
    

 

KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

Avdelning 3 

 

DOM 
2016-12-13 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 538-16 

 

  

 

 

Dok.Id 369569     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www.kammarratten.goteborg.se 

 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg i Göteborgs kommun 

Box 334 

421 23 Västra Frölunda 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 20 januari 2016 i  

mål nr 5245-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrättens interimistiska beslut upphör därmed att gälla.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas fortsatt personlig assistans och 

anför följande. Förvaltningsrätten har nekat honom personlig assistans i 

strid med vägledande avgöranden från kammarrätterna trots att han har ett 

omfattande hjälpbehov. Han har haft personlig assistans länge och hans 
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hjälpbehov har inte minskat. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. 

Han måste kunna lita på att de består. Även om man bortser från att hans 

behov är mycket större än stadsdelsnämndens bedömning, så är den tid som 

nämnden accepterat fortfarande tillräckligt stor för att ge rätt till personlig 

assistans. Hjälpbehovet är regelbundet återkommande och det är tillräckligt. 

Det saknas i lagstiftningen en uttrycklig nedre gräns för hjälpbehovets 

omfattning.   

 

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg i Göteborgs kommun anser att 

överklagandet ska avslås och anför följande. Det finns inga lagliga hinder 

att ompröva en tidsbegränsad insats och den insats  varit 

beviljad har varit tidsbegränsad. En sådan omprövning måste kunna vara 

förutsättningslös och måste kunna beakta förändrad praxis. Annars skulle 

insatser bli olika beroende på när de ursprungligen har beviljats.  

 

Det är  som har bevisbördan för den angivna tidsåtgången i 

momenten. Nämnden har, i de fall när det inte funnits några redovisade skäl 

för tidsåtgången, gjort en rimlighetsbedömning. I de delar där  

 själv kan utföra moment har tid beräknats bara för den handgripliga 

hjälpen. Det finns ingen undre tidsgräns för att vara berättigad till personlig 

assistans. Det avgörande är hjälpbehovets karaktär och omfattning. För 

 del rör det sig om ett begränsat hjälpbehov som inte bedöms 

vara av tillräckligt integritetskänsligt och av sådant kvalificerat slag för att 

berättiga till personlig assistans.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  uppfyller förutsättningarna för att 

beviljas personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 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 insatsen. 
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 har tidigare varit beviljad personlig assistans genom ett 

tidsbegränsat beslut. Eftersom nämnden alltså inte fattat något tids-

obegränsat gynnande beslut har nämnden varit oförhindrad att på nytt 

förutsättningslöst pröva hans rätt till personlig assistans. 

 

Nämnden har beräknat  behov av hjälp med de grund-

läggande behoven till 4 timmar och 28 minuter per vecka. Tid har beräknats 

för viss hjälp med dusch och hårtvätt, handtvätt, rakning samt på- och 

avklädning av underkläder och strumpor. Enligt kammarrättens uppfattning 

har det inte kommit fram skäl för att ytterligare beakta tid för hjälp med de 

grundläggande behoven utöver den tid som nämnden beräknat. Frågan är 

därmed om denna tidsåtgång är tillräcklig för att  ska anses 

vara berättigad till personlig assistans. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2009 ref. 57 uttalat 

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

de grundläggande behoven låter sig inte uppställas. Det är 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. 

 

Kammarrätten anser att det hjälpbehov som har godtagits är av begränsad 

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

hygien samt är regelbundet återkommande, är  behov av 

hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov inte av sådan omfattning 

som förutsätts för rätt till personlig assistans. Det betyder att förvaltnings-

rättens dom ska stå fast. 
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_________________________ 

 

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

 

 

 Ewa Hagard Linander 

 

 

Henrik Brüsin  Liselotte Tagaeus 

  referent 

 

 

  /Maria Rydell 
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Ombud: Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 
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701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg 

Box 334 

421 23 Västra Frölunda 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämndens beslut den 30 april 2015   

 

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

hindrade, förkortad LSS 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och det tidigare meddelade beslutet 

om inhibition upphör därmed att gälla.   

1
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BAKGRUND 

 

 har varit beviljad personlig assistans redan innan han år 1998 

flyttade till Göteborg. Under år 2013 beviljades han personlig assistans med 

en omfattning på 54 timmar per vecka under perioden 11 september 2013 – 

1 oktober 2014. I slutet av september 2014 begärde  fortsatt 

och utökad personlig assistans. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg (nämn-

den) inledde en ny utredning och beslutade att hans beviljade personliga 

assistans skulle fortlöpa under utredningstiden. 

 

Den 30 april 2015 beslutade nämnden att  inte har rätt till 

insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Hans ansökan avslogs på 

grund av att hans behov av hjälp med att få sina grundläggande behov till-

godosedda inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning som krävs för 

att han ska ha rätt till insatsen. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2015 

för att ge honom tid för omställning till andra insatser eller bistånd.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas insatsen personlig assistans enligt 

sin ansökan och anför i huvudsak följande. Trots ett omfattande hjälpbehov 

har han nekats assistans. Hans funktionsnedsättning är oförändrad och 

hjälpbehoven existerar i större omfattning än tidigare. Det finns ett tidigare 

gynnande beslut och han måste kunna lita på att insatsen ges så länge beho-

vet föreligger, särskilt då det inte skett några förändringar i hans hjälpbehov. 

