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KLAGANDE 
Vård- och omsorgsnämnden i Partille kommun 

433 82 Partille 

 

MOTPART 
  

 

Ombud: Marie-Louise Eriksson 

Frösunda Omsorg AB 

Box 93 

401 21 Göteborg 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 15 maj 2017 i mål nr 2086-16, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Vård- och 

omsorgsnämnden i Partille kommuns beslut. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Partille kommun yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut samt 

anför följande.  är i behov av hjälp för att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Behovet är dagligen återkommande 

och till vissa delar av privat och integritetskänslig karaktär. Alla moment 

som hon behöver hjälp med är dock inte av sådan karaktär. Hon behöver 

visserligen viss handfast hjälp avseende bl.a. personlig hygien samt av- och 
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påklädning som delvis är av sådan kvalificerad och privat karaktär som 

förutsätts för rätt till personlig assistans. Hjälpbehovet bedöms dock vara av 

mycket begränsad omfattning. Nämnden anser därför att hon inte har rätt till 

personlig assistans. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Det 

är styrkt utifrån läkarintyg och ADL-bedömning att hon har ett stort 

funktionshinder och ett omfattande hjälpbehov. Av ADL-bedömningen 

framgår också att hon behöver mänskligt stöd i de flesta vardagliga 

aktiviteter samt att hon kan genomföra många fysiska aktiviteter men att 

svårigheten är de kognitiva förmågor som hon saknar för att klara vardagen 

självständigt. Arbetsterapeuten bedömer vidare att hon är beroende av hjälp 

för att meddela sig och påkalla uppmärksamhet. Dessutom har hennes 

vårdnadshavare beviljats ett helt vårdbidrag med anledning av det stora 

omvårdnadsbehovet, vilket också ger stöd för att hon har rätt till personlig 

assistans.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  behov av hjälp med de grund-

läggande behoven är av sådan karaktär och omfattning att hon har rätt till 

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

funktionshindrade.  

 

Nämnden har beräknat  behov av hjälp med de grund-

läggande behoven till 4,9 timmar per vecka. Den beräknade tiden innefattar 

hjälp med personlig hygien, av- och påklädning samt kommunikation. 

Enligt kammarrättens uppfattning har det inte kommit fram skäl för att 

beakta ytterligare tid för hjälp med de grundläggande behoven utöver den 

tid som nämnden beräknat.  
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 har visserligen ett dagligt behov av hjälp för att tillgodose 

vissa grundläggande behov. Hjälpinsatserna avser dock bara till en mycket 

begränsad del sådan hjälp som kan anses vara av det privata och 

integritetskänsliga slag som förutsätts för rätt till personlig assistans. Det 

sammantagna hjälpbehov som godtagits är också av begränsad tidsmässig 

omfattning. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att  

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

karaktär och omfattning att hon har rätt till personlig assistans. Nämndens 

överklagande ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

               Raymond Grankvist 

 

 

Ewa Mårdberg   Kerstin Andres 

referent  
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Ställföreträdare:  

 

 

 

  

Ställföreträdare:  

 

 

  

Ombud: Marie-Louise Eriksson 

Frösunda LSS AB 

Box 93 

401 21 Göteborg 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Partille kommun 

433 82 Partille 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämndens i Partille kommun beslut den 29 januari 2016 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lag (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 Vård- och omsorgsnämnden i Partille kommun för prövning av i vilken 

omfattning  har rätt till insatsen. 
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BAKGRUND 

 

Genom det överklagade beslutet avslog Vård- och omsorgsnämnden i 

Partille kommun (nämnden)  ansökan om personlig 

assistans. Som skäl för beslutet angavs att hennes grundläggande behov inte 

är av den omfattning som krävs för rätten till personlig assistans. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i ansökt 

