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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 7 juni 2016 i mål nr 4749-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör därmed att gälla. 

 

Kammarrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Programnämnd för social välfärd i Örebro kommun (fortsättningsvis kallad 

nämnden) yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och 

fastställer nämndens beslut. 

 

Nämnden anför bl.a. följande. Det framgår inte av utredningen att  

 får några större utbrott när han är i sin hemmamiljö där han 

känner sig trygg. Att han får utbrott någon gång i veckan är inte tillräckligt 

för att han ska beviljas aktiv tillsyn all vaken tid. Att anfallen är 

oförutsägbara är inte heller ett skäl för att bevilja sådan tillsyn. Det är 

felaktig rättstillämpning att bevilja aktiv tillsyn som ett grundläggande 

behov all vaken tid mot bakgrund av den frekvens som det är fråga om. 

Nämndens beräkning av tidsåtgången för anfallen uppgår till en timme om 

dagen vilket är väl tilltaget för den angivna frekvensen. Det faktum att det 

är oförutsägbart när i tiden anfallen inträffar kan inte i sig föranleda 

assistans all vaken tid.  

 

Det senaste halvåret har  fått anfall i genomsnitt varje 

vecka men inte varje dag. Det går i perioder hur ofta han får de stora 

anfallen. De kan komma en till två gånger per vecka.  har 

även mindre anfall. De mindre anfallen kommer då och då men det kan gå 

cirka en månad utan de stora anfallen. Sedan kan det komma en månad med 

cirka två till tre stycken stora anfall.  

 

 behov av tillsyn är inte av den karaktären att det 

berättigar till aktiv tillsyn som ett grundläggande behov. Han behöver inte 

ständiga ingripanden. Under långa perioder är han lugn och utgör inte någon 

fara för sig själv. Det framgår inte alls att han utgör  en fara för någon 

annan.  togs vid ett tillfälle i februari 2014 in på den 

psykiatriska intensivvårdsavdelningen, PIVA, på grund av ett anfall. Vid det 

tillfället hämtades han av polis från daglig verksamhet. Vid ytterligare ett 
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tillfälle i augusti 2015 tillkallades polis till daglig verksamhet. Vid alla 

andra tillfällen har personalen klarat ut situationen på egen hand eller 

kontaktat hans broder. 

 

 har inte några svårigheter att kommunicera med andra. 

Det är därför inte nödvändigt att hjälpen ges av någon med ingående 

kunskaper om honom. Vem som helst som fått handledning och 

instruktioner kan hjälpa honom vid hans anfall. 

 

 har de funktioner som krävs för att kunna äta själv.  

Han har tidigare kunnat göra detta och det finns inget stöd för att han 

numera är fysiskt helt oförmögen att kunna äta själv.  

 

 anser att överklagandet ska avslås. Han yrkar också att 

kammarrätten håller muntlig förhandling i målet. 

 

 anför bl.a. följande. Kammarrätten i Göteborg har i dom 

den 1 juli 2015, mål nr 6200-14, bedömt att han utgör en fara för sig själv 

och andra. I journalanteckningar från den dagliga verksamheten framgår en 

händelse den 6 augusti 2015 då han slog och sparkade mot personalen samt 

skallade en dörrpost och personalen. Därefter blev han ännu mer utagerande 

och försökte skada sig själv flera gånger. I en annan journalanteckning 

framgår att han den 24 januari 2014 högg och tryckte en kniv hårt mot sin 

underarm. I journalanteckningar från psykiatrin den 16 januari 2014 står att 

han under anfallen haft upprepade aggressionsutbrott och utagerande 

beteende och att han under vård på avdelningen varit aggressiv och våldsam 

och slagit runt omkring sig. Av journalanteckningar från den 18 februari 

2014 framgår att han kom till akutpsykiatrin i handfängsel efter att ha varit 

aggressiv på den dagliga verksamheten, krossat porslin och skurit sig i 

armen.  
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Kammarrätten har i den nämnda domen bedömt att hans anfall är 

regelbundet återkommande och att de kommer plötsligt och utan förvarning. 

I journalanteckningar från psykiatrin den 16 januari 2014 står det att han har 

haft en ökad anfallsfrekvens den senaste tiden. Han beskriver två anfall om 

dagen och situationen i hemmet är ohållbar. Av anteckning den 2 oktober 

2014 framgår att han enligt den dagliga verksamheten får anfall dagligen då 

han skadar sig själv. Den 23 oktober 2014 står det att han får anfall i stort 

sett dagligen och den 19 mars 2015 står det att han får anfall varje dag.  

