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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 11 december 2015 i mål  

nr 6865-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas insatsen personlig assistans och 

anför bl.a. följande. Vård- och omsorgsnämnden har inte motiverat hur den 

bedömer och beaktar vart och ett av hans grundläggande hjälpbehov. 

Nämnden vitsordar ett visst behov av hjälp med de grundläggande behoven, 

men har inte närmare angett någon tidsmässig omfattning. Försäkrings-

kassan har dock noggrant och välmotiverat utrett och bedömt den 

tidsmässiga omfattningen av hans behov av hjälp med de grundläggande 
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behoven. Detta hjälpbehov ska därför beräknas till samma omfattning som 

Försäkringskassan har bedömt. –  åberopar ett vittnesförhör 

med arbetsterapeuten  i Förvaltningsrätten i Malmös mål 

nr 11086-14.  

 

Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun anser att 

överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Nämnden medger att  

 är beroende av vuxenstöd i sitt dagliga liv men anser att detta stöd i 

huvudsak innebär vägledning, stöd och uppmuntran. Bedömningen är därför 

att han inte har rätt till personlig assistans eftersom hans behov av hjälp inte 

är av den art och omfattning som krävs för att ha rätt till den insatsen.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Varken det som  anför i kammarrätten eller vad som i övrigt 

har kommit fram i målet är skäl för någon annan bedömning än den som 

förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska därför avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

              Raymond Grankvist 

 

 

 

Eva Römbo    Ewa Mårdberg 

    referent 

 

 

 

 

    /Johan Åkesson 
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KLAGANDE 

  

 

Ombud: Advokat Jessica Gustavsson 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad  

251 89 Helsingborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 5 juni 2014    

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

___________________ 
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BAKGRUND 

 

Genom det överklagade beslutet avslog vård- och omsorgsnämnden  

 ansökan om insatsen personlig assistent enligt LSS. Som skäl 

angavs att  inte har ett så omfattande behov av hjälp avseende 

de grundläggande behoven i 9 a § LSS att han är berättigad till personlig 

assistans.  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING  

 

 överklagar beslutet och anför bl.a. följande.  

 

Omsorgsnämnden måste förtydliga sin motivering avseende varje enskilt 

grundläggande hjälpbehov, med tydligt angivande av nämndens bedöm-

ning och beräkning för att vara möjligt för honom att på ett konstruktivt 

sätt angripa beslutet.  

 

Han har genomgripande kommunikationssvårigheter, att uttrycka sig och ta 

in information och har nedsatt grov- och finmotorik. Hans grundläggande 

hjälpbehov ska beräknas till minst vad Försäkringskassan har bedömt. 

Skolpedagogens uttalande grundar sig i hur han är i skolmiljön. Hon kan 

inte svara för hur han fungerar i hemmiljön. Ofta anpassar sig eleverna 

efter skolans sätt och rutiner medan det i hemmet kan fungera annorlunda.  

 

Bad/dusch 

Han duschar två gånger dagligen, morgon och kväll. På morgonen tvättar 

han håret och på kvällen får han bada vid två tillfällen per vecka och  

duschar övriga kvällar. Han ogillar att duscha och bada. Vidare ogillar han 

starkt beröring som han inte själv har initierat och kan därför aktivt kämpa 

mot assistenten. För att minska möjligheten till konflikt förbereds han inför 

varje moment och assistenten vägleder honom och stödjer honom så att 
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han håller sig ”närvarande” under hela duschen. Detta är också en förut-

sättning för att han alls ska medverka. Efter duschen behöver han hjälp att 

torka och smörja in sig. Det är en nödvändighet att han har sällskap av en 

annan person i badrummet när han duschar, från början till slut. Assisten-

ten måste också ha en sådan relation till honom att han tillåter denna att 

beröra honom och hjälpa honom när han är avklädd. Yrkad tid består i 

hjälpinsatser för att tillgodose hans behov av hjälp med dusch och tid för 

förberedande insatser för att få honom att alls gå med på att duscha har inte 

beaktats i yrkandet. Försäkringskassan beaktar 0,17 timme per dag för 

hjälp med aktiva insatser i samband med dusch morgon och kväll. Hans 

hjälpbehov är för dusch inklusive hårtvätt, morgon, 7 ggr/vecka, á 0,5 

timme, dusch/bad, kväll 7 ggr/vecka á 0,5 timme. 

