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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2 juni 2016 i mål  

nr 4522-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att  

har rätt till personlig assistans med 79 timmar och 15 minuter per vecka 

under tiden 22 mars–13 december 2016. Det ankommer på stadsdels-

nämnden att pröva om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistansen 

kan utges. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i ansökt 

omfattning. Hon anför följande.  
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Det är av största vikt att hon har någon hos sig hela dygnet. Kommunen har 

vitsordat att hon har behov av hjälp under hela natten eftersom den har 

beviljat jour/väntetid under denna tid. Däremot har kommunen bortsett från 

att hon har samma tillsynsbehov under dagen.  Efter avdrag för de timmar 

som är beviljade nattetid har hon 45,3 timmar kvar att schemalägga dagtid, 

dvs. 6,5 timmar per dag, vilket inte täcker hennes vakna tid som är kl. 8.00–

23.00.  

 

Enligt hennes läkare  behöver hon övervakas på grund av 

att hon kan drabbas av ett livshotande tillstånd om hon får problem med 

syresättningen, vilket kan ske när som helst. På grund av kraftig höger-

konvex skolios i ländryggen samt kyfotisk (böjd) ryggrad kan hon inte hålla 

sig i upprätt ställning utan hamnar lätt sittande eller liggande i en hop-

sjunken ställning, vilket innebär att hon får svårt att syresätta sig. Hon har 

vid ett flertal tillfällen hittats okontaktbar på golvet eller i en hopsjunken 

ställning. Denna typ av insjuknande medför en uppenbar risk för död på 

grund av andningssvikt. 

 

Kommunen har beräknat för lite tid vad gäller de flesta av hennes hjälp-

behov.  Det saknas anledning att frångå den av henne uppgivna tiden.  

 

Hon har yrkat hjälp vid dusch med 60 minuter per tillfälle. På grund av sina 

motoriska problem behöver hon hjälp med att tvätta håret och hon kommer 

inte åt att tvätta hela sin kropp. Behovet kan inte tillgodoses med 10 minuter 

per duschtillfälle.  

 

Hon har yrkat tid för tillsyn vid måltider då hon har svårt att få i sig mat om 

hon inte har någon som påminner henne och ser till att hon får i sig maten. 

Kommunen har trots det endast beviljat 10 minuter per måltid för tillsyn. 

Det är orimligt att hon ska få i sig sin mat på 10 minuter. 
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Hon har yrkat hjälp med handräckning av diverse saker med 60 minuter per 

dag. Kommunen har endast beviljat 15 minuter vilket inte är tillräckligt. 

Eftersom hon är väldigt svag behöver hon mycket hjälp med handräckning. 

 

Hon har yrkat hjälp med småinköp fem gånger i veckan och storinköp en 

gång per vecka. Kommunen har endast beviljat tid för tre småinköp och ett 

storinköp. Det är anmärkningsvärt att kommunen endast beviljat 45 minuter 

per storinköp när hon har yrkat 90 minuter. Det får anses vara fullt rimligt 

att det tar 1,5 timma per gång inklusive ledsagning till och från matvaru-

affären.  

 

Vid gäller diskning har hon yrkat 7 minuter per gång men kommunen har 

beaktat 5 minuter.  Det finns ingen anledning att göra en felaktig skälighets-

bedömning när hennes yrkande är fullt rimligt.  

 

Det är anmärkningsvärt att kommunen endast beaktar 15 minuter per dag 

för förflyttningar utomhus då hon yrkar 60 minuter. Hon vill kunna komma 

ut på promenad utomhus en gång per dag. Hon behöver hjälp att köra 

rullstolen eftersom hennes armar är för svaga för att hon ska kunna göra det 

själv. 

 

Stadsdelsnämnden Angered anser att överklagandet ska bifallas delvis på så 

sätt att  totala behov av personlig assistans bestäms till 

79 timmar och 15 minuter per vecka. Stadsdelsnämnden anför följande.  

