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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
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nr 3237-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bestämmer att  för perioden 14 januari 

2016–14 januari 2017 har rätt till personlig assistans för behovet av 

- hjälp med måltider med ytterligare 8 timmar och 10 minuter per 

vecka, och 

- hjälp med att ta av och på benskena med ytterligare 40 minuter per 

vecka. 

 

Kammarrätten bestämmer att  för samma period har rätt 

till personlig assistans för behovet av hjälp med kontrakturprofylax två 

gånger per dag. Kammarrätten överlämnar handlingarna i målet till 

stadsområdesnämnden för prövning av hur lång tid  har 

rätt till personlig assistans vid varje tillfälle för kontrakturprofylax. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans i enlighet 

med sin ansökan och anför följande.  

 

Benskenan måste vara på dagligen och inte bara när han tränar. Den ska tas 

på på morgonen, tas av vid vila, tas på efter vila och tas av på kvällen. Han 

har ett dagligt behov av kontrakturprofylax som utförs av den personlige 

assistenten. Att kontrakturprofylaxen skulle utföras enbart hos sjuk-

gymnasten stämmer alltså inte. Vidare har han ett behov av stöd och hjälp 

vid måltider samt ett behov av mer assistans vid vattenträning.  

 

Om inte hans hustru eller en nära anhörig stoppar honom när han får för sig 

att resa sig upp kan det sluta illa då han reser sig upp ur rullstolen och faller. 

Han har även vid flera tillfällen haft epileptiska anfall och då har han inte 

kunnat larma själv.  

 

 åberopar intyg den 26 augusti 2016 av arbetsterapeuten 

 den 21 oktober 2016 av överläkaren  den 

6 december 2016 av sjukgymnasten  och den 11 januari 2017 

av biträdande överläkaren    

 

Stadsområdesnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför 

följande.  

 

Intyget från  är utfärdat den 6 december 2016 och styrker inte 

hjälpbehovet avseende benskenan och kontrakturprofylax för tiden 

dessförinnan. Nämnden har beviljat  viss tid för 

benskenan i samband med träning och viss tid för träning samt massage och 

anser att den beviljade omfattningen är rimlig. Vad gäller mer tid för 

måltider och vattenträning anser nämnden att den beviljade tiden är rimlig 

för att  ska uppnå goda levnadsvillkor.  
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Enligt intyget från  är det först i april 2016 som postapoplektisk 

epilepsi diagnostiseras. Det innebär att diagnosen inte var styrkt under den 

period som beslutet togs. Hjälpbehovet får anses vara tillgodosett genom 

hemmavarande maka. Inte heller är det medicinskt styrkt att  

 inte kan lämnas ensam.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Bakgrund 

 

Stadsområdesnämnden beslutade den 14 januari 2016 att bevilja  

 personlig assistans med viss tid per vecka under perioden 

14 januari 2016–14 januari 2017. Genom sitt beslut prövade nämnden 

 rätt till assistans för hjälp med måltider, för hjälp med 

att ta av och på en benskena, för hjälp med kontrakturprofylax, för hjälp i 

samband med vattenträning, för hjälp i form av tillsyn och för en rad andra 

hjälpbehov.  

 

Hjälp med måltider 

 

Stadsområdesnämnden beviljade  assistans för hjälp 

med för- och efterarbete i samband med måltider. Han beviljades inte 

assistans för hjälp i samband med själva intagandet av måltiderna.  

 

 har till följd av sin stroke en vänstersidig neglect och 

synfältsbortfall på vänster öga. Han är också helt blind på höger öga.  

 

Av en anteckning den 20 november 2015 av arbetsterapeuten  

framgår följande.  kan äta själv, men kan inte dela 

maten själv. Han behöver ibland muntligt stöd för att se maten som ligger 
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till vänster. Det finns även en risk för att han sätter mat i halsen och han kan 

därför aldrig äta ensam.  