 

Hans anfallsfrekvens varierar något från period till period men tycks som 

lägst ligga på någon gång i veckan till flera gånger varje dag. De mindre 

anfallen kräver insatser och när sådana uteblir leder de till större anfall då 

han blir aggressiv och utagerande. Det innebär att han ständigt måste ha 

någon med sig för att med aktiva insatser förhindra att han blir aggressiv 

och utagerande när han får ett anfall och i de fall han ändå blir aggressiv och 

utagerande kunna lugna ned honom.   

 

Hans anfall är mycket våldsamma. Enligt journalanteckningar från 

psykiatrin den 27 januari 2015 kommer anfallen ofta utan förvarning. Då 

anfallen inte går att förutse och kräver assistenter för att förhindra att de får 

en allvarlig utgång, är det av yttersta vikt att han hela tiden har assistenter i 

sin direkta närhet som vid första tecken på anfall kan gripa in och förhindra 

att anfallet utvecklas.  

 

Kammarrätten har i den nämnda domen kommit fram till att det krävs 

ingående kunskaper för att utöva tillsyn över honom.  

 

Nämnden skriver i sin överklagan, att vem som helst kan få handledning 

och instruktioner för att ta hand om hans anfall. Det är felaktigt. För det 

första måste man ha ingående kunskaper om funktionsnedsättning och hur 

man hanterar den generellt. Sådan kunskap har personalen på den dagliga 

verksamheten. För det andra måste man ha kunskap om honom som person. 
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Personalen på den dagliga verksamheten har jobbat med honom länge och 

känner honom väl. Trots det så kan personalen inte hantera hans utbrott utan 

måste ringa hans bror eller polisen. 

 

Nämnden uppger att han inte har samma problem med anfall hemma som på 

den dagliga verksamheten. Det beror på att hans anhöriga har ingående 

kunskaper om honom och därför kan avleda många anfall innan de blir 

stora. Hans familj tar hand om honom idag därför att de inte har något annat 

val. Han kan inte lämnas ensam utan att komma till skada. Om han inte 

skulle ha rätt till aktiv tillsyn som ett grundläggande behov har han i vart 

fall rätt till tillsyn som övrigt behov. 

 

Enligt nämnden är det inte styrkt att han inte kan äta själv. Den dagliga 

verksamheten uppger att han matas men att han enstaka gånger ätit själv. 

Han har dock matats det senaste halvåret. Av ADL-bedömning den 

25 augusti 2015 framgår att han med lätt guidning kan föra en smörgås till 

munnen. Han klarar inte av att äta med bestick utan måste matas. Det 

framgår av läkarintyg den 15 februari 2016 (överläkare  

att han har apraxiliknande svårigheter att använda sina händer och att utföra 

rörelser på uppmaning. Av journalanteckningar från psykiatrin den 

23 oktober 2014 framgår att hans funktionsnivå försämrades en kort tid efter 

det att han börjat på den dagliga verksamheten samma vår och att tidigare 

färdigheter som att äta själv nu försvunnit. I anteckning den 19 mars 2015 

står att han har behov av ett hundraprocentigt ADL-stöd och att han inte kan 

äta och dricka själv.  

 

Han hade tidigare inga problem med flera ADL-aktiviteter. 

Han har dock försämrats sedan våren 2014 och har nu apraxiliknande 

svårigheter. Det vill säga att han har en psykisk oförmåga att klara av saker 

som det fysiskt sett inte finns några hinder för att klara av. Det varierar hur 

mycket han klarar av och ibland klarar han av att äta något men oftast så 

behöver han hjälp.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 1 juli 2015 (mål nr 6200-14) funnit 

att  på grund av sitt behov av aktiv tillsyn i samband med 

anfall har rätt till insatsen personlig assistans. Frågan i förevarande mål är 

omfattningen av den personliga assistansen. Kammarrätten finner, liksom 

förvaltningsrätten, att utredningen visar att  har ett behov 

av aktiv tillsyn under all sin vakna tid med avräkning för den tid då han 

befinner sig på daglig verksamhet. Det saknar vid denna prövning betydelse 

om den aktiva tillsynen, utöver vad som tidigare medgetts, betraktas som ett 

grundläggande eller ett övrigt behov. Nämndens överklagande ska således 

avslås.  

