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KLAGANDE 

Programnämnd social välfärd i Örebro kommun 

Box 34840 

701 35 Örebro 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Jennie Beigrund 

Nordica Assistans AB 

Box 6052 

700 06 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 28 oktober 2016 i mål nr  

860-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrättens beslut om inhibition upphör att gälla. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Programnämnd social välfärd i Örebro kommun yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut. 

Nämnden anför följande.  
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Förvaltningsrättens bedömning av  grundläggande 

behov utgår till stor del från det intyg som förskolans pedagoger har skrivit. 

Uppgifterna i intyget skiljer sig markant från vad pedagogen  

berättat om  för nämnden vid ett telefonsamtal.  

 

När det gäller kommunikation innehåller utredningen ett flertal uppgifter 

som visar att  faktiskt kan kommunicera begränsat även med 

utomstående personer. Han beskrivs kunna samtala kring saker i närmiljön 

på förskolan, även om kommunikationen sker på en enkel nivå. Enligt den 

sociala utredningen från skolkuratorn kan han uppskattningsvis 50 ord.  

 

 är inte en av de personer med de mest omfattande fysiska och 

psykiska funktionshindren som enligt lagstiftningen har rätt till personlig 

assistans.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Hans hjälpbehov går utöver det normala för ett jämngammalt barn utan 

funktionsnedsättning. Intyget från förskolan är signerat av fem pedagoger, 

och inte enbart  och bör därmed ges stor vikt.  

 

Det som nämnden anför angående kommunikationen är irrelevant. Att han 

är tillmötesgående och ger ögonkontakt innebär inte att hans hjälpbehov inte 

är att anse som ett grundläggande behov. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har behov av hjälp med de 

grundläggande behoven i en omfattning som berättigar honom till personlig 

assistans.  

 

Utredningen är till viss del motstridig. Det kan dock konstateras att  

enligt utredningen har behov av hjälp med personlig hygien i en omfattning 
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som överstiger det ansvar som föräldrar till ett barn i samma ålder utan 

funktionshinder har.  har på grund av sin utvecklingsförsening ett 

större behov av praktisk hjälp i duschsituationen, vid tandborstning, vid 

rengöring av mun och händer efter måltider, vid toalettbesök och vid 

blöjbyte på natten, än andra barn i samma ålder. Dessa behov är sådana 

grundläggande behov som ska ligga till grund för bedömningen av personlig 

assistans.  

 

För att kommunikation ska räknas som ett grundläggande behov ska en 

tredje person behöva närvara när  kommunicerar för att han ska 

kunna göra sig förstådd. När det gäller hans behov av hjälp med 

kommunikation kan konstateras att han har ett verbalt ordförråd med upp till 

50 ord. Trots detta har utomstående som inte känner honom svårigheter att 

förstå honom. Det framgår också, både i intyg från logoped och från 

psykolog, att han har ännu större svårigheter att ta emot och processa 

information muntligen.  är nu i den åldern där ett barn utan 

funktionsnedsättning börjar kommunicera med okända personer i en annan 

omfattning än tidigare. Hans sammantagna förmåga att uttrycka sig och ta 

emot information är så pass begränsad att hans behov av hjälp med 

kommunikation i förhållande till tredje person är att betrakta som ett 

grundläggande behov.  

 

De uppgifter som finns i målet om  behov av tillsyn visar dock inte 

att han behöver sådan aktiv tillsyn som utgör ett grundläggande behov. Han 

kan vara utagerande, men det är inte visat att det rör sig om ett frekvent 

behov av tillsyn från någon med kännedom om honom. Inte heller övriga 

aktiverings- och motiveringsinsatser som han behöver är att betrakta som 

grundläggande behov.  

