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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 6 mars 2017 i mål nr 878-17, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bestämmer att  är berättigad till personlig 

assistans. Det ankommer på nämnden att beräkna den totala omfattningen 

och hur länge insatsen ska pågå.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans och anför 

följande. Det har inte skett någon större förändring i hennes förmåga att 

kommunicera sedan förvaltningsrättens föregående avgörande. Då bedömde 

domstolen att hon hade behov av hjälp med kommunikation och att detta 

var ett grundläggande behov. I skolmiljön och på barnhabiliteringen är hon 
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omgiven av personer som känner henne mycket väl och som har de 

kunskaper och verktyg som behövs för att förstå hennes kommunikations-

sätt. Vård- och omsorgsnämnden borde ha beaktat och utrett hjälpbehovet 

utanför skoltid när hon är i kontakt med andra människor. Hon har en 

mycket begränsad kunskap i teckenspråk och hon har ännu inte anammat 

kommunikation med bilder. Hon saknar ett verbalt språk.  

 

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun anser att överklagandet 

ska avslås och anför följande. Vid varje ny ansökan om personlig assistans 

ska nämnden göra en bedömning av rätten till sökt insats. Det bestrids inte 

att  har behov av hjälp med kommunikation, men hjälpbehovet 

är inte av den karaktär som krävs för att betraktas som ett grundläggande 

behov. Av de uppgifter som nämnden fått framgår att  kan 

kommunicera genom tecken- och bildstöd samt genom enstaka verbala ord.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

För att hjälp med kommunikation ska räknas som ett grundläggande behov 

krävs att den enskilde inte kan kommunicera utan hjälp av en tredje person 

(jfr RÅ 2010 ref. 17).  

 

Av intyg från leg. logopeden  den 20 november 2015 framgår 

att  främst kommunicerar med tecken, men även genom 

ljudande och korta meningar på modersmålet. Hon kan kommunicera med 

föräldrarna, men utomstående har ofta svårt att förstå henne. Även 

jämnåriga barn har svårt att förstå henne, vilket ibland leder till konfliker. 

Svårigheterna bedöms kvarstå, enligt intyg från leg. logopeden  

 den 13 januari 2017.  

 

Information från skolan visar att  inte klarar av kontakt med 

andra barn utan en vuxen som agerar brygga i kommunikationen. 

Pedagogerna i skolan, som känner henne väl, förstår henne oftast när hon 
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använder tecken. Hon använder sig också av gester och mimik för att 

förmedla det hon vill säga.  

 

 kommunicerar enligt nämndens utredning till viss del med 

egenpåhittade handtecken. Utredningen visar också att personalen på 

barnhabiliteringen, som är vana vid alternativa kommunikationssätt, inte 

alltid förstår  utan att hennes föräldrar måste gå in och tolka.  

 

Det framgår inte uttryckligen i utredningen att  har förbättrat 

sina kommunikationskunskaper i någon större omfattning sedan föregående 

beslut om personlig assistans då hennes behov av hjälp med kommunikation 

godtogs som ett grundläggande behov.  saknar verbalt språk 

och klarar inte fullt ut att kommunicera via tecken- eller bildstöd utan att 

personen hon kommunicerar med känner henne väl. Det innebär att hennes 

behov av hjälp med kommunikation ska anses vara ett grundläggande 

behov.  

 

 har begärt tid för hjälp med kommunikation med en timme per 

dag. Det saknas skäl att ifrågasätta tidsåtgången och  

sammantagna behov av hjälp med grundläggande behov är tillräckligt för att 

hon ska vara berättigad till personlig assistans. Det nuvarande beslutet om 

personlig assistans gällde enbart till och med den 30 april 2017. 

Kammarrätten har genom det interimistiska beslutet förlängt insatsen till 

dess att målet slutligt avgörs. Det ankommer på nämnden att beräkna det 

totala behovet av personlig assistans därefter och bestämma hur länge 

insatsen ska pågå.  