 

Kammarrätten finner mot bakgrund av utgången i målet att en muntlig 

förhandling är obehövlig.  yrkande ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1) 

 

 

                                       Mikael Ocklind 

 

 

Katarina Dunnington                                     Per Gunnar Olsson         

                                                                       referent 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Joakim Runnerström 

Nordica Assistans AB 

Box 6052 

700 06 Örebro 

  

MOTPART 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun 

Box 348 40 

701 35 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Programnämnden social välfärd i Örebro kommuns beslut den 2 november 

2015 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med ändring av Programnämnden social välfärd i Örebro kommuns beslut 

förklarar förvaltningsrätten att  har rätt till personlig  

assistans under all vaken tid, med undantag för den tid när han vistas på 

daglig verksamhet. 

 

Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) att sekretessbestämmelsen i 26 kap. 1 § samma 

lag ska vara fortsatt tillämplig beträffande de uppgifter om enskilds hälso-

tillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram vid förvaltnings-

rättens muntliga förhandling inom stängda dörrar, i den mån uppgiften 

inte tagits in i denna dom. 

___________________ 

 

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I KARLSTAD 
DOM 4749-15 

  

 

BAKGRUND 

 

 ansökte den 8 november 2013 om personlig assistans 

med ett ospecificerat antal timmar. Nämnden för funktionshindrade i Örebro 

kommun avslog hans ansökan, bl.a. med motiveringen att det inte framgått 

att de anfall som föranlett hans ansökan beror på hans epilepsi och att anfal-

len är varaktiga. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad, 

som i dom den 10 november 2014 i mål nr 1485-14 förklarade att  

 hade rätt till personlig assistans. Enligt förvaltningsrättens  

bedömning var anfallen varaktiga och på grund av anfallen bedömdes han 

ha ett behov av aktiv tillsyn. Med hänsyn även till hans funktionshinder och 

situation i övrigt, vid sidan av anfallen, hade han enligt förvaltningsrätten ett 

sådant behov av hjälp med sina grundläggande behov som krävs för person-

lig assistans. Förvaltningsrätten förklarade således att  

hade rätt till personlig assistans och återförvisade målet till nämnden för att 

utreda omfattningen av grundläggande behov och hjälpbehov för övriga 

personliga behov och därefter besluta om assistansens storlek. Domen över-

klagades av nämnden till Kammarrätten i Göteborg, som i dom den 1 juli 

2015 i mål nr 6200-14 beslutade att avslå överklagandet. Nämnden överkla-

gade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen men vägrades 

prövningstillstånd. 

 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun (nämnden) beslutade den 

2 november 2015 att bevilja  personlig assistans enligt  

9 § 2 LSS med totalt 178,71 timmar per månad från och med den  

2 november 2015. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande.   

 har behov av viss hjälp och visst stöd av annan person för att 

klara såväl grundläggande som övriga behov. Hans behov av stöd och hjälp 

föreligger inte under hela momenten eftersom han har förmåga att klara 

vissa delar på egen hand. Beräkningen av tidsåtgången för personlig  
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assistans grundas därmed på att han har behov av delvis hjälp och stöd i de 

grundläggande behoven samt vid övriga behov. Eftersom familjen önskar att 

 ska fortsätta vistas på daglig verksamhet görs ett tidsav-

drag från beviljade timmar då han vistas på daglig verksamhet. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar i första hand att han ska beviljas personlig assistans 

med 112 timmar i veckan, motsvarande all vaken tid utan avdrag för tid då 

han vistas på daglig verksamhet. I andra hand yrkar han att han ska beviljas 

personlig assistans med ett lägre antal timmar som förvaltningsrätten finner 

skäligt. Som grund för sin talan anför han följande. Han behöver hjälp avse-

ende samtliga sina behov, både i form av fysisk hjälp samt aktiverings- och 

motiveringsinsatser. Han kan inte självständigt utföra några aktiviteter och 

han behöver konstant tillsyn för att han inte ska skada sig själv eller andra 

när han får sina anfall. De av nämnden beviljade timmarna är således inte 

tillräckliga för att tillförsäkra honom goda levnadsvillkor. Han har för  

avsikt att sluta på den dagliga verksamheten om han beviljas ett högre antal 

assistanstimmar. 

 

 anför bl.a. följande till utveckling av sin talan. 

