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KLAGANDE 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommun 

Box 34840 

701 35 Örebro 

  

MOTPART 
  

  

Ombud: Nicholette Tuza 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 27 februari 2017 i mål nr 2911-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommuns beslut. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Programnämnd social välfärd i Örebro kommun (nämnden) yrkar att 

kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens 

beslut den 25 maj 2016. Nämnden anför bl.a. följande.  

 

 är inte i behov av handgriplig hjälp vid de stora ofta 

återkommande grundläggande behoven såsom på- och avklädning, 
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toalettbesök, måltider och handtvätt. Hon har inga fysiska funktionshinder 

som gör att hon behöver omfattande hjälp med de grundläggande behoven 

utan hennes hjälpbehov består främst av aktiverings- och 

motiveringsinsatser vilket normalt sett inte ger rätt till personlig assistans.  

 

Såväl  mamma som skolan har uppgett att hon är 

självständig vad gäller toalettbesök och att hon klarar på- och avklädning på 

egen hand med aktiverings- och motiveringsinsatser. På morgonen tar det 

lång tid att motivera  att klä på sig varför mamman gör 

det handgripligen. Den tid som yrkades avseende detta moment har 

godtagits i nämndens tidberäkning.  

 

Av den tid som nämnden har godtagit avseende hjälp med grundläggande 

behov utgör kommunikation den största delen, dvs. 3,5 timmar av totalt 5,8 

timmar per vecka.  kan därför inte anses vara en person 

med de mest omfattande behoven och med sådana hjälpbehov som uppfattas 

som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten. Även om 

hjälp med insmörjning och vid menstruation skulle medräknas är det av 

sådan liten tidsåtgång att det inte skulle ändra nämndens bedömning. Av 

kammarrättspraxis framgår en ungefärlig gräns vid sju timmars behov av 

hjälp med grundläggande behov för att ges rätt till personlig assistans.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande.  

 

Hennes hjälpbehov är större än vad kommunen har beskrivit. Förutom det 

hjälpbehov som kommunen har godtagit behöver hon hjälp vid 

menstruation, hygien efter avföring, nagelvård och insmörjning efter bad 

som ska beaktas inom ramen för de grundläggande behoven. Hon är 

dessutom i behov av hjälp med på- och avklädning på morgonen.  
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Hennes behov av hjälp är dagligen återkommande och får anses vara av 

sådan art och omfattning att hon ska ges rätt till personlig assistans. Det 

saknas uttryckligt stöd i lag och praxis att bara godta den rent praktiska 

hjälpen som ges och inte tid för hela momentet. All hjälp hon behöver vid 

dusch utförs i ett sammanhang och i närvaro av en annan person. Hjälp med 

kommunikation ingår i de grundläggande behoven vilka till sin natur är 

integritetskänsliga. Den tillerkända tiden för hennes 

kommunikationssvårigheter torde värderas på samma vis som de andra 

grundläggande behoven. Även den av kommunen godtagna omfattningen är 

enligt praxis tillräcklig för att ges rätt till personlig assistans.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven är av sådan karaktär och omfattning som krävs för 

rätt till personlig assistans enligt LSS.  

 

Nämnden har beräknat  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven till 5,8 timmar per vecka. Tid för hjälp med 

personlig hygien och viss påklädning har beräknats till 2,3 timmar per vecka 

och hjälp med kommunikation till 3,5 timmar per vecka. Frågan blir då om 

denna tidsåtgång är tillräcklig för att  ska anses ha rätt till 

personlig assistans.   

 

Av handlingarna i målet framgår att  är självständig 

när det gäller de flesta grundläggande behoven men behöver vissa 

punktinsatser samt hjälp med kommunikation. Den hjälp som hon 

behöver av motiverande och aktiverande karaktär är enligt kammarrättens 

mening inte av det kvalificerade slag att den ska räknas till de 

grundläggande behoven. Inte heller de moment som hon rent 

praktiskt klarar av att utföra på egen hand men som tar lång tid för henne 

ska räknas med vid bedömningen av hjälpbehovet.  
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Även med hänsyn till att hjälpbehovet delvis avser stöd av privat karaktär 

och återkommer regelbundet, anser kammarrätten att det inte är av den 

omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans. Nämndens 

överklagande ska därför bifallas. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

  Mikael Ocklind 

   

 

 

 

Leif Bergström  Per Gunnar Olsson  

  referent 

 

 

 /Madeleine Schönauer 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 568 

651 12 Karlstad 
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08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 

www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Nicholette Tuza 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun 

Box 348 40 

701 35 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Programnämnden social välfärd i Örebro kommuns beslut den 25 maj 2016 

 

SAKEN 
Personlig assistans  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet endast på sådant sätt att  

 förklaras vara berättigad till personlig assistans enligt 9 § 2. lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Det ankommer på nämnden som första instans pröva omfattningen av rätten 

till personlig assistans. 