 

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

 

 

 Ewa Hagard Linander 

 

 

Liselotte Tagaeus  Josefine Natt och Dag 

referent 

 

 

 /Maria Rydell 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Josef Benauda 

Kraft Assistans AB, Varuvägen 9 

125 30 Älvsjö 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun 

651 84 Karlstad 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommuns beslut den 30 januari 

2017   

 

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

funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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BAKGRUND 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad meddelade genom dom den 13 oktober 2015 i 

mål nr 1586-15 att  hade rätt till personlig assistans för grund-

läggande behov med åtta timmar per vecka. Vård- och omsorgsnämnden i 

Karlstads kommun (nämnden) beslutade den 18 december 2015 att  

 beviljades personlig assistans med omfattningen 27 timmar per 

vecka varav 8 timmar per vecka grundläggande behov. Efter ny bedömning 

den 30 januari 2017 beslutade nämnden att insatsen personlig assistans upp-

hör efter den 30 april 2017. Som skäl för beslutet anför nämnden huvudsak-

ligen följande. Utredarens bedömning är att  har behov av stöd 

i samband med kommunikation, men att hjälpbehovet inte är av den karak-

tär som krävs för kommunikation som grundläggande behov.  klarar 

att kommunicera genom bilder, teckenstöd, enstaka verbala ord samt kropp-

språk.  tränar sin skriftliga kommunikation i skolan genom att skriva 

sitt namn på papper samt skriva enklare ord och meningar på dator. Har 

förmågan att teckna de flesta bokstäver i alfabetet samt kan på egen hand 

räkna upp till femton på teckenspråk, med stöd till tjugo.  har för-

mågan att tolka bilder och läser av sitt dagsschema i skolan på egen hand. 

Utifrån ovanstående bedömer utredaren att  förmåga att kommunicera 

har utvecklats och att alternativa kommunikationssätt har möjliggjorts. 

 kommunikationssätt genom teckenstöd samt bilder bedöms inte vara 

ett individunikt språk. Kommunikation genom teckenstöd och bildstöd be-

döms vara allmänt kända och reproducerbara kommunikationssätt. Utreda-

ren bedömer att det inte krävs ingående kunskaper om  för att kommu-

nikation överhuvudtaget ska vara möjligt.  behov av hjälp med 

de grundläggande behoven bedöms uppgå till 5,20 timmar per vecka, vilket 

bedöms vara av ringa omfattning. Som ovan nämns kan en undre gräns för 

den tidsmässiga omfattningen inte ställas, däremot framkommer att tidsfak-

torn självfallet har betydelse. En samlad bedömning behöver göras av  

 behov av stöd som är av privat och integritetsnära karaktär.  
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Poyanis behov av hjälp när det gäller det dagligen återkommande stödbeho-

vet som är av det privata och integritetsnära karaktären bedöms vara av 

ringa omfattning. De moment som  bedöms ha behov av, under rubri-

ken grundläggande behov, som är dagligen återkommande är toalettbesök, 

dusch samt byte av inkontinensskydd under natten. Utredaren bedömer att 

det inte krävs ingående kunskaper om  för att tillgodose ovanstående 

hjälpbehov. Utredaren konstaterar att  har behov av stöd och 

hjälp i sin vardag men hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven 

bedöms inte vara av den kvalificerade omfattningen eller karaktären som 

krävs för att hon ska anses vara fortsatt berättigad till personlig assistans. 

Någon beräkning av  behov av personlig assistans för övriga 

personliga behov görs därför inte. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten ändrar nämndens beslut och att hon 

beviljas personlig assistans för kommunikation i samma omfattning som 

tidigare. Som skäl anförs huvudsakligen följande. Hennes behov av hjälp 

med kommunikation är av samma karaktär som tidigare varför det saknas 

anledning att neka assistans för hjälpbehovet. Nämnden har helt ändrat sig 

vad gäller rätten till assistans för kommunikation. Utan någon som helst 

förändring har nämnden intagit en helt annan inställning till rätten till assi-

stans för kommunikation. Det finns inget som tyder på att hennes hjälpbe-

hov skulle vara annorlunda nu än när nämnden beviljade henne personlig 

assistans. Utredningen i målet visar att logopedens bedömning avseende 

hennes behov av hjälp med kommunikation kvarstår och det inte har skett 

någon förändring. Hon behöver hjälp vid kommunikation med utomstående. 