 

 har alltså rätt till personlig assistans för grundläggande behov i form 

av personlig hygien och kommunikation. Nämnden har inte tagit ställning 

till de uppgifter om tidsåtgång som lämnats i utredningen. Kammarrätten 
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anser dock att hans sammantagna behov av hjälp med de grundläggande 

behoven är av den omfattning och karaktär som ger honom rätt till personlig 

assistans. Det ankommer på nämnden att närmare utreda insatsens 

omfattning och de övriga behov som finns.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 Ewa Hagard Linander  

 

 

Liselotte Tagaeus  Josefine Natt och Dag 

referent 

 

 

 /Maria Rydell 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Jennie Beigrund 

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 25 januari 

2016   

 

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

funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

 

AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet enligt följande. Förvaltningsrätten 

upphäver Programnämndens beslut och förklarar  berättigad till per-

sonlig assistans. Förvaltningsrätten visar målet åter för prövning av omfatt-

ningen av assistansen.  

 

 

 

 

 

 

 

1
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YRKANDEN M.M. 

 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun (nämnden) avslog 

 ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 

med bl.a. följande motivering. Barn i  ålder har fortfarande ett visst 

behov av tillsyn och hjälp i vardagsrutiner av sina föräldrar med till exempel 

att göra i ordning måltider, viss personlig hygien, tandborstning och viss 

hjälp vid toalettbesök. Bedömningen är att det inte krävs ingående kunskap-

er om  för att kunna hjälpa honom då han med rätt pedagogik och 

kommunikationshjälpmedel kan visa vad han vill. Han utvecklas även hela 

tiden och kan också kommunicera via några ord på både svenska och ara-

biska.  bedöms inte heller ha behov av aktiv tillsyn som ett grund-

läggande behov då han inte har behov av att någon hela tiden övervakar ho-

nom. Personal på förskolan kan lämna honom kortare stunder och de upple-

ver heller inte att han utsätter sig för faror. Det har även meddelats en dom 

från förvaltningsrätten den 2 februari 2015 som meddelar att  inte 

berättigas till insatsen personlig assistans. Det har inte skett någon föränd-

ring i  funktionsnedsättning sedan denna dom.  bedöms där-

med fortfarande inte vara en person med det mest omfattande, fysiska funkt-

ionshindren som enligt lagstiftningen har rätt till insatsen personlig assi-

stans. Behovet av hjälp bedöms tillgodoses genom föräldrarna.  

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans och att 

ärendet ska återförvisas till nämnden för bedömning av antalet timmar. Som 

skäl anför han bl.a. följande. Han har nu uppnått en ålder då ett lika gam-

malt barn utan funktionsnedsättningar själv klarar stora delar av sina grund-

läggande behov. Utifrån detta så är omfattningen av hans grundläggande 

behov så stora att han måste anses ha rätt till personlig assistans. I målet 

finns ett nytillkommet intyg från förskolan som är undertecknat den 25 ja-
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nuari 2016
1
. Nämnden hänvisar i sin bedömning till tidigare dom i förvalt-

ningsrätten och uppger att hans behov inte har förändrats sedan dess. Detta 

är felaktigt då hans beteende har förändrats då han tidigare inte hade något 

självskadebeteende vilket han har idag. Vid tiden för nämndens förra beslut 

var han fem år. Förvaltningsrätten avslog överklagan med hänvisning till 

normalt föräldraansvar och detta har nu förändrats med hans ökade ålder.  

Frågan i målet är om hans behov av personlig assistans efter avdrag för 

normalt föräldraansvar kommer upp i en omfattning runt fem timmar i 

veckan. 

 

Personlig hygien: Han behöver hjälp med sammanlagt 23,30 timmar i 

vecka. Detta utan hänsyn till normalt föräldraansvar. Vid dusch tar det 

längre tid för honom eftersom han är rädd för vatten. I hemmet behöver han 

hjälp med samtliga moment på toaletten och på förskolan behöver han bl.a. 

ha någon med som instruerar hela tiden. Nämnden skriver att han utvecklas 

och att han klarar av toalettbesök själv, detta är felaktigt då han behöver 

både enligt intyget från förskolan (daterat den 25 januari 2015) och nämn-

dens utredning, att han behöver ha någon med sig under hela toalettbesöket. 

