare inte bedömts vara av den 

integritetskänsliga och personnära karaktären att hon är berättigad till 

personlig assistans. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. En nedre 

gräns för rätten till personlig assistans saknas. Kammarrätten har i flera 

avgöranden yttrat att behov av hjälp om 3–5 timmar per vecka bör berättiga 

till insatsen. Principen om barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som 

berör barn, således även vid beslutet om vilken praxis som ska tillämpas. 

Vid bedömningen bör beaktas huruvida hjälpbehovet avser ett eller flera 

grundläggande behov och om behovet är dagligen återkommande. Tids-

åtgången som kommunen beräknat är felaktig.  har behov av hjälp i 

större omfattning än vad kommunen beaktat.  Hon är numera tio år. Fel-

aktiga avdrag har gjorts för tid som kommunen menar omfattas av föräldra-

ansvaret. Bland annat har avdrag gjorts för tid beträffande hjälp med mun-

hygienen med hänvisning till tandläkares rekommendation. I verkligheten 

borstar barn i motsvarande ålder sina tänder själva.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten har att ta ställning till om  vid tidpunkten för 

stadsdelsnämndens beslut och med hänsyn till förhållandena som rådde då 

hade ett sådant behov av hjälp med sina grundläggande behov som 

berättigar till personlig assistans.  

 

Vid beräkningen av hjälpbehovets omfattning beträffande ett barn är det 

nödvändigt att först bedöma i vilken utsträckning ett normalt föräldraansvar 

ska beaktas.  
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Kammarrätten bedömer att ett barn i nioårsåldern utan funktionsnedsättning 

generellt sett kan antas klara av så gott som samtliga moment avseende sin 

personliga hygien, toalettbestyr samt på- och avklädning. Kammarrätten 

instämmer således i förvaltningsrättens bedömning att någon avräkning med 

hänvisning till föräldraansvaret inte ska göras förutom beträffande behov av 

hjälp med tandborstning.  

 

Beträffande tidsåtgången för hjälp med övriga grundläggande behov gör 

kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten har gjort. 

 

Kammarrätten har härefter att ta ställning till om det hjälpbehov som  

har är sådant att det berättigar till insatsen personlig assistans. Det är 

ostridigt att  har behov av hjälp beträffande sin personliga hygien samt 

på- och avklädning. Hennes behov är dagligen återkommande och till vissa 

delar av personlig och integritetskänslig karaktär. Alla moment  är i 

behov av hjälp med är dock inte av sådan karaktär. Inte heller förutsätter 

hjälpbehovet någon ingående kunskap om hennes funktionsnedsättning. 

Hjälpbehovet är vidare av begränsad tidsmässig omfattning. Vid en samlad 

bedömning finner kammarrätten att  hjälpbehov inte är sådant att det 

berättigar till personlig assistans. Stadsdelsförvaltningens överklagande ska 

således bifallas och förvaltningsrättens dom upphävas.   

_________________________ 

 

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

 

 Gertrud Forkman  

 

Birgitta Henriksson Leif Bergström 

 referent 

 

/Daniela Ochsenius 

Andersson 
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KLAGANDE 

  

 

Ombud:  

Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 

Box 4053 

422 04 Hisings Backa 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämndens beslut den 9 januari 2015   

 

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  

 har rätt till personlig assistans fr.o.m. den 9 januari 2015. 

 

Förvaltningsrätten visar målet åter till Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen 

för prövning av i vilken omfattning  har rätt till personlig 

assistans, och i vilken utsträckning hon kan beviljas ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för tid fr.o.m. den 9 januari 2015. 

  

1
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BAKGRUND 

 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen (nämnden) avslog  ansökan 

om personlig assistans med följande huvudsakliga motivering. Hjälp-

behovets omfattning är inte tillräckligt stor för att ge rätt till personlig 

assistans.  