Med kommunikation menas interaktion, dvs, ett samspel med omgivningen. 

Man skall kunna ge och ta emot ett budskap. Hon har en mycket nedsatt 

kommunikativ förmåga och behöver mycket stöd för att kunna tolka och 

förstå sin omgivning samt agera i ett socialt samspel. Hon kräver hjälp av en 
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tredje person för att kunna förmedla vad hon tänker eller önskar samt för att 

kunna ta emot information. Hon saknar ett verbalt språk. Hon kan några 

enstaka ord som hon, enligt föräldrarna, uttalar mycket otydligt och som 

bara människor med god kännedom om henne och hennes kommunikations-

sätt kan förstå. Hon använder mimik, bilder, gester och tecken. För att 

kunna tyda hennes tecken och gester krävs att personen har bra kännedom 

om henne som t.ex. hennes föräldrar och skolpersonalen. Att föräldrarna kan 

hennes tecken beror på att de känt henne hela livet och att de lärt sig vad 

hennes specifika tecken betyder. Det är detta som är ingående kunskaper, 

varför det finns en rätt till assistans för kommunikation. Svårigheter uppstår 

utanför skoltid när hon kommer i kontakt med utomstående, barn och vuxna, 

som varken förstår hennes gester, tecken eller kroppsspråk. Det kan t.ex. 

vara barn på lekparken, släktingar, vänner och bekanta och deras barn samt 

vid kontakt med sjukvårdspersonal och myndighetspersoner. Det är högst 

omöjligt för dessa utomstående att tolka vad hon vill säga. Det är således 

mycket nödvändigt att en assistent är närvarande för att hjälpbehovet med 

kommunikation ska vara tillgodosett. Det är vidare viktigt att hon behåller 

assistans för kommunikation för att hennes kommunikationsförmåga ska 

stärkas samt för att hon ska skapa sociala kontakter och inte bli socialt isole-

rad. Jmf RÅ 2010 ref 17. Hon är i tio år gammal, en ålder där hon verkligen 

behöver komma i kontakt med andra personer för att skapa ett normalt soci-

alt liv. En tioåring utan funktionshinder har normalt omfattande kontakter 

med andra människor och aktiviteter tillsammans med andra barn utanför 

skoltid De behöver inte sina föräldrars medverkan för att kommunicera med 

sin omgivning i vanliga sociala situationer. 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Nämn-

den har bedömt att  hjälpbehov inte är av den karaktär som 

krävs för att berättigas kommunikation som ett grundläggande behov. 

Nämnden menar att  inte har ett individunikt kommunikations-

sätt. Av beslutsunderlaget i utredning framgår att  har för-
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mågan att göra sig förstådd genom teckenstöd och bildstöd vilket anses vara 

allmänt kända och reproducerbara kommunikationssätt. Nämnden hänvisar 

till dom meddelad den 10 december från Kammarrätten i Stockholm med 

mål nr 6815-14 för sin bedömning. 

 

SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 9 a § första stycket LSS avses med personlig assistans enligt 9 § 2 

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 funkt-

ionshindrade (grundläggande behov). För att ett hjälpbehov ska anses som 

grundläggande ska bara beaktas sådana situationer där hjälpen är av person-

ligt och integritetskänsligt slag (se RÅ 2009 ref. 57). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  kan beviljas personlig assistans för 

kommunikation som ett grundläggande behov i samma omfattning som tidi-

gare. 

 

Av utredningen framgår att  behöver stöd för att kunna kom-

municera. Hon använder bl.a. teckenstöd, kommunicerar genom bilder samt 

enstaka verbala ord. Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att  har 

ett behov av stöd för att kunna kommunicera med andra, men anser att det 

inte framgår av handlingarna i målet att det krävs ingående kunskaper om 

just  för att kunna kommunicera med henne. Kommunikation 

anses därför inte som ett grundläggande behov varför överklagandet ska 

avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Denna dom kan överklagas. Hur man överklagar, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

 

I avgörandet har förutom f.d. lagmannen Hans-Erik Jonasson även tre 

nämndemän 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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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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