Det normala föräldraansvaret torde överhuvudtaget vara obefintligt för en 

sexårings, då de flesta klarar sig själva på toaletten i den åldern. 

 

På- och avklädning: Han behöver hjälp med klädbyte tre till fyra gånger om 

dagen. Sammanlagt tar detta 5,27 timmar i veckan. En sexåring utan funkt-

ionsnedsättning kan helt självständigt ta på sig innekläder. Något normalt 

föräldraansvar finns därför inte. 

 

Kommunikation: Hans familj har lärt sig att förstå honom genom att tyda 

hans kroppsspråk och lära sig hans icke adekvata ordval. Han är gränslös i 

sin kontakt med främlingar och kan gå fram till vem som helst. Han behöver 

                                                 
1
 I intyget anges dateringen 25 januari 2015, men det årtalet torde vara felaktigt, förvalt-

ningsrättens anmärkning  
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hjälp att kommunicera med andra barn samt med vänner till familjen som 

hälsar på. Det innebär cirka tre timmar i veckan. Tredje person kan inte 

kommunicera med honom. Man måste känna honom för att kunna använda 

ord, tecken och bilder som just han förstår.  

 

Aktiv tillsyn: Av läkarintyg framgår att han har självskadebeteende och ri-

ver eller biter sig själv, han slår andra i sin omgivning och framför allt fa-

milj och syskon. Han behöver ha en vuxen omkring sig då han har svårt att 

inse faror och förstå konsekvenser av sitt handlande. Han har ett aggressivt 

och utåtagerande beteende som innebär en risk för att han själv eller andra 

kommer till skada. För att kunna utöva tillsyn över honom krävs ingående 

kunskaper om honom, att man kan kommunicera med honom och vet hur 

han fungerar och reagerar i olika situationer. 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Även 

om föräldraansvaret minskar kan också barnet utvecklas i takt med ålder 

vilket nämnden bedömer att  har gjort. Detta ser man i förskolan. I 

beskrivningen därifrån framgår att  i stort sett klarar toalettbesök på 

egen hand. Det är inte fråga om sådan aktiv tillsyn som räknas till de grund-

läggande behoven.   har inte ett sådant aggressivt och förutsägbart 

beteende som förutsätter ingående kunskaper om just honom för att kunna 

ge hjälp och stöd.   

 

Förvaltningsrätten har genom beslut den 5 april 2016 avslagit  

 yrkande om muntlig förhandling och samtidigt berett  

 tillfälle att skriftligen slutföra sin talan. 

 

Det antecknas att det även finns ett mål i förvaltningsrätten om assistanser-

sättning till   (3812-16). Det målet kommer att prövas vid ett senare 

tillfälle.  
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SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Bestämmelser m.m. 

 

Enligt 9 a § första stycket LSS avses med personlig assistans enligt 9 § 2 

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). För att ett hjälpbehov ska anses som 

grundläggande ska bara beaktas sådana situationer där hjälpen är av person-

ligt och integritetskänsligt slag (se RÅ 2009 ref. 57). 

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s 174 f.) anförs bl.a. följande. 

Rätten till biträde av personlig assistent 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. – Den enskilde ska ha ett klart behov av 

personlig assistans i de situationer det är fråga om. Den funktionshindrade 

ska ha behov av assistans för att kunna klara sådana mycket personliga 

angelägenheter som den personliga hygienen, att inta måltider och att kom-

municera med andra. Insatsen bör alltså 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 självfal-

let betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar om-

ständigheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger. 

 

Av föräldrabalken 6 kap. 2 § andra stycket följer att den som har vårdnaden 

om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till 

att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodo-

sedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som 

behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter 
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samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att vid bedömningen om ett 

barn har rätt till personlig assistans måste hänsyn tas till det ansvar som åvi-

lar alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter. Det normala föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det 

endast är de hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn i 

samma ålder som ska läggas till grund för bedömningen av behovet av per-

sonlig assistans (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2008 ref. 17).  