 

Toalettbesök 

Försäkringskassan beaktar att han behöver hjälp med knappar och dragked-

jor, med att torka sig efteråt, sätta på nattens inkontinensskydd samt byta 

det vid behov och med att tvätta händerna. Det är viktigt att hjälpen ges i 

ett lugnt tempo och varvat med verbala, visuella och handgripliga instruk-

tioner. Det är nödvändigt att han har sällskap av en annan person när han 

ska besöka toaletten, från början till slut. Assistenten kan inte gå ut ur bad-

rummet med mindre än att han avviker och gör destruktiva handlingar. För 

toalettbesök yrkas 15,05 timmar per skolfri vecka och 13,05 timmar per 

skolvecka (totalt i genomsnitt 13,68 timmar/vecka). 

 

Personlig hygien 

Han behöver aktiv hjälp i samband med hand- och ansiktstvätt, tandborst-

ning, nagelvård och hårvård. Försäkringskassan beaktar 0,08 timme per 

dag för hjälp med hand- och ansiktstvätt, 0,08 timme per tillfälle för hjälp 

med tandvård och 0,33 timme per vecka för hjälp med nagelvård. Assisten-

ten kommunicerar verbalt genom att visa honom, men han kan medverka i 

så liten grad att det bedöms som att han är helt beroende av hjälp. Han har 
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svårt att förstå instruktioner fast dessa ges steg för steg och han har nedsatt 

förmåga att anpassa sitt beteende och rätta till när något blir fel. Han inser 

inte att han behöver tvätta sig utan det krävs övertalning och varsam hand-

ledning av assistenten som känner honom väl. Han är motoriskt orolig och 

assistenten måste hålla kvar honom i momenten. Hans hjälpbehov är för 

ansiktstvätt 28 gånger per vecka á 0,03 timme, handtvätt 17 gånger per 

vecka á 0,03 timme, hårvård 7 ggr per vecka á 0,03 timme och nagelvård 

en gång per vecka á 0,33 timme. 

 

På- och avklädning  

Han kan inte själv klä av sig, på grund av dels nedsatt grovmotorisk och 

finmotorisk förmåga, dels hans kraftigt nedsatta kognitiva och exekutiva 

funktioner. Han behöver byta kläder oftare än normalt på grund av sina 

funktionsnedsättningar, han spiller, drabbas av läckage, river sönder kläder 

och liknande. Det är viktigt att hjälpen ges i ett lugnt tempo och varvat 

med mycket tydlig och anpassad vägledning för att främja hans medver-

kan. Assistenten måste hela tiden läsa av hans uttryck och kroppsspråk och 

anpassa hjälpen utifrån hans reaktioner. Det behov som ska beaktas är om-

byte morgon 7 gånger per vecka á 0,25 timme, ombyte kväll 7 gånger per 

vecka á 0,25 timme och för extra ombyte på grund av spill och läckage etc. 

7 gånger per vecka á 0,25 timme.  

 

Måltider 

Av ADL-bedömningen framgår att  delvis är beroende av 

fysisk hjälp för att äta. Han får hjälp i form av matning och kan inte an-

vända bestick. Han är delvis beroende av hjälp med att föra ett glas till 

munnen. Det yrkas tid för frukost 7 gånger per vecka á 0,33 timme, lunch 

0,33 timme 2 gånger per skolvecka och 7 gånger för skolfri vecka, mellan-

mål 7 gånger per vecka á 0,33 timme, middag 7 gånger per vecka á 1 

timme, totalt i genomsnitt 12,84 timme per vecka.  
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Kommunikation 

Han har så genomgripande kommunikationssvårigheter att han inte kan 

kommunicera ens med släktingar utan kvalificerad kommunikationshjälp. 