 

I  intyg anges följande. Hon har träffat  

 på neuroteamets rehabilitering under perioden 18 november 

2015–16 augusti 2016. Hans neglect är ett större problem än blindheten på 

höger öga.  har uttalade svårigheter att kompensera i 

aktiviteter som kräver uppsikt över hela synfältet och växling mellan höger 

och vänster sida om kroppens mitt. Till exempel behöver han vid läsning 

muntlig guidning för att komma ut till början av meningen vid byte av rad. 

Detsamma rekommenderas även gällande andra aktiviteter där han ska hitta 

till vänster i närmiljön, måltidssituationer och i ADL-situationer.  

 

Enligt kammarrättens mening ger de nu återgivna uppgifterna stöd för att en 

person måste finnas närvarande för att  ska komma ihåg 

att äta maten och för att han ska hitta maten på tallriken. Utan ett sådant 

stöd – i form av motiverande och aktiverande åtgärder – synes det inte vara 

möjligt för  att fullfölja en måltid. Han har därför rätt 

till assistans även för behovet av hjälp i samband med själva intagandet av 

måltiden.  

 

 uppger att det går åt 20 minuter för att äta frukost, 

20 minuter för att äta lunch och 30 minuter för att äta middag. 

Stadsområdesnämnden ifrågasätter inte dessa uppgifter. Tidsåtgången kan 

därför beräknas till 8 timmar och 10 minuter per vecka ([20+20+30 

minuter] * 7 dagar = 490 minuter). 

 

Hjälp med att ta av och på benskena  

 

 använder en benskena (fotledsortos) och behöver hjälp 

med att ta av och på den.  
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Stadsområdesnämnden beaktade vid sin prövning att  

behöver hjälp med detta i samband med sjukgymnastik tre gånger per 

vecka. Tidsåtgången beräknades till 30 minuter per vecka (3 tillfällen * 10 

minuter per tillfälle).  å sin sida uppger att benskenan 

behöver tas på flera gånger per dag. 

 

Enligt intyget från  används benskenan dagligen. Intyget är 

visserligen utfärdat först den 6 december 2016. Kammarrätten anser 

emellertid att det saknas skäl att ifrågasätta att  använde 

benskenan dagligen under hela den i målet aktuella perioden och att han 

under hela den tiden behövde hjälp med att ta av och på den. Kammarrätten 

finner dock inte stöd för att benskenan behöver tas av och på mer än en 

gång per dag. Tidsåtgången ska därför beräknas till 70 minuter (7 dagar * 

10 minuter per tillfälle). Med hänsyn till den assistans som  

 redan beviljats har han rätt till assistans under ytterligare 

40 minuter (70 – 30 minuter) per vecka. 

 

Hjälp med kontrakturprofylax 

 

Enligt intyget från  har  ett dagligt behov av 

stöd för kontrakturprofylaxen.  uppger i sitt intyg att 

kontrakturprofylaxen utförs två gånger dagligen av den personliga 

assistenten. Kammarrätten finner därför visat att  har 

behov av hjälp med kontrakturprofylax två gånger dagligen. 

 

Frågan hur lång tid kontrakturprofylaxen tar vid varje tillfälle har inte 

berörts under processen i förvaltningsrätten och kammarrätten. Denna fråga 

bör därför inte prövas av kammarrätten i det här målet. Handlingarna i målet 

ska istället överlämnas till stadsområdesnämnden för fortsatt prövning. 
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Hjälp i samband med vattenträning 

 

I stadsområdesnämndens utredning beräknas tid för ledsagning i samband 

med vattenträning till 2 timmar per vecka.  uppger 

att han behöver hjälp i samband med vattenträningen under fyra timmar 

per vecka, varav två timmar med dubbel assistans.  

 

 uppgift att han i samband med vattenträningen 

behöver hjälp av två personer stöds av  intyg. Däremot 

framgår det varken av det intyget eller av handlingarna i övrigt under 

vilka moment  behöver hjälp av två personer. 