 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  behöver hjälp med de grund-

läggande behoven, och det i en sådan omfattning som berättigar honom till 

personlig assistans. 

 

När det gäller mat, hygien och påklädning finns något motstridiga uppgifter 

från dem som har med  att göra. Även uppgifterna från hans förskola 

är inbördes motstridiga. Sedan nämnden inhämtat uppgifter därifrån har 

inkommit det intyg av pedagoger på förskolan som åberopats från  s 

sida. Detta ger en delvis annan bild av  hjälpbehov, tydande på att 

han inte klarar sina egna behov i den utsträckning som man kan utläsa av 

nämndens utredning.  

 

Nämnden har gentemot nämnda intyg ifrågasatt varför pedagoger på försko-

lan nu ger en annorlunda bild, och att det finns skäl att ifrågasätta deras 

opartiskhet då de skriver intyg på begäran av  (hans föräldrar). För-

valtningsrätten kan här notera att det är vanligt förekommande med t.ex. 

läkarintyg som inges av klagande och som utfärdats på deras begäran. 

Nämnden anser vidare att det inte ligger i förskolepedagogernas uppdrag att 

skriva intyg eller inkomma med uppgifter som inte begärts av ansvarig 
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myndighet. Detta förefaller snarast som en arbetsrättslig fråga, och saknar 

enligt förvaltningsrättens mening betydelse för den prövning som ska göras 

i detta mål. Förvaltningsrätten anser att intyget är så pass ingående och pålit-

ligt att det får ges avsevärd vikt vid bedömningen.  har med denna 

utgångspunkt ett hjälpbehov som sträcker sig utöver det normala föräldraan-

svaret.  

 

När det gäller kommunikation anser förvaltningsrätten utrett att det krävs 

ingående kunskaper om  om hans funktionsnedsättning och kom-

munikationssätt. Detta krävs för att förstå vad han vill uttrycka och för att 

hjälpa honom att uttrycka vad han menar. Hans behov av kommunikation 

tillgodoses till viss del då han är på förskolan och då han är med sin familj. 

Ett barn i  ålder har dock i någon mån behov av kontakter med ut-

omstående utan att hans föräldrar, t.ex. när han är med kamrater och vänner 

till familjen. Förvaltningsrätten anser därför att  har ett visst hjälpbe-

hov av kommunikation som ligger utanför normalt föräldraansvar. 

 

Enligt överklagandet och medicinska handlingar kan  inte lämnas 

ensam bl.a. därför att han kan skada sig själv eller sina syskon samt även 

plötsligt slå sönder saker. Enligt intyget från förskolan kan han plötsligt bli 

rädd och okontrollerat springa iväg, och det har flera gånger hänt att försko-

lans personal fått stoppa honom från att springa ut på bilväg. Förvaltnings-

rätten anser utrett att han har ett stort tillsynsbehov. Det är inte lika klart att 

det krävs ingående kunskaper om just honom för att tillgodose detta hjälp-

behov.  

 

Oavsett nyssnämnda tveksamhet anser förvaltningsrätten sammantaget att 

 hjälpbehov med de grundläggande behoven är av den omfattning 

och karaktär som berättigar honom till insatsen personlig assistans. Jämfört 

med förhållandena vid förvaltningsrättens tidigare dom har hans behov be-
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lysts ytterligare, han har blivit äldre och föräldraansvaret väger därmed 

mindre tungt.  

 

I enlighet med  yrkande bör ärendet återförvisas till nämnden för 

prövning av omfattningen av den personlig assistansen.  

 

ÖVERKLAGA 

 

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

 

 

Joar Berglund 

 

I avgörandet har förutom rådmannen Joar Berglund även nämndemännen 

Lisbet Axelsson, Kenneth Larsson och Stig-Arne Persson deltagit. 

 

 

8



 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
9
/

1
B

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

.
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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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