Det är viktigt att få honom att delta i samtal för att göra honom mer närva-

rande i situationen. Det är angeläget att förhindra att han skärmar av sig 

eftersom han då har närmare till aggression och det är svårare att få honom 

att medverka i olika aktiviteter. Assistenten måste hela tiden läsa av hans 

ansiktsuttryck och kroppsspråk eftersom han inte alltid uttrycker sig med 

gester. Han är i en ålder där det är angeläget att vidareutveckla sitt kon-

taktnät utöver närmaste familjen. Assistans ska beviljas i sådan omfattning 

att han inte bara ges möjlighet att upprätthålla sociala kontakter utan även i 

sådan omfattning att nya sociala kontakter kan utvecklas. Han har inget 

talat språk och från skolans håll pågår försök att lära honom tecken. Vissa 

ord som han säger är inte riktiga ord utan ord som bara de som känner ho-

nom kan förstå. Han använder bilder och gester för att kommunicera och 

uttrycker sig med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Försäkringskassan beak-

tar ett grundläggande hjälpbehov med 3,5 timmar per vecka. Behov som 

ska beaktas är 7 gånger per vecka á 2 timmar. 

  

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

Han är 165 cm lång och väger cirka 70 kg. Han saknar fungerande verbal 

kommunikation och skärmar av sig från omgivningen, som måste pocka 

och locka på hans uppmärksamhet. Han kan sätta upp kraftigt motstånd om 

han sluter sig och inte vill medverka i en aktivitet. Han kan bli utåtage-

rande och är inte medveten om sin egen styrka eller att andra får ont. Han 

har olika tvångsbeteenden som ofta leder till konflikt, att han bankar på 

saker eller att han försöker ta mat ur kylskåpet. Ingenting ätbart kan finnas 

framme. Han har många rädslor. När han måste åka rulltrappa förlorar han 

helt balansen när han blir skräckslagen och assistenten måste hålla honom 

hårt i handen. Han kan då hålla assistenten alldeles för hårt i handen så att 

blodvite uppstår. När det blåser eller om han blir rädd för plötsliga ljud 
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eller händelser börjar han vifta med händerna så att han slår till andra och 

kan även få impulser att springa iväg. Både i skolan och på fritiden arbetar 

omgivningen med att introducera alternativa promenadvägar för att minska 

rigiditeten och förebygga låsningar och tvångsbeteenden. Det är mycket 

konfliktfyllt att försöka få honom att byta riktning under promenaden.  

 

Han lämnas aldrig ensam i ett rum i bostaden. Risken är överhängande för 

att han hittar farliga föremål, skadar någon av familjens hundar eller gör 

sin yngre bror illa när han leker. Han kan även försöka få en reaktion från 

omgivningen genom att ”hota” med att kasta tunga vaser och liknande. Det 

är inte längre möjligt att fysiskt avleda honom. Assistenten måste först nå 

fram till honom, vilket förutsätter särskilt ingående kunskaper om honom 

och först då kan assistenten få honom att avbryta och/eller medverka i en 

lämplig aktivitet. Han har alltså ett ständigt behov av annan hjälp som för-

utsätter ingående kunskaper om honom, hans funktionshinder och kommu-

nikationssätt.  

 

Vård- och omsorgsnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför 

bl.a. följande.  

 

Bedömningen är att  inte har ett så omfattande behov av hjälp 

angående de grundläggande behoven i 9 a § LSS att han är berättigad till 

personlig assistent.  har visserligen ett något större behov av 

hjälp än barn utan funktionshinder i motsvarande ålder, men de behov han 

har är till stor del motivations- och aktiveringsinsatser som inte räknas som 

grundläggande behov. Någon detaljerad beräkning av hans hjälpbehov har 

därför inte gjorts. Att Försäkringskassan har medgett ett behov av hjälp 

med grundläggande behov till 15,23 timmar per vecka saknar betydelse då 

det är två olika utredningar som sker av två skilda myndigheter. Försäk-

ringskassan har medgett att  har behov av hjälp vid hygien-

moment, toalettbesök, samt vid av- och påklädning. Försäkringskassan har 
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då inte beaktat att den största delen av dessa moment avser påpuffning, 