 

Av underlaget framgår att  använder en PAP-tub för att 

syresätta sig bättre och att hon uppger att den fungerar bra. Hon använder 

den en gång per timma och har inga andra andningshjälpmedel. Hennes 

behov av övrig tillsyn som det beskrivs i inkomna läkarintyg är inte av den 

art eller frekvens att hon bör beviljas övervakande tillsyn dygnet runt som 

ett övrigt behov. Hon har behövt uppsöka akut sjukvård vid tre tillfällen 

under hösten 2015. Denna frekvens föranleder inte ett behov av tillsyn all 
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vaken tid.  Hon har behov av regelbunden tillsyn med 5 minuter per 

halvtimme under den del av dygnet som inte är täckt av personlig assistans.  

På så sätt garanteras hon en så regelbunden tillsyn att en akut situation inte 

hinner uppstå. Stadsdelsnämnden har för tiden 14 december 2016–

31 december 2017 beviljat henne personlig assistans med 79 timmar och 

15 minuter per vecka.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet gäller omfattningen av  personliga assistans. 

Hon anser att hon behöver tillsyn under all vaken tid och att hennes behov 

av hjälp även i övrigt har en större omfattning än vad nämnden ansett. 

 

Av stadsdelsnämndens utredning inför beslutet avseende tiden från den 

14 december 2016 framgår att  då bedömdes ha ytterligare 

behov av tillsyn samt hjälp med personlig hygien och måltider.  

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

 behov av tillsyn beror i första hand på risken för att hon 

drabbas av andningssvikt.  Under september och oktober 2015 vårdades hon 

vid tre tillfällen på sjukhus till följd av andningsproblem. Av utredningen 

framgår emellertid att hon erhållit en PAP-tub som andningshjälpmedel och 

att detta enligt vad hon själv uppgett i november 2015 fungerar bra. Det 

finns inte några belägg för att hon därefter haft allvarliga akuta andnings-

problem. Kammarrätten bedömer därför att  inte har behov av 

tillsyn under all vaken tid.  Behovet får anses vara tillgodosett genom tillsyn 

i den omfattning som stadsdelsnämnden numera godtagit. 

 

Vid en samlad bedömning av  totala hjälpbehov anser 

kammarrätten att hon är berättigad till personlig assistans i den omfattning 

som stadsdelsnämnden numera har medgett, dvs. 79 timmar och 15 minuter 
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per vecka, även under tiden 22 mars–13 december 2016. Det ankommer på 

stadsdelsnämnden att pröva om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

assistansen kan utges.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

  Gertrud Forkman 

 

Leif Bergström   Per Gunnar Olsson 

referent 
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Ombud: Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 
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MOTPART 

Stadsdelsnämnden Angered 

Box 34 

424 21 Angered 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden i Angereds beslut den 22 mars 2016  

 

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

funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 har ansökt om personlig assistans dygnet runt, i form av aktiv 

assistans all vaken tid (08.00–23.00) och aktiva insatser samt jour under 

natten. Nämnden har beviljat henne personlig assistans med 62 timmar och 

57 minuter per vecka, varav sju timmar och 22 minuter avser grundläggande 

behov.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar beslutet och yrkar att hon ska beviljas personlig 

assistans för all vaken tid. Hon anför i huvudsak följande. Hon har behov av 

tillsyn dygnet runt. Efter avdrag för de timmar som avser hennes behov 

under natten återstår endast sex och en halv timme per dag. Enligt läkarut-

låtande framgår bl.a. att hon, på grund av andningssvikt, vid flertalet till-

fällen har försatts i ett livshotande tillstånd. När hon hamnar i dessa tillstånd 

saknar hon möjlighet att larma. Hon är mycket ostabil och om hon ramlar 

har hon, på grund av problem med syresättning, behov av omedelbar hjälp 

för att ta sig upp. Även övriga hjälpbehov, som att gå på toaletten, kan upp-

stå när som helst under dygnet. För närvarande tillgodoses hennes behov av 

tillsyn med hjälp av nära anhöriga, vilket inte är hållbart. De skälighetsbe-

dömningar som nämnden har gjort avseende tid för olika moment är felakt-

iga. Det saknas anledning att frångå hennes yrkande avseende hjälp vid 

dusch, måltider, diskning och inköp. Vidare bör i vart fall mer tid beviljas 

avseende hjälp med hygien, handräckning och förflyttningar. Hon yrkar 

även att förvaltningsrätten interimistiskt ska besluta att hon ska beviljas per-

sonlig assistans för all vaken tid under målets handläggning.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.  
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Förvaltningsrätten beslutade den 4 maj 2016 att avslå  yrkande 

om interimistiskt beslut om personlig assistans för all vaken tid.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser  