 

I utredning som legat till grund för det överklagade beslutet anges bl.a. 

följande. Vid beräkningen av hjälpbehovets omfattning vad gäller grund-

läggande behov ska endast den tid som går åt att utföra handgripliga insatser 

räknas med. Väntetid, förberedelser och liknande ska normalt inte räknas 

med. Inte heller tid för motivations- och aktiveringsinsatser ska räknas med 

som grundläggande behov.  behov av hjälp omfattas till viss del 

av föräldraansvaret. Utöver detta uppgår hennes grundläggande behov till 4 

timmar och 15 minuter per vecka och är inte av den omfattningen att rätt till 

personlig assistans finns.  föräldrar har däremot möjlighet att 

begära fortsatt och utökat stöd i form av andra insatser enligt LSS. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans och anför bl.a. 

följande. Nämnden har bedömt att ett hjälpbehov på 4 timmar och 

15 minuter inte är tillräckligt för att bevilja personlig assistans, vilket är 

felaktigt utifrån gällande praxis. Förutom detta är omfattningen av hennes 

hjälpbehov större än nämnden beräknat, eftersom nämnden gjort ett felaktigt 

avdrag för föräldraansvar. Barn i hennes ålder klarar själva det mesta 

avseende de grundläggande behoven och föräldraansvar saknas. Nämnden 

har inte heller beaktat de uppgifter som hennes föräldrar har uppgett. 

Nämnden har exempelvis endast beaktat hennes hjälpbehov vid dusch med 

10 minuter per tillfälle och med fyra tillfällen per vecka. Föräldrarna har 

emellertid angett att de aktiva insatserna uppgår till 15-20 minuter vid varje 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-01-20 

938-15 

  

 

duschtillfälle samt att hon endast duschar fyra gånger per vecka då de inte 

hinner och orkar hjälpa henne oftare. Med personlig assistans skulle hon 

antagligen duscha ytterligare någon eller några gånger per vecka. Hon 

brukar även behöva ett extra klädbyte efter att hon kommer hem från skolan, 

vilket nämnden inte beaktat. Vad gäller tandborstning har nämnden utgått 

ifrån hur tandläkarna tycker att verkligheten bör se ut i stället för hur 

verkligheten faktiskt ser ut. Ifråga om måltider har nämnden inte tagit 

hänsyn till att hon måste matas på grund av sin funktionsnedsättning. Att 

hon kan äta själv saknar betydelse, eftersom hon inte alltid gör det och det är 

svårt att få i henne tillräckligt med mat. Eftersom hennes föräldrar måste få 

tiden att gå ihop, kan de inte vänta hur länge som helst på att hon ska äta.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Personer som anges i 1 § LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd och 

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 insats för särskilt stöd och service är biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (9 § 2 LSS). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett be-

gränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktions-

hinder 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). Den som har 
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behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 

insats för andra personliga behov, om inte de tillgodoses på annat sätt (9 a § 

LSS). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 57 uttalat följande 

beträffande tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans. Det har 

betonats i lagens förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket 

privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande 

eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. 

Propositionsuttalandena tyder närmast på att vad lagstiftaren åsyftat är 

sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den 

personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett 

särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur 

den ska ges. – Något krav på att de grundläggande behoven måste ha en viss 

tidsmässig omfattning för att ge rätt till personlig assistans kan inte 

uppställas, men tidsfaktorn har självfallet betydelse. Någon bestämd undre 

tidsgräns låter sig inte uppställas. Även om själva tidsåtgången inte är 

påfallande stor, måste 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 kompetens. Såväl 

kvantitativa som kvalitativa faktorer måste beaktas. Även hur ofta hjälpen 

behövs framstår som en viktig faktor.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt att  tillhör den personkrets som kan ha rätt till 

personlig assistans enligt LSS. Frågan i målet är om den hjälp  

behöver, efter beaktande av föräldraansvaret, är av sådan art och omfattning 

att rätt finns till personlig assistans. Det är i princip endast handgripligt 

hjälpbehov som ska beaktas vid prövningen av rätten till personlig assistans. 
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Hjälp som endast utgör aktiverings- och motiveringsinsatser anses inte 

grunda rätt till personlig assistans (RÅ 1997 ref. 28). 

 

Föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det endast är hjälpbehov som går 

utöver vad som är normalt för ett barn i ifrågavarande ålder som ska läggas 

till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans.  

var vid tidpunkten för nämndens beslut nästan nio år.  

 

Av utredningen framgår att  vid dusch har svårt att själv klara av 

intvålning samt hårrengöring och ursköljning av håret. Den aktiva 

tidsåtgången för den hjälp hon behöver i detta avseende är 15–20 minuter 

per gång och hon duschar varannan dag. Förvaltningsrätten anser att 

föräldraansvaret vid de aktuella momenten i samband med dusch är 

försumbara för ett barn i  ålder. Hela den aktiva tidsåtgången 

bör därför beaktas.  har gjort gällande att hon, om hon hade haft 

assistans, antagligen skulle duscha ytterligare någon eller några gånger per 

vecka. Detta påstående är enligt förvaltningsrättens mening alltför vagt för 

att det ska kunna anses att  behöver duscha oftare än varannan 

dag för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor.  

