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KLAGANDE 

Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 

291 80 Kristianstad 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Johannes Ståhlnacke 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 30 augusti 2016 i mål nr 6376-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Omsorgsnämnden i Kristianstads kommuns beslut den 3 juni 2016. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun yrkar att kammarrätten upphäver 

förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut den 3 juni 2016 

samt anför följande. Både den ADL-utredning som genomförts av 

arbetsterapeut under 2014 och de uppgifter som lämnats av skolan under 

2016 visar att  har egna förmågor och att han med 

muntligt stöd och instruktioner själv klarar av att utföra många aktiviteter. 
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 behov av hjälp består framför allt av visst stöd och 

viss tillsyn i vardagliga situationer. Det behov av hjälp som han har med de 

grundläggande behoven består till största delen av påminnelser, verbalt stöd 

och motiveringsinsatser. Även om han har behov av viss hjälp med de 

grundläggande behoven, är det inte av sådan karaktär och omfattning som 

krävs för rätt till personlig assistans. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför 

följande. Hans funktionsnedsättning är oförändrad och det finns inte något 

som visar att hans hjälpbehov har minskat i omfattning. Vid föregående 

prövning under 2014, då han beviljades personlig assistans, bedömdes hans 

behov av hjälp med de grundläggande behoven uppgå till 13,5 respektive 

14,5 timmar under skolveckor respektive lovveckor. Det är samma ADL-

bedömning som legat till grund för båda besluten och de uppgifter som nu 

lämnats av skolan beskriver inte heller några förändringar i hans situation i 

förhållande till hur det såg ut 2014. Det har alltså inte kommit fram några 

uppgifter som är skäl för att i dag göra en annan bedömning av hans 

hjälpbehov än den som gjordes 2014. Nämnden har därför felaktigt dragit in 

hans rätt till personlig assistans. 

 

Utöver tillsyn, behöver han hjälp med samtliga grundläggande behov med 

undantag för handgriplig hjälp i samband med måltider. Den hjälp han 

behöver är både personlig och integritetsnära samt uppstår med kontinuerlig 

frekvens. Det finns flera kammarrättsavgöranden där en omfattning av 

hjälpbehoven om 3–5 timmar per vecka har ansetts tillräcklig för rätt till 

personlig assistans. Den kvantitativa aspekten är alltså uppfylld. Detsamma 

gäller den kvalitativa aspekten, bl.a. för att hans hjälpbehov är så komplext. 

Nämndens beräkning av omfattningen av hans hjälpbehov är alltså felaktig, 

särskilt som nämnden känner till att behoven skiljer sig åt i olika miljöer.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till insatsen personlig 

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

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

grundläggande behoven bedömas vara av den karaktär och omfattning som 

förutsätts för rätt till denna insats. 

 

 har tidigare varit beviljad personlig assistans genom 

ett tidsbegränsat beslut. Eftersom nämnden alltså inte har fattat något 

tidsobegränsat gynnande beslut har nämnden varit oförhindrad att på nytt 

förutsättningslöst pröva hans rätt till personlig assistans. 

 

Omsorgsnämnden har beräknat  behov av hjälp 

med de grundläggande behoven till 5,32 timmar per vecka. Tid för hjälp 

med personlig hygien inklusive toalettbesök har beräknats till 2,38 timmar 

per vecka, hjälp med av- och påklädning till 1,19 timmar per vecka och 

hjälp med kommunikation till 1,75 timmar per vecka. Frågan blir då om 

denna tidsåtgång är tillräcklig för att  ska anses ha 

rätt till personlig assistans. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2009 ref. 57 uttalat 

följande. Någon bestämd undre tidsgräns för hjälpen med att tillgodose de 

grundläggande 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.  
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Kammarrätten anser att det hjälpbehov som godtagits är av begränsad 

omfattning. Även med beaktande av att det till viss del avser stöd av privat 

karaktär samt är regelbundet återkommande, anser kammarrätten att  

 behov av hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov 

inte är av den omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans. 

Omsorgsnämndens överklagande ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

                 Marie-Louise Kraft 

 

 

Anders Cedhagen   Ewa Mårdberg 

    referent 
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Dok.Id 332188     
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KLAGANDE 

  

  

 

  

Ombud: Johannes Ståhlnacke 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 

291 80 Kristianstad 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Kristianstads kommuns beslut den 3 juni 2016   

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att   

 förklaras ha rätt till personlig assistans.  