 

Personlig hygien: Det finns inget stöd i nämndens utredning för att han  

behöver viss hjälp eller visst stöd och att han kan klara vissa saker på egen 

hand. Det som framgår av uppgifterna från familj, daglig verksamhet och 

ADL-bedömningen är att han behöver full hjälp under samtliga moment 

gällande dusch, torkning, tandborstning, hårvård och rakning. Utifrån detta 

är den tid som nämnden beviljat inte tillräcklig. Kommunen har inte beviljat 

någon tid för att klippa naglarna eller för att smörja in efter dusch och han 

behöver även annan hjälp avseende personlig hygien för att hålla sig fin. 

Han är vidare troende muslim och behöver hjälp med tvagning fem gånger 
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per dag i samband med bön. Vad gäller toalettbesök behöver han ha med sig 

någon under hela toalettbesöket och tid bör därför beviljas för hela toalett-

besöket antingen som ett grundläggande eller som ett övrigt behov. 

 

På- och avklädning: Han behöver fysisk hjälp i samtliga moment. Den  

beviljade tiden är därför inte tillräcklig. Nämnden bör bevilja tid för fram-

tagning av kläder samt den muntliga guidningen han behöver för att under-

lätta på- och avklädning som ett övrigt behov. Han har endast beviljats tid 

för två klädbyten om dagen. Han är aktiv och gillar och gå ut. Han är därför 

i behov av två extra klädbyten om dagen.  

 

Måltider: Nämnden har inte beviljat någon tid för måltider som grundläg-

gande behov. Samtliga underlag i nämndens utredning styrker att han blir 

matad, varför han per dag bör beviljas 20 minuter assistans vid lunch och  

20 minuter i samband med middag. Av utredningen i målet framgår att han 

har apraxiliknande svårigheter att använda sina händer och svårt att utföra 

rörelser på uppmaning. Han bör även beviljas tid för den muntliga guid-

ningen som han behöver vid ätande av smörgåsar och liknande, men då som 

ett övrigt behov. 

 

Tillsyn: Nämnden har utifrån kammarrättens dom endast beviljat honom 

aktiv tillsyn för själva tiden för anfallen. Kammarrätten har skrivit att han 

har behov av aktiv tillsyn i samband med anfallen och nämner inte tiden för 

tillsyn däremellan. Kammarrätten lämnar således den frågan till nämnden att 

utreda varpå även förvaltningsrätten kan pröva den frågan, om inte som  

aktiv tillsyn som grundläggande behov så i vart fall som ett övrigt behov. 

Utifrån underlaget framgår att det inte går att förutspå när han kommer att få 

anfallen, han har mer stora anfall vissa perioder och mindre vissa. Vid de 

mindre anfallen blir han okontaktbar. Ett mindre anfall kan övergå i ett 

större om det inte uppmärksammas och han får hjälp och stöd att lugna sig. 

Han kan därför inte lämnas ensam. Han får mindre anfall flera gånger i 
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veckan. Han behöver således någon med sig vid sin sida som kan upptäcka 

om han får ett anfall och vidta åtgärder för att det inte ska blir ett stort anfall 

och som kan vidta rätt åtgärder om så sker. Kammarrätten har redan bedömt 

att det krävs ingående kunskaper för att hantera hans anfall. Eftersom man 

inte vet när anfallen kommer att inträffa behöver han ständigt någon vid sin 

sida som är beredd att gripa in när det händer. Annars kan han inte få hjälp 

att förhindra att anfallen blir stora och att han då skadar sig själv. Han behö-

ver således personlig assistans all vaken tid för att förhindra att han kommer 

till skada. 

 

Andra personliga behov: Han behöver stöd när han ska gå i trappan, han kan 

inte själv ta ett glas vatten, sätta på teven, byta kanaler, sätta på musik eller 

liknande. Nämnden har inte beviljat någon tid för förflyttningar i hemmet 

eller handräckning. Han gillar även att surfa på internet, men behöver hjälp 

med att sköta tangentbord och mus. Han kan inte heller läsa innehållet i brev 

eller liknande och behöver hjälp att få dem upplästa. Han vill som alla andra 

fylla sina dagar med fritidsaktiviteter och aktiviteter i hemmet. Han behöver 

därför beviljas mer tid för övriga behov. 

 

Avdrag för tid på daglig verksamhet: Han har för avsikt att sluta gå på den 

dagliga verksamheten. Innan han fick nämndens beslut sade han upp sin 

plats där, men eftersom nämnden beviljade ett lägre antal timmar än han 

väntat sig behöver han för närvarande gå kvar. 