 

 behöver viss hjälp att torka sig efter toalettbesök och hon 

behöver även hjälp med att tvätta underlivet de dagar hon inte duschar.  

 har problem med irritation i underlivet och behöver därför dagligen 

hjälp med att smörja in sig. Vidare behöver  praktisk hjälp med 

att tvåla in sina händer. Även dessa är hjälpbehov som går utöver föräldra-

ansvaret för ett barn i  ålder. 

 

Vad gäller tandvård har det kommit fram att  behöver hjälp med 

detta samt att tidsåtgången är två till tre minuter per tandborstning. Det är 

ostridigt i målet att tandläkares rekommendation är att barn i  

ålder får hjälp av sina föräldrar med tandborstningen för att det ska bli 
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ordentligt gjort. Även om det kan vara så som klaganden anför, att många 

föräldrar i praktiken inte ger sina barn den hjälpen, får det anses ingå i det 

normala föräldraansvaret att göra det. Det har inte heller kommit fram att 

tandborstningen tar längre tid för  än vad som kan anses vara 

normalt förekommande vid tandborstning. Något hjälpbehov vid 

tandborstning som ska beaktas anser rätten därför inte har kommit fram. 

 

 behöver även hjälp med nagelvård och att borsta sitt hår. Ett 

jämnårigt barn torde i huvudsak klara av dessa moment själv. Den 

huvudsakliga tidsåtgången för dessa moment ska därför beaktas vid 

bedömningen av  rätt till personlig assistans. 

 

Vad gäller måltider framgår av utredningen att  klarar av att äta 

själv, men det tar lång tid och det är svårt att få henne att äta tillräckligt. 

Förvaltningsrätten har förståelse för att föräldrarna därför väljer att mata  

 Det har emellertid inte kommit fram annat än att det är främst 

motiverings- och aktiveringsinsatser som  behöver i mat-

situationen, eftersom hon faktiskt klarar av att äta själv. Sådana insatser 

utgör inte grundläggande behov (jfr RÅ 2009 ref. 57 och RÅ 1997 ref. 28).  

 

I målet har kommit fram att  också behöver viss handgriplig hjälp 

med av- och påklädning. Hjälpbehovet är begränsat, men omfattas inte av 

föräldraansvaret.  

 

Utredningen i målet visar att  har svårigheter att kommunicera, 

men det har inte kommit fram att hennes svårigheter är av sådan karaktär att 

det kan anses utgöra ett grundläggande behov. Inte heller har det kommit 

fram att hon behöver tillsyn av sådan övervakande karaktär som kräver 

ingående kunskaper om henne (aktiv tillsyn). Inte heller i övrigt har det 

kommit fram att  behöver någon hjälp som kräver ingående 

kunskaper om henne. 
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Sammantaget har i målet kommit fram att  behöver hjälp med 

sina grundläggande behov vad gäller personlig hygien samt av- och 

påklädning. Hjälpbehovet är tidsmässigt inte alltför omfattande. Det uppstår 

emellertid flera gånger dagligen. I stora delar är det också till sin karaktär så 

nära och integritetskänsligt att  får anses ha ett särskilt intresse av 

att kunna bestämma vem som ska ge hjälpen och hur den ska ges. Vid en 

samlad bedömning anser förvaltningsrätten därför att hon har rätt till 

personlig assistans. Eftersom hon har rätt till personlig assistans för sina 

grundläggande behov, har hon också rätt till assistans för sina andra 

personliga behov, om de inte faller in under föräldraansvaret eller 

tillgodoses på annat sätt (RÅ 2010 ref. 17). 

 

Biträde av personlig assistent kan inte utgå för förfluten tid (RÅ 2006 ref. 

76). Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans kan däremot 

under vissa förutsättningar utgå för förfluten tid (RÅ 2005 ref. 85 och RÅ 

2000 not. 176). Nämnden har att som första instans pröva i vilken 

omfattning  har rätt till personlig assistans och i vilken 

utsträckning hon kan beviljas ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för tid 

fr.o.m. den 9 januari 2015. 

 

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

 

 

Karin Hartmann 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Rolf Hermansson, Ulf Andersson och 

Britt-Marie Nordin deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Maera Khan. 
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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. 

.

 

Bilaga 1



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. 
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