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller bestäm-

melserom insatser bl.a. åt personer med andra varaktiga fysiska eller psy-

kiska 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 § 3 LSS). 

 

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

särskild service enligt 9 § 1–9 LSS, om de behöver sådan hjälp i sin livsfö-

ring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska 

genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 

 

Insatserna för särskilt stöd och service är bl.a. biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del 

behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken (9 § 2 LSS). 

 

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

ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varakt-

iga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att 

klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förut-

sätter 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 LSS för andra personliga behov 

3



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-06-02 

4522-16 

  

 

om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § första och andra stycket 

LSS). 

 

Utredningen 

 

I utredningen finns tre läkarutlåtanden, daterade den 7 oktober 2015, den 16 

november 2015 och den 7 januari 2016. Utlåtandena är utfärdade av den 

läkare vid Vårdcentralen Angered som har varit  huvudsakliga 

kontakt i primärvården sedan 2007. Av läkarutlåtandena framgår i huvudsak 

följande.  har på grund av värk och rörelseinskränkning i rygg 

och armar samt känsel- och motorikbortfall i höger arm mycket svårt att 

sköta grundläggande aktiviteter. Hon kan inte duscha själv och hon är i 

behov av hjälp med toalettbesök. Vidare kan hon inte laga mat, ta fram mat 

eller diska. Hon kan gå kortare sträckor med rollator men begränsas av 

trötthet och värk. Under hösten 2015 har hon vårdats inneliggande vid tre 

tillfällen till följd av problem med andningen. Orsaken är inte fullständigt 

klarlagd. Mot bakgrund av hennes behov förefaller hon ha behov av kort-

tidsboende eller personlig assistent dygnet runt. Hemtjänst, släktingar och 

grannar som besöker  bekräftar att hon pendlar mellan lägen av 

klarhet och attackvis förvirrig då hon behöver motivering för att åter komma 

igång med god andning. På grund av sin oro har släktingar turats om att 

vaka över henne.  

 

 har beviljats personlig assistans med 62 timmar och 57 minuter 

enligt följande beräkning.  

Grundläggande behov 

Personlig hygien  216 minuter per vecka 

Toalettbesök   40 minuter per vecka 

På- och avklädning   168 minuter per vecka 

Övriga klädbyten   18 minuter per vecka i snitt 

Kommunicering  0 minuter per vecka 

Summa   442 minuter per vecka 
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De grundläggande behoven avseende personlig hygien avser dusch 90 

minuter, insmörjning 20 minuter, rakning 5 minuter, tandborstning 42 

minuter, hårvård 35 minuter, nagelvård 7 minuter och sminkning 17  

minuter.  

Övriga behov 

På- och avklädning ytterkläder 42 minuter per vecka 

Byte av kläder till utevistelse 18 minuter per vecka i snitt  

Kommunicering  49 minuter per vecka 

Måltider   717 minuter per vecka 

Mediciner    84 minuter per vecka 

Annan handräckning  105 minuter per vecka 

Städ   60 minuter per vecka 

Tvätt   100 minuter per vecka 

Inköp   90 minuter per vecka 

Diskning   105 minuter per vecka 

Bäddning   50 minuter per vecka 

Vattna blommor   10 minuter per vecka 

Förflyttningar  273 minuter per vecka 

Ledsagning vid sjukvård  28 minuter per vecka 

Övrig ledsagning  360 minuter per vecka 

Kommunicering med sjukvård etc. 180 minuter per vecka 

Aktiv insats nattetid  157,5 minuter per vecka 

Jour nattetid    907 minuter per vecka 

Summa    3 335,5 minuter per vecka 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i LSS och att hennes 

behov av hjälp berättigar till personlig assistans. Frågan i målet är i vilken 

omfattning hon har rätt till personlig assistans.  har yrkat att hon 

har behov av assistans dygnet runt. Nämnden anser inte att hon har behov av 

ytterligare aktiv tillsyn.  