 

 ger in intyg den 15 februari 2016 av överläkaren  

 analys av ADL-förmåga den 20 februari 2012 av  

arbetsterapeuten  samt ADL-bedömning den 14 maj 

2012 av arbetsterapeuten  
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Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.  

 har beviljats tid för delvis hjälp. I den delvisa hjälpen 

ingår såväl praktisk hjälp samt motivering för faktisk hjälp med de grund-

läggande behoven samt med övriga behov. Utöver det bedöms det inte  

finnas behov av annat stöd eftersom  har och har haft egna 

förmågor under åren och det finns inget underlag som medicinskt styrker att 

dessa inte finns idag. Läkarintyget den 7 september 2011 av läkaren  

 är fortfarande relevant eftersom det saknas medicinska  

underlag som förklarar varför han har försämrats i sina förmågor. 

 

Personlig hygien: Vad gäller toalettbesöken ger de medicinska underlagen 

inte stöd för att han är i behov av hjälp med mer än fem minuter per gång. 

ADL-bedömningen som gjordes 2015 är, vad gäller dusch och toalettbesök, 

inte baserad på någon observation från arbetsterapeutens sida, utan bygger 

på uppgifter från  och hans familj. Nämnden har länge 

haft kännedom om honom och det har inte framkommit tidigare, vare sig i 

skolan eller i den dagliga verksamheten, att han är troende och ber fem 

gånger per dag. Då behovet inte har framkommit tidigare, har nämnden inte 

prövat detta yrkande. Om förvaltningsrätten skulle finna att han har ett  

behov av hjälp i samband med tvagning skulle ytterligare tid för detta kunna 

beviljas. Nämnden har dock inställningen att detta behov inte finns. 

 

På- och avklädning:  har beviljats delvis hjälp med  

på- och avklädning eftersom det inte är medicinskt styrkt att han saknar 

förmågor som han tidigare haft. Det finns inget underlag som kan förklara 

medicinskt varför hans förmågor har försämrats. I tidsberäkningen för  

på- och avklädning har även tid för att ta fram kläder räknats med. 

 

Måltider: Personalen på den dagliga verksamheten har inte uppgett att de 

matar  varje gång. De har matat honom vid behov. Av 

läkarintyget från 2011 framgår att han har en ganska bra finmotorik och det 
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finns inget medicinskt som styrker att det har förändrats. Av utredningen 

framgår vidare att han har greppfunktioner i sina händer. Han kan kasta 

saker, han har greppat tag i personalen och hållit fast hårt, han kan greppa 

tag i glas, m.m.  

 

Tillsyn: Nämnden har helt riktigt tolkat det kammarrätten sagt – att  

 ska beviljas aktiv tillsyn i samband med anfallen. Anfallen  

kommer inte dagligen varför bedömningen om en timme per dag är en  

genomsnittstid för hjälp vid såväl stora som små anfall. Den beviljade tiden 

är väl tilltagen. Att nämnden inte beviljat tid för övrig tillsyn är på grund av 

att något sådant behov inte föreligger. Han har kunnat lämnas ensam och 

kan lämnas ensam, han har inga funktionsnedsättningar som gör gällande att 

så inte är fallet. Han kan prata och påkalla hjälp, han kan förflytta sig på 

egen hand i kända miljöer och anfallen återkommer inte dagligen. Det finns 

därför inte något behov av övrig tillsyn. Det finns inget rättsligt stöd för att 

bevilja tillsyn all vaken tid när anfallen inte är så frekventa.  

 

Andra personliga behov: Vad gäller tid för övriga behov har  

 beviljats två timmar assistanstid per dag för fritidsaktiviteter. Att han 

inte skulle kunna ta sig ett glas vatten ter sig orimligt. Han har enligt tidi-

gare utredningar lärt sig att sköta mycket kring sin egen person själv men 

helt plötsligt avtar förmågan utan någon logisk förklaring. Av ADL-

bedömningen från Ekeskolan framgår att han under sin tid i skolan har burit 

sin egen matbricka, han hällde upp varm och kall dryck själv och delade sin 

mat på egen hand. 

 

Nämnden ger bl.a. in intyg den 7 september 2011 av läkaren   

 samt anteckningar från daglig verksamhet under perioden den 

24 januari 2014–10 februari 2014 samt den 6 augusti 2015. 

