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KLAGANDE 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné i Göteborgs kommun 

Box 12013 

402 41 Göteborg 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Linda Synneby 

Livsanda Vård & Assistans AB 

Gruvgatan 19 

421 30 Västra Frölunda 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2 juni 2016 i mål nr 9267-15,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör därmed att gälla. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné yrkar att kammarrätten upphäver 

förvaltningsrättens dom och fastställer stadsdelsnämndens beslut samt anför 

följande. 
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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 3584-16 

   

 

 

 har till följd av sin funktionsnedsättning behov av stöd och 

hjälp i vardagen. Det bedöms dock att 5 timmar 25 minuter per vecka utgörs 

av grundläggande behov. Av dessa grundläggande behov är insatser som 

bedöms vara av privat och integritetskänslig karaktär enbart av ringa 

omfattning. Den samlade bedömningen leder till att  inte bör 

vara berättigad till personlig assistans. 

 

Kommunen ska göra en självständig bedömning grundad på egen utredning 

av behoven utifrån inlämnat underlag och Försäkringskassans bedömning 

ska inte påverka denna. Kommunens och Försäkringskassans bedömningar 

görs oberoende av varandra. 

 

Den ringa tid av privat- och integritetskänsliga insatser som  har 

behov av berättigar inte till personlig assistans. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Hans hjälpbehov är omfattande i tid, ständigt återkommande, av privat och 

mycket integritetskänslig karaktär. Hjälpbehovet är av en sådan krävande 

och komplicerad natur som föranleder ett särskilt intresse för honom att 

kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp.  

 

Han åberopar en del nya handlingar bl.a. läkarutlåtande, ADL-utredning och 

larmrapport till hemtjänsten. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten, varför 

stadsdelsnämndens överklagande ska avslås. 

 

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

 

 

 

 Mikael Ocklind  

 

 

 

Johan Rubenson  Katarina Dunnington 

  referent 

 

 

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

Avd. 2 

 

DOM 
2016-06-02 

Meddelad i 

Göteborg 

Mål nr 

9267-15 

  

 

 

Dok.Id 400265     
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 

  

 

 

  

Ombud: Linda Sunneby 

Livsanda Vård & Assistans AB 

Gruvgatan 19 

421 30 Västra Frölunda 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné 

Box 12013 

402 41 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linnés beslut den 21 juli 2015   

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:397) om stöd och service till vissa  

funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att  beviljas 

personlig assistans enligt LSS.  

 

Målet överlämnas till Stadsdelsnämnden Majorna-Linné för beräkning av 

det antalet timmar  har behov av insatsen personlig assistans. 

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-06-02 

9267-15 

  

 

BAKGRUND 

 

Genom det överklagade beslutet avslog Stadsdelsnämnden Majorna-Linné 

(nämnden)  ansökan om biträde av personlig assistans med 

följande motivering.  tillhör personkrets 3 enligt avgörande i 

förvaltningsrätten men hans grundläggande behov av hjälp är inte av den 

omfattning och karaktär som berättigar till insatsen.  behov av 

hjälp med överflyttningar, dusch och på-/avklädning tillgodoses i dag 

genom insatsen Hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänst 

och trygghetslarm.  

 

YRKANDE M.M. 

  

 yrkar att han ska beviljas insatsen personlig assistans enligt LSS 

med 17 timmar och 30 minuter per vecka, varav 3 timmar och 30 minuter 

utgör dubbelassistans. Han anför följande. Nämndens utredning innehåller 

flera felaktigheter och godtyckliga bedömningar; läkarintyg och ADL-intyg 

har förringats och felaktigt citerats eller tagits ur sitt sammanhang. Han 

kommer att komplettera med en ny ADL-bedömning. De grundläggande 

behoven finns under den aktiva, vakna tiden på dygnet då han arbetar, tränar 

för att upprätthålla funktioner så långt det går samt umgås med familj/ 

vänner och ha en aktiv fritid – goda levnadsvillkor. Försäkringskassan har 

bedömt att han tillhör personkrets 3 men har avslagit hans ansökan om 

assistansersättning då hans grundläggande behov inte bedömdes överstiga 

20 timmar per vecka. Försäkringskassan har bedömt att han har ett grund-

läggande behov av 13 timmar per vecka utan dubbelassistans. Han önskar 

ytterligare en timma för grundläggande behov eftersom han blivit sämre 

sedan ansökningarna skickades in till nämnden. Det finns en felaktighet i 

läkarintyget den 3 september 2014 där det anges att han arbetade fram till 

vintern 2014, 75 procent. Årtalet ska vara 2013.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-06-02 

9267-15 

  

 