motivations- och aktiveringsinsatser som inte berättigar till personlig assi-

stent enligt LSS.  har ett visst behov av stöd med sin person-

liga hygien som är av handgriplig karaktär, detta bedöms dock vara av en 

obetydlig omfattning när tillsyn och aktivering inte är inräknad. Kommu-

nen kan därför inte medge den tiden som grundläggande behov för person-

lig hygien. Kommunen skulle kunna medge en viss tid för byte av inkonti-

nensskydd, en viss tid av schamponeringen och tvättning av håret, tand-

borstningen och nagelvården som ett grundläggande behov. Detta är dock 

av en obetydlig omfattning att det inte kan medges för rätt till personlig 

assistent. I telefonsamtal i januari 2015 med rektor på Borgmästarskolan 

uppges att  funktionsförmågor som har beskrivits i skriftligt 

utlåtande den 13 juni 2014 stämmer bra överens med hans funktionsför-

måga även idag. Hon beskriver att skolan snarare kan se en positiv utveckl-

ing hos honom. Hon berättar att  fungerar och är självständi-

gare när han vet vad som ska ske och om han känner sig trygg i det han ska 

göra. Positiv utveckling kan man till exempel se, uppger hon, att han nu 

kan hälla upp dryck från en karaff till ett glas. Ibland har han svårighet att 

bedöma när glaset är fullt och behöver då verbalt stöd. Hon uppger dock att 

 har behov av både verbalt och fysiskt stöd.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

I 1 § LSS finns bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser-

vice åt bl.a. personer med utvecklingsstörning eller autism. 

 

Av 7 § LSS framgår att personer som ingår i den s.k. personkretsen som 
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anges i 1 § har rätt till insatser enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i 

sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Genom insat-

serna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

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 LSS som per-

sonligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på 

grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin per-

sonliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra 

eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktions-

hindrade (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 annat 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, intagande av måltider 

och att kommunicera med andra och annan personlig service. Det ska 

vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade 

möjligheter till ett självständigt liv. 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 (prop. 

1992/93:159 s. 174 f.). 

 

Även i rättspraxis har betonats att det ska vara fråga om hjälp eller stöd i 

situationer av krävande 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 så-
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dan hjälp och hur den ska ges. Det är således inte alla praktiska hjälpbehov 

med t.ex. påklädning 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 inte ansetts avse de grund-

läggande behoven.  

 

Utredningen i målet 

 

Enligt uppgifter av läkaren  den 14 januari 2014 framgår att 

 behöver hjälp med av- och påklädning som små barn behö-

ver, vid toalettbesök med att torka sig, med att borsta tänderna och att  

duscha. Han behöver extra tillsyn på grund av sitt funktionshinder då det 

finns en risk att han rymmer. 

 

Av ADL-bedömning den 14 mars 2014 av leg. arbetsterapeut  

 framgår bl.a. följande.  funktionsnivå skiljer sig 

markant från vad som är normalt för en 13-åring. Han har nedsatt impuls-

kontroll, uthållighet, är rastlös och kan slåss när han blir aggressiv. Oför-

mågan att hantera och klara ut situationer i sin omgivning och svårigheter 

att kommunicera gör att han inte kan lämnas utan stöd av en person. Han 

kan inte klara sin ADL eller fungera om han inte får hjälpinsatser av 

mycket privat karaktär (kroppsnära). Det krävs aktiv övervakning eftersom 

han kan utsätta sig själv eller andra för fara genom sina impulshandlingar. 

 

Av skrivelse från biträdande rektor  den 13 juni 2014 fram-

går bl.a. följande.  behöver stöd under hela skoldagen. Perso-

nalen ger honom verbalt och/eller fysiskt stöd/hjälp beroende på situation. 