 

___________________ 
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun (nämnden) avslog 

 ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2. LSS. Som skäl 

för beslutet angavs i huvudsak följande. Omfattningen om 5,8 timmar per 

vecka för de grundläggande behoven är inte tillräcklig för att ge rätt till per-

sonlig assistans främst eftersom  är självständig eller del-

vis självständig vid de personliga och integritetskänsliga momenten toalett-

besök och av- och påklädning som väger tungt vid bedömningen av rätten 

till personlig assistans.   pappas uppfattning är att hon 

kräver något mer hjälp vid de grundläggande behoven men detta ändrar inte 

nämndens bedömning. 

 

YRKANDEN M.M 

 

 yrkar, med ändring av kommunens beslut, att hon är be-

rättigad personlig assistans och anför i huvudsak följande. Nämnden har 

bedömt hennes hjälpbehov till 5,8 timmar per vecka för grundläggande be-

hov men har trots detta nekat henne rätt till personlig assistans. Omfattning-

en är fullt tillräcklig för rätt till personlig assistans. Hänsyn ska tas till bar-

nets bästa. – Till stöd för sin talan hänvisar  till ett antal 

kammarrättsavgöranden. 

 

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

Karaktären av de grundläggande behoven är av vikt när bedömningen av 

rätten till personlig assistans görs. Det är inte tillräckligt att enbart bedöma 

rätten till personlig assistans med enbart omfattningen som grund.  

klarar självständigt toalettbesök, på- och avklädning och att tvätta händerna. 

Hon behöver hjälp att tvätta håret och att torka sig efter dusch. Omfattning-
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en och karaktären av hjälpen vid de grundläggande behoven är inte sådana 

att rätt till personlig assistans föreligger. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser 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 § 1–9, 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 § första stycket LSS personligt ut-

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

stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hy-

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

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grund-

läggande behov). Av 9 a § andra stycket LSS följer att den som har behov 

av personlig assistans för sina grundläggande behov även har rätt till insats 

enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat 

sätt. 

 

I lagens förarbeten betonas att personlig assistans ska vara förbehållen situ-

ationer av krävande eller på annat sått komplicerad natur, i regel av mycket 

personligt slag. Personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att 

på egen hand sköta sina personliga behov och enbart har behov av moti-

verings- och aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans (prop. 

1992/93:159 s. 64 och 174-175 samt prop. 1995/96:146 s. 13). 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 57 uttalat bl.a. följande. 

Någon bedömd undre tidsgräns låter sig inte uppställas. Det är samtidigt 

uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av 

hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses 

berättigad till personlig assistans. Även om själva tidsåtgången inte är påfal-

lande 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 aspekter måste beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs framstår 

som en viktig faktor. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 har bland annat anfört att hon har behov av hjälp med att 

tvätta håret och att torka sig efter dusch vilket enligt förvaltningsrättens me-

ning innebär att inte hela hjälpbehovet blir tillgodosett i denna del om hon 

inte denna hjälp beaktas. 

 

Mot bakgrund av utredningen i målet anser förvaltningsrätten att det inte 

framgår att  enbart i mycket begränsad omfattning har 

behov av hjälp med de grundläggande behoven. Detta särskilt med hänsyn 

till att både kvantitativa och kvalitativa aspekter ska beaktas.  

 

Med beaktande av vad  har anfört, att nämnden beviljat 

5,8 timmar per vecka för grundläggande behov och att flera av hjälpbehoven 

ofta är återkommande och med hänsyn till hennes ålder har nämnden inte 

bort att neka henne rätt till personlig assistans på angivna skäl. Överklagan-

det ska därför bifallas, dock endast på så sätt att  förklaras 

vara berättigad till personlig assistans. Det ankommer på nämnden att som 

första instans pröva omfattningen av rätten till personlig assistans enligt 

LSS. 

4



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I KARLSTAD 
DOM 2911-16 

  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Denna dom kan överklagas. För information om hur man överklagar, se 

bilaga (DV 3109/1B). 

 

 

 

Nathalie Lemaire 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Per Ljungqvist, Per Scheutz och Kjell 

Ulander deltagit. 

 

Föredragande jurist Emma Koskelainen har föredragit målet. 
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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. 

 

Bilaga B




