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Dok.Id 393450     
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 
Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun 

Box 34 

424 21 Angered 

 

MOTPART 
  

 

Ställföreträdare:  och  

 

Ombud: Jur.kand. Arash Javanbakht 

LSS Assistans 

Theres Svenssons gata 7 

417 55 Göteborg 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 21 april 2017 

i mål nr 7775-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Stadsdelsnämnden Angereds beslut den 15 juni 2016. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut den 15 

juni 2016. Nämnden anför följande. Förvaltningsrätten har tillämpat en 

omvänd bevisbörda där nämnden förväntas styrka att  själv 

kan tillgodose sitt behov av ansiktstvätt. Att behov av hjälp med ansiktstvätt 
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föreligger är dock inte styrkt. Detta behov ska därför inte beaktas vid 

beräkningen av grundläggande behov.  tillhör inte den grupp 

vårdkrävande personer som nämns i lagens förarbeten. Nämnden 

ifrågasätter därför förvaltningsrättens bedömning att bevilja personlig 

assistans när de grundläggande behoven uppgår till tre timmar för ett barn 

som vid tiden för ansökan var åtta år. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Hans 

behov av personlig assistans är tillräckligt omfattande och integritetskänslig 

till sin karaktär för att han ska anses ha rätt till personlig assistans. 

Förvaltningsrätten har inte tillämpat en omvänd bevisbörda, utan endast 

konstaterat att uppgiften om att han inte klarar av ansiktstvätt inte finns med 

i skolans uppgifter. Mot detta har andra uppgifter om att han behöver hjälp 

med detta moment vägts in, varför tid har beaktats av förvaltningsrätten. 

Nämndens främsta anledning för att inte bevilja den tid som han har ansökt 

om för respektive moment är att det uppgetts av hans skola att han klarar 

vissa moment med endast påputtning och stöd från en annan person. I praxis 

har dock personer, som klarar av vissa moment i anpassad skol- eller 

förskolemiljö, inte automatiskt bedömts klara av samma moment i 

hemmiljö. Han hänvisar till Kammarrätten i Göteborgs dom den 23 april 

2010 i mål 22-10. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  är berättigad till insatsen personlig 

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

funktionshindrade. För att så ska vara fallet måste hans behov av hjälp med 

de grundläggande behoven bedömas vara av den karaktär och omfattning 

som förutsätts för rätt till den sökta insatsen. 

 

Stadsdelsnämnden har bedömt att  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven uppgår till 2 timmar och 53 minuter per vecka. De 
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hjälpbehov som nämnden godtagit avser hjälp i samband med dusch, 

toalettbesök och nagelvård. Förvaltningsrätten har bedömt att han även har 

behov av hjälp med ansiktstvätt och att tiden därför uppgår till minst tre 

timmar. 

 

Kammarrätten anser att den beräknade tiden är av begränsad omfattning, 

oavsett om hjälp med ansiktstvätt räknas med eller inte. Kammarrätten anser 

vidare, i likhet med underinstanserna, att det inte framkommit skäl för att 

godta ytterligare tid för hjälp med de grundläggande behoven. Även med 

beaktande av att hjälpbehoven är regelbundet återkommande och avser 

personlig hygien anser kammarrätten vid en samlad bedömning att  

behov av hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov inte är av sådan 

omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans. Nämndens 

överklagande ska därför bifallas. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 Petter Classon  

 

 

Liselotte Tagaeus  Josefine Natt och Dag 

referent 

 

 

  /Martin Amnell 
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Avd. 2 
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Dok.Id 470262     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

 

  

Ställföreträdare:  

 

 

 

 

   

Ombud: Arash Javanbakht 

LSS Assistans AB 

Theres Svenssons gata 7 

417 55 Göteborg 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs stad 

Box 34 

424 21 Angered 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden Angereds i Göteborgs stad beslut den 15 juni 2016 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  

har rätt till personlig assistans enligt LSS. Förvaltningsrätten visar målet åter 

till Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs stad för prövning av i vilken 

omfattning  har rätt till insatsen. 

  

1
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BAKGRUND 

 

 var under perioden den 25 november 2013–15 juni 2016 

beviljad biträde av personlig assistans enligt 9 § 2 p LSS med 11 timmar 

och 38 minuter per vecka. 

 

Den 17 februari 2016 ansökte  om förlängning av sin 

beviljade insats i form av personlig assistans samt utökning till 60,6 timmar 

per vecka. Stadsdelsnämnden i Angered (nämnden) beslutade den 15 juni 

2016 att avslå ansökan med i huvudsak följande motivering.  

 bedöms tillhöra personkrets 1 enligt 1 § LSS och bedöms ha 

behov av viss hjälp med de grundläggande behoven. Han bedöms dock inte 

tillhöra den grupp vårdkrävande personer som har ett så omfattande 

omvårdnadsbehov under hela eller stora delar av dygnet som nämns i 

förarbetena. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar i första hand att förvaltningsrätten beviljar honom 

personlig assistans i en omfattning av 60, 6 timmar per vecka. Han yrkar i 

andra hand att förvaltningsrätten fastställer att han har rätt till personlig 

assistans för såväl sina grundläggande behov som sina övriga behov. Han 

anför i huvudsak följande. Han är en snart nioårig pojke med lindrig 

utvecklingsstörning och autism. Han har svårt att samspela med andra, är 

mycket aktiv, förstår inte konsekvenser av sitt handlande och gör saker på 

ett impulsivt sätt. Han är försenad i sin utveckling, vilket märks främst på 

hans bristande språk- och kommunikationsförmåga. Nämndens främsta 

anledning för att inte bevilja den tid som han har ansökt för respektive 

moment är att det uppgetts av hans skola att han klarar av vissa moment 

med endast påstötning och motivering från en annan person. Det är dock 

styrkt i praxis att en person som klarar av vissa moment i anpassad skol- 
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eller förskolemiljö inte automatiskt kan anses klara av samma moment 