 

Förvaltningsrätten återförvisar målet till Omsorgsnämnden i Kristianstads 

kommun för beräkning av insatsens omfattning i enlighet med vad som 

framgår av skälen för avgörandet. 

 

___________________ 

 

  

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Avdelning 1  

 

BAKGRUND 

 

 har tidigare varit beviljad insatsen personlig assi-

stans enligt LSS med 240,48 timmar per månad. 

 

Efter att  ansökt om utökad personlig assistans har 

omsorgsnämnden beslutat att han inte har rätt till insatsen personlig assi-

stans med motiveringen att  behov av stöd och hjälp 

med de grundläggande och andra personliga behov inte är av den omfatt-

ningen, av den privata karaktär och av det varaktiga slag som avses i 9 a § 

LSS. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans i den 

omfattning som angetts i ansökan eller i den omfattning som förvaltnings-

rätten finner skälig. Han anför bl.a. följande. Hans funktionsnedsättning är 

oförändrad och hjälpbehoven existerar i samma omfattning som tidigare. 

Kommunen saknar därmed fog för att dra in hans rätt till personlig assistans. 

Det finns inget som indikerar att hans hjälpbehov minskat.  

 

Hans behov av hjälp för de grundläggande behoven är: 

Daglig dusch inkl. tandborstning 35 min. 4 tim. 5 min/vecka 

Daglig kvällshygien inkl. tandborstning 30 min. 3 tim. 30 min/vecka 

Nagelvård 2 ggr/mån. á 30 min.  15 min/vecka 

Insmörjning 4-5 ggr/dagligen á 10 min.  5 tim. 15 min/vecka 

Handtvätt 20 min/dag   2 tim. 20 min/vecka 

Religiös tvagning 2 ggr/ledig dag á 10 min. 40 min/vecka 

Rakning 1 gång/vecka á 20 min.  20 min/vecka 

Toalettbesök, inklusive natt  9 tim. 20 min/vecka 

På- och avklädning 10 min/dag  1 tim. 10 min/vecka 
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Kommunikation   1 tim. 30 min/vecka 

    _________________ 

 

Summan av de grundläggande behoven   28 tim. 15 min/vecka 

 

Omsorgsnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. föl-

jande. I utredningen framgår det att  har personligen 

utvecklats mycket sedan senaste omprövning från 2014 och med stöd av 

underlaget från skolan och intyg att stora delar av hans hjälpbehov främst 

består av visst stöd och viss tillsyn i vardagliga situationer.  

 behöver hjälp i form av verbala instruktioner, påminnelser och 

motiveringsinsatser. Den tillsyn som  har behov av 

bedöms dock inte kräva sådan aktiv tillsyn av övervakande karaktär som 

bara kan ges av ett fåtal personer med ingående kunskap om honom.  

 behöver viss hjälp med hygien, på- och avklädning, toalett-

besök, stöd och motivation i samband med måltider, kommunikation samt 

tillsyn på ett mer omfattande sätt än vad många jämnåriga barn behöver. 

Nämnden har bedömt att  behov av stöd med grund-

läggande behov är i omfattningen av 5,32 timmar per vecka. En samman-

vägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer med stöd av intyg 

från läkare samt övrigt underlag har gjorts. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Enligt 1 § LSS innehåller lagen bestämmelser om insatser för särskilt stöd 

och särskild service åt bl.a. personer med utvecklingsstörning. Av 7 § fram-

går att personer som anges i 1 § har rätt till sådana insatser enligt 9 § 1-9, 

om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses 

på annat sätt. Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnads-
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villkor. 

 

Till de insatser som kan beviljas hör enligt 9 § LSS biträde av personlig 

assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

(punkt 2). Personlig assistans definieras i 9 a § första stycket som 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). Av paragrafens andra stycke följer att den som har 

behov av personlig assistans för sina grundläggande behov också har rätt till 

sådan insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på an-

nat sätt. 