 

Vid bedömningen av de grundläggande behoven beaktas endast aktiva 

handgripliga hjälpinsatser. De aktiviteter som den enskilde klarar av att ut-

föra själv tas inte med i beräkningen av tid. Stöd och tillsyn samt moti-

veringsinsatser av allmän karaktär eller påminnelser betraktas inte heller vid 

bedömningen av de grundläggande behoven (se RÅ 2003 ref. 33 och RÅ 
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2009 ref. 57). Undantagsvis kan en annan bedömning göras om den enskilde 

behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktären av övervakning.  

 

Av utredningen framgår det att  på grund av värk och rörelsein-

skränkningar i rygg och armar samt motorikbortfall i höger arm och hand 

har mycket svårt att sköta grundläggande behov. Det hjälpbehov som nämn-

den har beräknat avseende momenten personlig hygien, toalettbesök, på- 

och avklädning och övriga klädbyten är mindre omfattande än av  

 anfört behov. Hon anför särskilt att tio minuter per dusch inte är 

tillräckligt eftersom hon behöver hjälp med att tvätta delar av kroppen samt 

håret. Av utredningen framgår det att nämnden har beräknat tidsåtgången 

utifrån att hon delvis kan duscha delar av kroppen. Förvaltningsrätten anser 

att den beviljade tiden för personlig hygien, drygt 30 minuter per dag, är 

skälig utifrån hennes behov.  har själv, vid hembesök den 14 

januari 2016, uppgett att hon kan klara sina toalettbesök på egen hand samt 

att hon kan tala för sig. Vid en samlad bedömning anser förvaltningsrätten 

att  grundläggande behov tillgodoses genom beviljad tid.  

 

Vad gäller beviljande av personlig assistans på grund av behov av tillsyn 

ingår detta i de grundläggande behoven endast om det är fråga om sådan 

aktiv tillsyn som närmast har karaktären av övervakning. Då sådan tillsyn i 

praxis har ansetts finnas har det främst varit fråga om personer som har fått 

utbrott med fysiskt våld mot sig själva eller andra och utbrotten dessutom på 

grund av stora kommunikationsproblem kräver ingående kunskaper om per-

sonen för att kunna avledas (se t.ex. RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). 

Med hänsyn till vad som har kommit fram i målet finner förvaltningsrätten 

inte att det kan anses vara fråga om sådan aktiv tillsyn i  fall. 

 

Av de medicinska underlagen, det senaste daterat den 7 januari 2016, fram-

går det att  under september och oktober 2015 har vårdats inne-

liggande vid tre tillfällen på grund av problem med andningen. Episoderna 
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av syressättningssvårigheter har haft ett snabbt förlopp. Orsaken uppges inte 

vara fullständigt klarlagd. Förvaltningsrätten anser inte att de medicinska 

underlagen visar att  är i behov av ständigt aktiv tillsyn.  

 

Vidare har  beviljats personlig assistans för flera övriga behov. 

Hon anför att nämndens bedömningar avseende tidsåtgång är felaktiga. Det 

har inte tillkommit uppgifter eller underlag som ger förvaltningsrätten 

anledning att göra en annan bedömning än nämnden avseende  

behov av aktiv hjälp eller aktiv tillsyn. Vid en sammantagen bedömning 

anser förvaltningsrätten att den av nämnden beviljade insatsen tillgodoser 

hennes behov av personlig assistans. Överklagandet ska därmed avslås.  

 

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

 

 

Hans-Erik Jonasson 

f.d. lagman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ingegerd Granat, Marie Skoglundh 

och Veselka Goles deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Alexandra Carlsson. 
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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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