Han har inget eget talat språk men förstår en del av det talade språket 

franska eller svenska. Kommunicering sker till honom med bilder, tecken 

och talat språk. Han visar vad han vill genom att peka, gestikulera och ge-

nom ljud. Utomhus vet han vägen till olika platser i närmiljön som är 
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kända för honom. Han går på toaletten regelbundet enligt schema. Han 

sätter sig på toaletten utan verbalt stöd. Han behöver fysisk hjälp med att 

torka sig. Han behöver verbalt stöd vid varje moment, t.ex. ta tvål och 

tvätta händerna. Han tycker om att duscha men inte att ha huvudet under 

vatten. Han har en person som talar om momenten i duschningen. Tvål får 

han i handen och så visar man honom hur man tvättar sig steg för steg. 

Personalen hjälper till att tvätta honom så att han blir ren överallt. Han be-

höver ha hjälp att schamponera håret. Han behöver verbalt stöd vid av-

klädning och fysiskt stöd vid påklädning efter dusch. Han äter själv med 

gaffel men väljer med omsorg vad han vill äta. Han dricker själv.    

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen enligt LSS. 

Frågan i målet är om hans hjälpbehov är av sådan karaktär och omfattning 

att han ska beviljas personlig assistans enligt LSS. 

 

 har anfört att Försäkringskassans utredning och beräkning av 

de grundläggande behoven ska beaktas vid bedömningen av hans rätt till 

personlig assistans. Vid prövningen av rätt till personlig assistans i ärendet 

enligt LSS kan visserligen Försäkringskassans utredning och beräkning av 

de grundläggande behoven utgöra stöd för bedömningen. Det innebär dock 

inte att Försäkringskassans bedömning ska ges en avgörande betydelse vid 

prövningen enligt LSS. Prövningen enligt LSS måste göras självständigt 

grundad på egen utredning av beslutsfattaren i LSS-ärendet av de grund-

läggande behovens omfattning. 

 

Vård- och omsorgsnämnden har vid sin utredning utgått från vad som 

framkommit genom ingivna läkarintyg och ADL-bedömning, samtal med 

personal från skolan om  förmåga och hjälpbehov under 
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skoltid samt vad som uppgetts av modern rörande den hjälp han ges när 

han är hemma.  

 

Enligt modern behöver  handgriplig hjälp med sin personliga 

hygien med alla moment vid dusch, toalettbesök samt tandborstning. Av 

utredningen framgår att i skolan kan  duscha i princip själv-

ständigt med muntligt stöd och vägledning i hur man tvättar sig och tvålar 

in sig. Personalen hjälper till lite för att han ska bli riktigt ren. I skolan har 

inte märkts att  har svårigheter med beröring eller kroppskon-

takt, vilket modern beskriver som ett stort problem. I skolan har 

 schemalagda toalettbesök och klarar flera moment själv med verbalt 

stöd. Han behöver hjälp att torka sig efteråt och han kan behöva hjälp med 

kläderna. Enligt modern behöver  handgriplig hjälp vid samt-

liga moment vid av- och påklädning. Enligt uppgifter från skolan klarar 

han av– och påklädning om han ges tid, men är i behov av hjälp med att 

knäppa knappar och dragkedjor.  

 

Det kan konstateras att uppgifterna från  moder och skolans 

personal skiljer sig åt när det gäller hans hjälpbehov. Förvaltningsrätten 

anser att vad som framkommit om  behov av stöd och hjälp 

under skoltid måste tillmätas stor betydelse vid bedömningen av hans be-

hov av hjälp avseende grundläggande behov. Skolans personal arbetar nära 

 dagligen en stor del av hans vakna tid och har god uppfatt-

ning om hans förmågor i hans dagliga livsföring. Han klarar att utföra de 

flesta moment i nu aktuella avseenden med verbalt stöd och motivering 

men behöver viss handgriplig hjälp avseende dusch, toalettbesök och av- 

och påklädning som delvis är av sådan karaktär att det får anses ingå i 

grundläggande behov.    