Handlingarna innehåller inte heller några uppgifter om hur lång tid själva 

vattenträningen tar eller hur lång tid resor, ombyte och andra aktiviteter i 

anslutning till träningen tar. Kammarrätten finner därför att det inte är 

visat att  har behov av hjälp i samband med 

vattenträning under längre tid än de 2 timmar per vecka som nämnden 

beaktade vid sin prövning. Av den bedömningen följer att den del av 

överklagandet som gäller vattenträning ska avslås.  

 

Hjälp i form av tillsyn 

 

Handlingarna i målet tyder på att  behöver hjälp med 

viss tillsyn. En förutsättning för rätt till assistans är dock att behoven inte 

tillgodoses på annat sätt, se 9 a § andra stycket LSS.  

är gift och lever tillsammans med sin hemmavarande maka. Makar har 

visserligen inte någon skyldighet enligt äktenskapsbalken att tillgodose 

varandras personliga behov. När en funktionshindrad lever tillsammans 

med en hemmavarande maka får det emellertid antas att maken i de flesta 

fall ändå tillgodoser den funktionshindrades behov av tillsyn genom att 

finnas till hands under den tid de tillbringar tillsammans (jämför 

rättsfallet RÅ 1997 not. 165). I  fall förekommer det 

inte något som talar emot att hans maka under den nu aktuella perioden 
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faktiskt skulle tillgodose hans behov av tillsyn. Överklagandet ska därför 

avslås i den del som avser tillsyn. 

 

Andra behov 

 

När det gäller de andra behov som  ansökan avser gör 

kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten.  

 _________________________ 

 

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

 

 

 Raymond Grankvist 

 

 

Axel Hanson Simon Isaksson 

referent 

 

 /Johan Åkesson 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 3237-16 

Avdelning 1  

 

andra sidan av tallriken. Han har också en oro för att sätta i halsen och krä-

kas. Vidare behöver han hjälp med kommunikation av olika slag trots att 

han kan föra sin egen talan. Han har t.ex. fått hjälp med att skriva överkla-

gandet. Han kan också behöva hjälp med att ringa samtal eller skriva ett 

mail. 

 

Det har inte beaktats att kontrakturprofylax av hans förlamade vänsterben 

ska göras. Vidare tar ledsagningen till vattengymnastiken 6 timmar i veck-

an, varav 2 timmar avser dubbel assistans. Det tar 1 timme för resa, 1 timme 

för avklädning och dusch (två personer), 1 timme för bad och 1 timme för 

dusch och påklädning (två personer). 

 

Stadsområdesnämnd Öster anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Av 7 § LSS framgår att personer som anges i 1 § har rätt till insatser enligt 

9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte 

tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. En av insatserna är enligt 9 § 2 biträde av personlig 

assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. 

 

Med personlig assistans avses enligt 9 a § LSS 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 be-

hov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande be-
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 

Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens 
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i 
Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni an-
ser att domen/beslutet ska ändras och vilken 
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som 
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare 
gett in. 

• För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert 
överklagande måste Er skrivelse ha kom-
mit in till förvaltningsrätten inom tre 
veckor från den dag då Ni fick del av do-
men/beslutet. Om beslutet har meddelats 
vid en muntlig förhandling, eller det vid en 
sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överkla-
gandet ha kommit in inom tre veckor från 
den dag domstolens beslut meddelades. 
Om sista dagen för överklagande infaller 
på lördag, söndag eller helgdag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa 
vardag. 

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

• Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni 
överklagar genom att anteckna förvalt-
ningsrättens namn och målnummer. 

• Uppge person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnum-
mer till bostaden och mobiltelefon. Adress 
och telefonnummer till Er arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress 
där Ni kan nås för delgivning. Har Ni re-
dan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet 
– och om de fortfarande är aktuella – be-
höver Ni inte uppge dem igen. 

• Om Ni anlitar ombud, ska ombudets 
namn, postadress, e-postadress, telefon-
nummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. 

• Om någon person- eller adressuppgift änd-
ras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen 
till kammarrätten. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av för-
valtningsrättens dom/beslut. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrät-
ten. 

 

 

Bilaga 1



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. 

 

Bilaga B