hemma (jfr exempelvis Kammarrättens i Göteborg mål nr 22-10). Hans 

behov av fysisk hjälp hemma kan därför inte bortses ifrån. Det är inte heller 

rimligt att dra av ytterligare timmar för föräldraansvaret gällande ansökta 

insatser. En frisk nioåring klarar sig själv till stor del, särskilt gällande de 

grundläggande behoven. Kammarrätten har dessutom fastslagit att det inte 

finns föräldraansvar för en nioåring gällande de grundläggande behoven  

(se Kammarrättens i Göteborg mål nr 5140-12).  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller 

bestämmelser om insatser åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 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 (1 § LSS). 

 

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

särskild 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). 

 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges 

av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 
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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). Den 

som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även 

rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt (9 a § LSS). 

 

Utredningen 

 

Av intyg utfärdat den 18 november 2013 av  överläkare, 

framgår bl.a. följande.  har en sammansatt problembild, som 

förklaras av utvecklingsstörning i kombination med autism. Hans 

utvecklingsförsening påverkar de flesta utvecklingsområden förutom att han 

är relativt duktig motoriskt. Hans autism innebär att han har mycket svårt att 

fungera i samspel och samvaro med andra, att använda det begränsade språk 

han har kommunikativt och han har en benägenhet att fastna i 

beteende/intressen och upprepningar. I tester och observationer från 

omgivningen framkommer att han har mycket stora kommunikativa 

svårigheter. Han befinner sig på en betydligt lägre nivå inom de flesta 

färdighetsområden och behöver utifrån detta hjälp och tillrättalägganden 

som ett betydligt yngre barn. Han förstår inte konsekvenser av olika 

handlingar och han gör saker på ett impulsivt sätt. Han kan därför inte 

lämnas utan vuxentillsyn. Han behöver vuxenmedverkan i alla moment i sin 

vardag.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är i målet ostridigt att  omfattas av personkretsen i 1 § 

LSS. Frågan är om hans hjälpbehov avseende de grundläggande behoven är 

av den karaktär och omfattning att han har behov av personlig assistans. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2009 ref 57 anfört bl.a. 

följande. Någon bestämd undre tidsgräns vad gäller behov av hjälp med de 

grundläggande behoven låter sig inte uppställas för att berättiga till 

personlig assistans. 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 inte själva tidsåtgången är påfallande stor måste dock en samlad 

bedömning göras bl.a. med hänsyn till tagen till om det stöd som behövs är 

av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter 

någon specifik kompetens. Som framhålls av Socialstyrelsen måste såväl 

kvantitativa som kvalitativa aspekter beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs 

framstår som en viktig faktor. 

 

Nämnden har bedömt att  behöver hjälp med dusch, 

toalettbesök, och nagelvård. Nämnden anser att tiden för att tillgodose dessa 

grundläggande behov uppgår till två timmar och 53 minuter per vecka. 

 anser att denna tid är mer omfattande och att han även har 

behov av hjälp med handtvätt och ansiktstvätt, tandborstning, övrig 

personlig hygien, av- och påklädning, måltider samt kommunicering. 

 

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 8 februari 2017 med mål nr 

5218-16 bedömt att en femtonårig pojke som behövde hjälp med 

grundläggande behov i omfattningen tre timmar per vecka hade rätt till 

personlig assistans. Kammarätten ansåg att pojkens hjälpbehov i samband 

med toalettbesök var till sin karaktär mycket privat och känsligt för den 

personliga integriteten. Även hans behov av hjälp med hårtvättning, 

tandborstning och nagelvård var till art privat och känsligt för den 

personliga integriteten. 

 

Förvaltningsrätten bedömer att även  hjälpbehov i samband 

med toalettbesök är till sin karaktär mycket privat och känsligt för den 
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personliga integriteten. Även hans behov av hjälp med dusch och nagelvård 

är till sin art privat och känsligt för den personliga integriteten. Liksom i 

kammarättens ovan nämnda mål uppkommer hans behov av hjälp med 

grundläggande behov näst intill i sin helhet dagligen. Han har även yrkat att 

han har behov av hjälp med handtvätt och ansiktstvätt och han har enligt 

tidigare beslut från nämnden varit beviljad tid för detta grundläggande 

behov. Av aktuella uppgifter från hans skola framgår att han kan tvätta 

händerna själv. Det framgår dock inte av skolans uppgifter eller av 

utredningen i övrigt att han kan tvätta sitt ansikte själv. Förvaltningsrätten 

bedömer därför att han har rätt till hjälp med ansiktstvätt. Även detta behov 

av hjälp är till sin art privat och känsligt för den personliga integriteten. 

Hans behov av hjälp med grundläggande behov uppgår därmed enligt 

förvaltningsrättens bedömning till minst tre timmar. Förvaltningsrätten 

anser vid en sammantagen bedömning att hans hjälpbehov är av den 

karaktär och omfattning att han har rätt till insatsen personlig assistans. I 

vilken omfattning han har rätt till insatsen bör prövas av nämnden som 

första instans. 

 

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

 

 

Ingela Larsson 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Mikael Brodin, Orvar Carlsson och 

Tina Wallenius deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Caroline Sundgren. 
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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. 

 

Bilaga B