 

Vad gäller hjälp i samband med måltider är det i första hand hjälp med att 

föra mat till munnen som utgör grundläggande behov. Övriga hjälpbehov i 
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samband med måltider i form av att t.ex. lägga upp och finfördela mat, 

plocka undan samt aktiverings- och motiveringsinsatser av olika slag utgör 

inte grundläggande behov (jfr RÅ 2009 ref. 57). Enligt moderns uppgifter 

kan  inte på ett adekvat sätt föra mat till munnen och behöver 

matas. Av utredningen framgår att i skolan klarar han för det mesta att äta 

självständigt. Han behöver endast hjälp med att dela maten och visst ver-

balt stöd i form av påpushning för att äta allt. Med hänsyn härtill anser för-

valtningsrätten inte att utredningen i målet visar att de hjälpinsatser som 

 har behov av vid måltider är av sådan integritetsnära karaktär 

att detta kan anses utgöra ett grundläggande behov. 

 

Av utredningen framgår att  använder sig av ungefär tio ord 

och att han förstår en del av det talade språket både på svenska och franska. 

Han kommunicerar även med bilder och tecken. Hans hjälpbehov för att 

kommunicera med personer utanför hemmet får med hänsyn till hans ålder 

och vad som framkommit om hans aktuella livssituation anses vara av 

ringa omfattning och inte av sådant slag att det ska anses ingå i de grund-

läggande behoven.     

 

Tillsyn räknas i allmänhet inte som ett grundläggande behov. I undantags-

fall kan en annan bedömning göras när det är fråga om att den enskilde är i 

behov av sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning och 

anses förutsätta ingående kunskaper om den som avses (jfr RÅ 1997 ref. 

23 I och RÅ 2010 ref. 17). Av rättspraxis på området framgår att begreppet 

aktiv tillsyn av övervakande karaktär innefattar behov av frekventa ingri-

panden. Det ska även vara fråga om tillsyn som behövs för att förhindra att 

den funktionshindrade utgör en fara för sig själv eller omgivningen.  

 

Förvaltningsrätten anser inte att vad som framkommit av utredningen i 

målet visar att  har ett frekvent återkommande utåtagerande 

aggressivt beteende med risk för att han eller någon annan ska skadas. Av 
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uppgifter från skolan framgår att han har behov av tillsyn för att förhindra 

att han t.ex. skadar sig i trafiken. Förvaltningsrätten anser inte att det fram-

kommit i målet att den tillsyn  är i behov av är av sådan om-

fattning att den har karaktär av övervakning eller att det krävs ingående 

kunskaper om honom för att kunna utföra tillsynen. Det är därmed inte 

visat att hans behov av tillsyn är av sådant slag att det kan anses utgöra ett 

grundläggande behov. 

 

Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att det fram-

kommit i målet att  klarar att tillgodose merparten av sina 

grundläggande behov själv om han får vägledning, stöd och uppmuntran. 

Han behöver visserligen viss handfast hjälp avseende toalettbesök och per-

sonlig hygien samt vid på- och avklädning som delvis är av sådan kvalifi-

cerad och privat karaktär som förutsätts. Det är dock fråga om hjälpbehov 

av relativt begränsad omfattning. Mot denna bakgrund anser förvaltnings-

rätten inte att det är visat i målet att  hjälpbehov avseende 

grundläggande behov är av sådan karaktär och omfattning att rätt till per-

sonlig assistans föreligger. Överklagandet ska därmed avslås. 

 

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

 

 

 

Louise af Klint  

 

 

I avgörandet har även nämndemännen Figge Bergquist (skiljaktig), Anita 

Fränninge och Caroline Gustavsson deltagit.   

 

 

Föredragande har varit Ann-Marie Svanberg. 
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Figge Bergquists skiljaktiga mening. 

 

Jag anser att utredningen i målet visar att de hjälpbehov  har 

avseende sin personliga hygien är av sådan art och omfattning som kan 

medföra rätt till personlig assistans. Hjälpbehovens tidsomfattning framgår 

inte av utredningen. Eftersom den bedömningen i första hand ska avgöras 

av vård- och omsorgsnämnden anser jag att målet ska visas åter till nämn-

den för närmare beräkning av  hjälpbehov och för förnyad 

prövning av hans rätt till sökt insats.   
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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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