 

Förvaltningsrätten har den 9 maj 2016 hållit muntlig förhandling i målet. 
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SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

En person som liksom  tillhör personkretsen i 1 § LSS har 

enligt 7 § LSS bl.a. rätt till insatsen biträde av personlig assistent eller eko-

nomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans om denne behöver 

sådan hjälp i sin livsföring och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Den enskilde ska genom insatsen tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 och 9 

§§ LSS). 

 

Den aktuella insatsen definieras närmare i 9 a § LSS. Personlig assistans är 

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). Den som har behov av personlig assi-

stans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för 

andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Frågan i målet är om  är i behov av ytterligare assistanstid 

för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Förvaltningsrätten har därvid inled-

ningsvis att ta ställning till omfattningen av de grundläggande behoven och 

därefter till de andra personliga behoven. 

 

Grundläggande behov 

 

Personlig hygien samt på- och avklädning: Nämnden har vid sin tidsberäk-

ning medräknat tid för delvis hjälp vid fem toalettbesök per dygn. Vidare 

har nämnden beviljat tid för delvis hjälp med personlig hygien, dusch,  
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rakning, tandborstning, kamning samt på- och avklädning.  

 har beviljats assistanstid med totalt en timme per dag för samtliga dessa  

behov. Nämnden har även angett att tid för framtagning av kläder samt tid 

för motiveringsinsatser har inkluderats i de aktuella posterna. Enligt förvalt-

ningsrättens bedömning skulle den sammanlagda tiden vara för lågt beräk-

nad för det fall  kan visa att han behöver hjälp med  

momenten i sin helhet. Av ett intyg den 7 september 2011 av läkaren  

 framgår att  vid den aktuella tiden klarade 

toalettbesök och duschning själv, med undantag för den tillsynshjälp han var 

i behov av på grund av anfall i samband med duschning. Vidare framgår av 

läkarintyget att han då behövde hjälp med på- och avklädning och annan 

personlig vård på grund av sin synnedsättning. Enligt förvaltningsrättens 

mening får det sistnämnda förstås på så vis att  behövde 

hjälp i de moment som gällde att ta fram kläder och annat som behöver syn-

förmåga, men kan inte förstås på så vis att han behövde hjälp med de fysiska 

momenten kring på- och avklädning. Varken analysen av ADL-förmåga den 

20 februari 2012 av arbetsterapeuten  eller ADL-

bedömningen den 14 maj 2012 av arbetsterapeuten  ger enligt 

förvaltningsrättens bedömning stöd för att  behöver hjälp 

med samtliga moment vad gäller den personliga hygienen samt på- och  

avklädning, även om dessa ger stöd för att en försämring har skett av hans 

förmågor sedan läkarbedömningen 2011. Vad gäller hans nuvarande till-

stånd saknas det läkarintyg till stöd för hans nedsatta förmågor och behov av 

hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning. I ett intyg den  

15 februari 2016 av läkaren  anges visserligen att en 

sjukgymnast på Vuxenhabiliteringen noterat att  har 

apraxiliknande svårigheter att använda sina händer. Vidare anger läkaren att 

en av hans psykiska funktionsnedsättningar är att han har svårigheter i vissa 

situationer med målinriktade rörelser. Även om dessa uppgifter kan ge visst 

stöd för att  har svårigheter att utföra vissa rörelser så 

framgår emellertid inte i vilka situationer dessa svårigheter föreligger och 
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uppgifterna kan inte i sig, utan tydligt stöd i annan utredning, ligga till grund 

för att det ska anses visat att han numer saknar de förmågor som han tidigare 

haft. Av den ADL-bedömning som arbetsterapeuten  upp-

rättat den 23 september 2015 framgår bl.a. att  pappa och 

personalen på den dagliga verksamheten uppgett att   

behöver hjälp vid samtliga moment kring toalettbesök, inklusive på- och 

avklädning. Vad gäller den personliga hygienen har hans pappa uppgett till 

arbetsterapeuten att han hjälper  att utföra alla momenten 

vid duschning och att sonen endast medverkar passivt under hela aktiviteten. 