omfattning. Hon anför i huvudsak följande. Det är styrkt utifrån läkarintyg 

och ADL-bedömning att hon har ett stort funktionshinder och att hon 

dessutom har ett omfattande hjälpbehov. Hennes vårdnadshavare är 

beviljade ett helt vårdbidrag med anledning av hennes stora 

omvårdnadsbehov vilket talar för att hon också har rätt till personlig 

assistans. Under flera punkter gällande beräkning av tid för hjälp kring de 

grundläggande behoven har förvaltningen gjort ”skälighetsbedömningar”. I 

samtliga fall är ”skälighetsbedömningarna” snäva och ger minimal tid för att 

hjälpbehovet ska kunna genomföras, t.ex. har ansiktstvätt med tillhörande 

torkning beräknats till 30 sekunder per tillfälle. Bedömningen bör göras 

utifrån den enskildes förutsättningar och inte med utgångspunkt i nämndens 

uppskattningar. Vidare har handläggaren hänvisat till föräldraansvar i 

många delar av hjälpbehovet kring grundläggande behov. Finns 

hjälpbehovet inte hos ett genomsnitts barn utan funktionshinder i samma 

ålder finns det heller inget föräldraansvar. I mål 4646-15, dom meddelad 16 

november 2015 av Kammarrätten i Stockholm, bedöms hjälpbehoven 

kommunikation och aktiv tillsyn för ett barn som är åtta år. Målet kan 

appliceras i hennes fall och här har nämnden endast beviljat 30 minuter 

kommunikation och inte beviljat tillsyn som grundläggande behov. Av 

ADL-bedömning framgår tydligt avseende kommunikation att hon ”kan ej” 

genom det röda fältet i ADL-cirkeln. Arbetsterapeuten bedömer att hon är 
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beroende av hjälp för att meddela sig/påkalla uppmärksamhet. Hon kan inte 

lämnas ensam eftersom hon inte har något konsekvenstänkande. Någon 

måste vara vid hennes sida för att avstyra, ingripa och avbryta beteenden 

som kan vara farliga. Hon biter exempelvis sig själv, hon är 

rymningsbenägen och hon blir då farlig för sig själv och andra i t.ex. 

trafiksituationer och hon kastar också saker utan att förstå konsekvenserna 

av detta. Ytterdörrarna i hemmet är låsta på grund av att hon annars kan 

smita ut och om hon gör det så klättrar hon över staketet och springer ut på 

gatan eller går in till grannar. Hennes föräldrar ingriper i snitt 10 gånger per 

dag för att förhindra att hon springer iväg, kastar saker och skadar sig själv 

eller sin omgivning. Därav ansökan om aktiv tillsyn all vaken tid. Det 

framgår av mål 5310-07, Kammarrätten i Göteborg, att enligt praxis har 

behov av aktiv tillsyn som närmast är karaktären av övervakning, det vill 

säga ständig tillsyn där det ofta är nödvändigt med ingripande för att hindra 

att individen förstör föremål eller skadar sig själv eller andra, bedömts 

kunna utgöra grundläggande behov med hänvisning till RÅ 2003 ref 33, RÅ 

1997 ref 23 I, RÅ 1997 not. 60 och RÅ 2000 not 97. Av Socialstyrelsens 

handbok, Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, framgår att en 

av grundtankarna med LSS är att familjer ska få stöd av samhället i en sådan 

omfattning att de inte hamnar i en situation där de måste lämna bort sitt barn 

för att kunna förvärvsarbeta eller ta hand om syskon. Hennes bror berörs i 

högsta grad av nämndens beslut om att inte bevilja assistans eftersom 

beslutet medför att ett betydande ansvar för att tillgodose hennes behov av 

hjälp och tillsyn läggs på föräldrarna.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 
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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 

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). 

 

  

4



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2017-05-15 

2086-16 

  

 

Utredningen 

 

Av läkarintyg utfärdat av överläkaren i neuropediatrik  den 19 

februari 2014 framgår i huvudsak att  har autism och 

måttlig utvecklingsstörning. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

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

LSS. Frågan är om hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven 

är av den karaktär och omfattning att hon har behov av personlig assistans. 

 

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 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 och 

bad, toalettbesök, övrig kroppsvård (insmörjning, nagelvård, tvätta händer 

och ansikte), på- och avklädning samt kommunikation. Nämnden anser att 

tiden för att tillgodose dessa grundläggande behov uppgår till 4 timmar och 

54 minuter per vecka.  anser att denna tid är mer 

omfattande och att hon även har behov av tillsyn av övervakande karaktär. 
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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 personliga integriteten. Även hennes behov av hjälp med dusch och bad, 

övrig kroppsvård (insmörjning, nagelvård, tvätta händer och ansikte) samt i 

viss mån på- och avklädning är till sin art privat och känsligt för den 

personliga integriteten. Även om man bortser från på- och avklädning, har 

nämnden bedömt att hon behöver hjälp med grundläggande behov i 

omfattningen tre timmar och 24 minuter per vecka. Liksom i kammarättens 

ovan nämnda mål uppkommer detta hjälpbehov näst intill i sin helhet 

dagligen. Förvaltningsrätten bedömer därför att hennes hjälpbehov är av den 

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

vilken omfattning hon 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 Agnetha Holmström Gustavsson, 

Gitte Jensen och Robert Nyström deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Caroline Sundgren. 

6



 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
9
/

1
B

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

 

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