Nämnden anser överklagandet ska avslås och anför följande. Grund för 

beslutet är den utredning som gjordes den 16 juni 2015.  bedöms 

utifrån intyg och utredning ha ett visst behov av hjälp med dusch, toalett-

besök, överflyttningar till/från rullstol samt på- och avklädning. Hans grund-

läggande behov av hjälp uppgår enligt nämndens bedömning till 45 minuter 

per dag, totalt med 5 timmar och 15 minuter per vecka.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten har i dom meddelad den 20 maj 2015 förklarat att  

 tillhör personkrets 3 enligt LSS.  Frågan i förevarande mål 

begränsar sig således till om hans behov av hjälp med de grundläggande 

behoven är av sådan omfattning att han har rätt till personlig assistans 

enligt LSS. 

 

 yrkar i överklagandet personlig assistans med 14 timmar per 

vecka och ytterligare 3,5 timmar för dubbelassistans vid förflyttningar och 

vid dusch eftersom kommunen alltid har två personal vid dessa moment.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att nämnden har beräknat  

grundläggande behov till 5 timmar och 15 minuter per vecka medan 

Försäkringskassan i den utredning som tidsmässigt sammanfaller med 

nämndens första beslut, bedömt att hans grundläggande behov uppgå till 

13 timmar per vecka. Den beaktade tiden innefattar tid för hjälp med 

personlig hygien vid dusch och toalettbesök samt av- och påklädning. 

 

Förvaltningsrätten anser att det av utredningen framgår att  i 

sin vardag självständigt klarar att äta och dricka samt att kommunicera. 

I samband med dusch och toalettbesök är han självständig i vissa moment 

medan han behöver hjälp i andra.  
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DOM 
2016-06-02 

9267-15 

  

 

Vad gäller duschsituationen yrkar  personlig assistans med 

5 timmar och 15 minuter per vecka medan kommunen har bedömt att 

hjälpbehovet uppgår till 2 timmar och 55 minuter. Försäkringskassan har 

beräknat tidsåtgången för detta hjälpbehov till mer än vad  yrkat. 

 

 yrkar personlig assistans i samband med toalettbesök med 

2 timmar och 20 minuter per vecka. Nämnden och Försäkringskassan har 

bedömt tidsåtgången i denna del till 1 timma och 10 minuter per vecka.  

 

I samband med på- och avklädning, inklusive insmörjning, yrkar 

 personlig assistans med 2 timmar och 20 minuter per vecka. 

Nämnden och Försäkringskassan har beräknat hjälpbehovet till 1 timma och 

10 minuter respektive 4 timmar och 30 minuter samt 10 minuter för övrigt 

behov beträffande ytterkläder.  

 

Någon bestämd undre tidsgräns för hjälpen med att tillgodose de grund-

läggande behoven 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 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. Såväl kvantitativa som 

kvalitativa aspekter måste beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs framstår 

som en viktig faktor. I målet får anses visat att hjälpbehovet avseende det 

grundläggande behovet avseende personlig hygien samt av- och påklädning 

är av sådan omfattning att rätt till personlig assistans föreligger.  

Hjälpbehovet är dessutom regelbundet återkommande och mot denna 

bakgrund får  behov av hjälp för att tillgodose sina 

grundläggande behov vara av sådan omfattning som förutsätts för rätt till 

personlig assistans enligt LSS. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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2016-06-02 

9267-15 

  

 

 

Förvaltningsrätten anser mot bakgrund av den utredning  

åberopar i målet, däribland läkarintyg, intyg från arbetsterapeuter och 

Försäkringskassans utredning, att det är visat att hans hjälpbehov avseende 

de grundläggande behoven uppgår till minst 9 timmar samt till art och grad 

är sådant att det berättigar till insatsen personlig assistans enligt LSS. 

 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att det finnas behov av dubbelassistans i 

vissa av de moment som  behöver hjälp med. Dubbelassistans 

ska emellertid utgå endast för den tid det tar att utföra en aktiv insats men 

undantag kan göras i fall då hjälpbehovet är av sådan art att det är förenat 

med allvarliga hälsorisker. Hur yrkade 3 timmar och 30 minuter per vecka 

ska fördelas har varken preciserats eller framgår av utredningen.  

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att  hjälpbehov 

beträffande de grundläggande behoven är av sådan karaktär och omfattning 

att han ska vara berättigad till personlig assistans. Förvaltningsrätten 

överlämnar målet till nämnden för närmare beräkning av tidsåtgången för 

 hjälpbehov och behovet av dubbelassistans. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV3109/1b) 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

F.d. lagman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ingegerd Granat, Marie Skoglundh 

och Veselka Goles deltagit.  

 

Föredragande har varit föredragande juristen M Georgsson. 
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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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