Förvaltningsrätten noterar att arbetsterapeuten inte själv observerat de olika 

aktiviteterna vad gäller toalettbesök samt duschning. Vad gäller aktiviteter-

na vid på- och avklädning har arbetsterapeuten bl.a. observerat att  

 trots att han själv försökt, behövt hjälp med att ta på sig strum-

porna. Vad gäller påklädning av övriga kläder, som inte får anses ställa 

samma krav på finmotoriska förmågor som vid påtagning av strumpor, 

framgår inte att han själv försökt, utan han har istället fått hjälp av föräldrar-

na. Nämndens LSS-handläggare har den 17 augusti 2015 gjort ett besök på 

den dagliga verksamheten och samtalat med personalen. Vad gäller situat-

ionen kring toalettbesök framgår att  kan utföra vissa av 

momenten själv och att han då själv försöker hjälpa till vad gäller på- och 

avklädning. Sammantaget finner förvaltningsrätten att det nyare underlaget 

inte ger ett tydligt stöd för att  inte längre har, eller i vart 

fall delvis har, de förmågor som han tidigare haft vad gäller att sköta sin 

personliga hygien samt på- och avklädning. Han får anses fortfarande kunna 

delvis hjälpa till själv. Den tid som nämnden beviljat för delvis hjälp i dessa 

delar får därför anses tillräcklig. Tiden får även anses tillräcklig för att in-

kludera de övriga moment avseende kroppsvård som han menat att nämnden 

inte beaktat. Vad gäller hans önskan om att mer tid ska beviljas för ytterli-

gare två klädbyten om dagen finner förvaltningsrätten inte att han är i behov 

av sådana extra klädbyten för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
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Måltider:  har yrkat att han ska beviljas ytterligare assi-

stanstid om sammanlagt 40 minuter per dag avseende hjälp i samband med 

måltider. Han har även anfört att han inte själv kan ta ett glas vatten under 

dagen. Förvaltningsrätten finner att uppgifterna i 2015 års ADL-bedömning 

samt uppgifterna från personalen på den dagliga verksamheten ger ett tydligt 

stöd för att  numer behöver matas i samband med lunch 

och middag, även om han vid några tillfällen har kunnat äta själv. Det fram-

går t.ex. att arbetsterapeuten observerat hur personalen på den dagliga verk-

samheten har försökt få honom att äta själv. Vid det aktuella tillfället  

uttryckte han att han ville äta själv och fick även specialbestick för ändamå-

let, men efter flera försök fick han ändå matas av personalen. Personalen har 

också vid LSS-handläggarens besök uppgett att de försöker få honom att äta 

själv, men att han fått matas det senaste halvåret. Av utredningen framgår 

också att han behöver hjälp med att föra muggen till munnen och att han 

dricker med sugrör. Genom dessa uppgifter, samt uppgifterna i det ovan 

nämnda läkarintyget den 15 februari 2016, där det anges att  

 har svårigheter i vissa situationer med målinriktade rörelser samt aprax-

iliknande svårigheter att använda sina händer, finner förvaltningsrätten att 

han har gjort sannolikt att han har behov av hjälp med intag av mat och 

dryck i samband med lunch och middag. Han får även anses ha behov av 

hjälp med att dricka under andra delar av dagen. Förvaltningsrätten finner 

att en tidsåtgång om 40 minuter per dag är skäligt för samtliga dessa hjälp-

behov, varför han ska tillerkännas ytterligare assistanstid i enlighet därmed. 

 

Tillsyn (annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper):  

har anfört att han har ett behov av ständig tillsyn. Hjälpinsatser av tillsyns-

karaktär ingår i allmänhet inte i de grundläggande behoven. Av praxis  

framgår emellertid att när den funktionshindrade på grund av sitt psykiska 

tillstånd kräver en sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervak-

ning så har det ansetts vara ett grundläggande behov (se bl.a. RÅ 1997 ref. 

23 I). Kammarrätten i Göteborg har i ovan nämnda dom den 1 juli 2015 i 
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mål nr 6200-14 bedömt att  vid tiden för kammarrättens 

prövning hade ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär som måste 

tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom. Kammarrätten 

ansåg att det av utredningen inte framgick annat än att anfallen var regel-

bundet återkommande och att de kunde uppstå oväntat och utan förvarning, 

varför redan hjälpbehovet avseende aktiv tillsyn bedömdes vara av en sådan 

omfattning att han fick anses ha rätt till personlig assistans. Kammarrätten 

avslog således nämndens överklagande av förvaltningsrättens dom, enligt 

vilken målet skulle återförvisas till nämnden för prövning av den personliga 

assistansens storlek. Efter att målet återförvisats till nämnden beräknade 

nämnden tidsåtgången för aktiv tillsyn vid anfall till en timme per dag,  

vilket i sig kan anses vara av en sådan omfattning att rätt till personlig assi-

stans föreligger. Den fråga som förvaltningsrätten nu ska ta ställning till är 

om den beviljade tiden avseende aktiv tillsyn är tillräcklig för att  

 ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Vad gäller den utredning som avser tiden efter kammarrättens dom finner 