 

Rätten till biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans är avsedd att omfatta svårt funktionshindrade 

som behöver hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider 

och med annan personlig service. I begreppet personlig assistans ligger att 

det ska vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade 

ökade möjligheter till ett självständigt liv. Den enskilde ska ha behov av 

assistans för att kunna klara sådana mycket personliga angelägenheter som 

den personliga hygienen, att inta måltider, att kommunicera med andra. In-

satsen bör vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 

fall. Något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning 

föreligger inte. Dock har tidsfaktorn självfallet betydelse. Ju större stödbe-

hov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till bi-

träde av assistent föreligger (prop. 1992/93:159 s. 174 f.). Även i rättspraxis 

har betonats att det ska vara fråga om hjälp eller stöd i situationer av krä-

vande eller på andra sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt 

slag där hänsyn till den personliga integriteten gör att det finns ett särskilt 

intresse av att själv kunna avgöra vem som ska ge sådan hjälp och hur den 
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ska ges. Tanken är således inte att alla praktiska hjälpbehov med t.ex. på-

klädning eller vid måltider ska kunna grunda rätt till personlig assistans (jfr 

RÅ 2009 ref. 57). Av rättspraxis följer vidare att åtgärder för att motivera 

och aktivera en funktionshindrad och tillsyn inte ansetts avse de grundläg-

gande behoven. Det har däremot sådant behov av aktiv tillsyn som närmast 

haft karaktären av övervakning (jfr RÅ 1997 ref. 28 och RÅ 1997 ref. 23 I). 

 

Utredningen i målet 

 

 bor tillsammans med sin mamma och ett av sina tre 

syskon. Mamman och ett av  syskon arbetar som 

personlig assistent åt  Han går i träningsskola men 

har ingen egen assistent på skolan. 

 

I intyg av överläkare vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad 

anges bl.a. följande.  har alltid haft en hög aktivi-

tetsgrad med svårigheter att fokusera. Han behöver tillsyn i hög utsträck-

ning. Han är inte självständig och är impulsstyrd. Man behöver strukturera 

vardagen för  Han kan äta själv men har en oro-

väckande viktuppgång p.g.a. att han impulsäter. 

 

Av information lämnat av klasslärare på  skola 

framgår bl.a. följande.  klarar sin hygien själv på 

skolan, men måste påminnas att duscha vid idrott och bad. Han klarar av- 

och påklädning själv, behöver hjälp med att knyta skorna och att knäppa 

knappar.  är duktig i praktiskt arbete såsom hemkun-

skap och idrott. När det gäller teoretiskt arbete kan han hela alfabetet, kan 

läsa många ord som han lärt sig genom att känna igen ordbilder. Han kan 

inte ljuda ihop nya ord.  är glad och positiv för det 

mesta. Han kan emellanåt vara envis och lite retsam vilket betyder att han 

behöver ha mycket vuxenstöd för att klara av främst kamratrelationer. 

5



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 6376-16 

Avdelning 1  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen en-

ligt LSS. Omsorgsnämnden har i den utredning som ligger till grund för det 

överklagade beslutet bedömt att  totala hjälpbehov 

med de grundläggande behoven uppgår till 5,32 timmar per vecka. Därvid 

har behovet av hjälp med personlig hygien i form av intimhygien, manikyr 

och pedikyr samt borsta tänderna bedömts uppgå till 1,19 timmar per vecka 

(10 minuter per dag). För stöd och hjälp i samband med toalettbesök (även 

natt) har hjälpbehovet bedömts uppgå till 1,19 timmar per vecka (10 minuter 

per dygn). För hjälp med på- och avklädning och extra byte av kläder har 

hjälpbehovet bedömts uppgå till 1,19 timmar per vecka (10 minuter per dag) 

och för hjälp med att kommunicera med tredje person har hjälpbehovet be-

dömts till 1,75 timme per vecka. Enligt förvaltningsrättens mening visar 

utredningen i målet inte att hjälpbehoven för de grundläggande behoven ska 

beräknas på annat sätt än vad omsorgsnämnden gjort. Förvaltningsrätten 

anser dock att behovet av hjälp för de grundläggande behoven om samman-

lagt 5,32 timmar per vecka är av sådan omfattning och personliga karaktär 

som förutsätts för att  ska ha rätt till personlig assi-

stans. Det åligger därför omsorgsnämnden att närmare utreda  

 behov av hjälp även för övriga behov. Målet ska således visas 

åter till omsorgsnämnden för sådan utredning. 

 

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

 

 

Louise af Klint 

 

I avgörandet har även nämndemännen Paul Andersson, Gertrud Ekman och 

Margareta Liljedahl Eriksson deltagit. 

 

Helén Åkesson har föredragit målet. 
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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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