förvaltningsrätten att den inte ger stöd för annat än att  

anfall alltjämt är av sådan omfattning och karaktär att han på grund därav är 

i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär till undvikande av att han 

skadar både sig själv och andra. Av utredningen framgår att anfallen  

inträffar regelbundet och i en stor omfattning. Personalen på den dagliga 

verksamheten har vid LSS-handläggarens besök den 17 augusti 2015 upp-

gett att  det senaste halvåret har fått anfall i genomsnitt 

varje vecka, men inte varje dag. Det kan därvid noteras att han endast delta-

git i den dagliga verksamheten tre dagar i veckan, fem timmar per dag.  

Såvitt framgår av utredningen får han anfall även utanför den dagliga verk-

samheten och vid olika tidpunkter på dygnet. På den dagliga verksamheten 

har han alltid personal med sig och lämnas inte ensam. På grund av de  
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frekventa anfallen, som också är oförutsägbara och kan leda till allvarliga 

konsekvenser, får han enligt förvaltningsrättens mening anses vara i behov 

av ständig tillsyn där någon behöver vara beredd att ingripa med aktiva  

insatser. Därvid ifrågasätter förvaltningsrätten inte hans uppgift om att han 

behöver aktiva insatser även vid de mindre anfallen till undvikande av att de 

övergår till större anfall. Vad gäller frågan om denna tillsyn förutsätter  

ingående kunskaper om honom och således faller inom ramen för hans 

grundläggande behov gör förvaltningsrätten följande bedömning. Av utred-

ningen i målet framgår att personalen på den dagliga verksamheten, som har 

god kännedom om  ibland klarar av att hjälpa honom när 

ett anfall uppstår och lugna ner honom så att något större anfall inte bryter 

ut. I vissa fall har personalen inte klarat av att hantera anfallen och då har 

 anhöriga, och i vissa fall även polis, fått tillkallas.  

Förvaltningsrätten bedömer därför att  behov av tillsyn 

måste tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom. Detta  

vinner även stöd av det läkarintyg som överläkaren  upp-

rättat den 15 februari 2016. I intyget anges att om ingående kännedom om 

 och hans funktionsnedsättningar inte finns hos personer 

som hjälper honom kan risken för problemskapande beteende förväntas öka.  

 

Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten således att  

har ett grundläggande behov av ständig aktiv tillsyn och att han på grund 

därav är berättigad till personlig assistans även under den del av hans vakna 

tid som inte omfattas av den redan beviljade personliga assistansen. Hans 

vakna tid uppgår obestritt till 112 timmar i veckan. Hans överklagande ska 

därför bifallas på så vis att han beviljas personlig assistans under all denna 

vakna tid. Från denna tid ska emellertid avräkning göras för den tid då han 

befinner sig på daglig verksamhet, fram till dess han väljer att avsluta denna 

insats.  
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Bön:  har anfört att han även behöver hjälp med tvagning 

fem gånger per dag i samband med bön. Ett sådant behov som avser den 

personliga hygienen räknas som ett grundläggande behov. Yrkandet om 

personlig assistans i samband med tvagning framställdes vid den tidigare 

handläggningen hos kammarrätten och borde ha utretts och prövats av 

nämnden i samband med att nämnden fattade det i målet överklagade beslu-

tet. Utredningen i målet är enligt förvaltningsrättens mening inte tillräcklig 

för att omfattningen av  behov av hjälp i samband med 

tvagning ska kunna prövas inom ramen för detta mål. Mot bakgrund av att 

förvaltningsrätten funnit att han har behov av personlig assistans under all 

vaken tid saknas emellertid skäl för att återförvisa målet till nämnden för 

närmare utredning i denna del. 

 

Andra personliga behov 

 

Eftersom förvaltningsrätten ovan bedömt att  har rätt till 

personlig assistans under all vaken tid, saknas det anledning för 

förvaltningsrätten att bedöma om han har beviljats tillräckligt med tid för 

sina andra personliga behov. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

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

 

 

Emelie Brorström 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Jonas Chongera, Anna Jarlemark 

Torbrand och Britt Åhsling 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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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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