Nämnden har beräknat de grundläggande behoven för lågt utifrån hans egna 

uppgifter. Han behöver hjälp med bl.a. dusch och hårtvätt, handtvätt, trim-

ning av mustasch, manikyr och pedikyr samt på- och avklädning. Dessa 

moment har antingen medräknats med för kort tid eller så har ingen tid 

överhuvudtaget godtagits. Även om förvaltningsrätten inte beviljar ytterli-

gare tid i förhållande till nämndens beslut föreligger rätt till assistans utifrån 
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det hjälpbehov som nämnden själv har medgett. Nämnden har bedömt att 

han har behov av hjälp med sina grundläggande behov totalt 4 timmar och 

28 minuter per vecka vilket enligt praxis ska vara tillräckligt för att beviljas 

personlig assistans. Detta framgår av domar från kammarrätterna i Göte-

borg, Jönköping och Stockholm. Noteras ska också att hans hjälpbehov 

framförallt utgörs av kvalificerade insatser av privat och integritetsnära ka-

raktär som på- och avklädning och hjälp med personlig hygien. Han får inte 

den hjälp han behöver och det är angeläget att hans hjälpbehov beaktas uti-

från hans individuella förutsättningar och sjukdomsbild.  

 

I samband med överklagandet yrkade  även att nämndens 

beslut skulle inhiberas och att hans tidigare beslut om personlig assistans 

skulle fortsätta oförändrat. Förvaltningsrätten beslutade därför den 26 maj 

2015 att det överklagade beslutet inte skulle gälla i avvaktan på att målet 

slutligt avgörs.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. 

Beslutet grundar sig på en förutsättningslös prövning utifrån aktuell situat-

ion. Bland annat har det inte i tidigare prövningar tagits hänsyn till föränd-

ring i praxis avseende att måltidshjälp inte är att betrakta som ett grundläg-

gande behov. Det föregående beslutet var tidsbegränsat och hade ett om-

prövningsförbehåll varför en ny prövning aktualiserades. Nämnden ifråga-

sätter inte att  har behov av hjälp i sin vardag eller att följder-

na av funktionsnedsättningen inte har förändrats. Förutsättningarna för att 

ha rätt till personlig assistans enligt LSS bedöms dock inte vara uppfyllda. 

Han har erbjudits annat stöd i form av ledsagning enligt LSS och hemtjänst 

enligt socialtjänstlagen.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 

service åt personer 

1.  med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2.  med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

eller 

3.  med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppen-

bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar bety-

dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service (1 § LSS). 

 

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

skild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och 

om deras behov inte tillgodoses på annat sätt (7 § första meningen LSS). 

 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service är biträde av personlig assi-

stent 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) 

(9 a § 1 stycket LSS).  

 

4



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2016-01-20 

5245-15 

  

 

Utredningen 

 

I nämndens utredning daterad den 16 september 2014 finns följande att läsa. 

 klarar stora delar av sina grundläggande behov med verbal 

vägledning och handräckning. Han klarar att äta och dricka själv varför ing-

en tid för hjälp med måltider har beaktats. I utredning daterad den 1 septem-

ber 2006 beaktades drygt 11 timmar per vecka för hjälp i samband med mål-

tider inom ramen för grundläggande behov. Med anledning av rådande 

rättspraxis omprövas dessa delar då grundläggande behov endast ska beak-

tas för tidsåtgång för hjälp vid måltider om personen med funktionsnedsätt-

ning saknar förmåga att på egen hand inta föda (RÅ 2009 ref 57). Ompröv-

ning har även gjorts avseende de delar som endast avser handräckning och 

annat stöd i samband med grundläggande behov. Detta beaktades i föregå-

ende prövning men som i enlighet med förarbetena till LSS vid aktuell 

prövning inte kan anses vara av sådan integritetskänslig och mycket privat 

karaktär som krävs. Även om  funktionsnedsättning och 

följderna av denna är oförändrade jämfört med föregående prövningar be-

döms det skäligt att göra en förutsättningslös omprövning utifrån rådande 

rättsläge och praxis samt utifrån att hans sociala situation delvis förändrats 

sedan år 2006. Hans behov av hjälp för att få sina grundläggande behov till-

godosedda bedöms inte vara av sådan karaktär och omfattning som krävs för 

att han ska ha rätt till fortsatt personlig assistans enligt LSS. Hans behov av 

hjälp i samband med övriga behov, ledsagning, hushållssysslor, handräck-

ning, måltider, läsning och protesskötsel, beräknas därför inte. 

 

Av sammanfattning från ADL-bedömning den 8 oktober 2015 framgår 

bland annat följande.  hjälper till vid all daglig livsföring rö-

rande personlig vård men utför inga moment självständigt. Hans fru tar fram 

kläder och hjälper till med påklädning. Han klarar inte av att knäppa knap-

par eller dra upp dragkedjor då det krävs tvåhandsfattning för detta. Han får 
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hjälp med duschning och klarar inte att ta tandkräm på tandborsten. Han 

klarar inte av att raka sig då han är rädd för att skada sig på rakhyveln.  

 

Av utdrag ur journalanteckningar, daterade den 28 oktober 2015, framgår 

bland annat följande.  har en amputerad högerhand och un-

derarm, saknar yttersta leden på vänster tumme och är blind på båda ögonen. 

Han uppger sig vara helt beroende av assistent dygnets alla timmar och be-

skriver behov av hjälp eller handräckning vid i stort sett all daglig livsfö-

ring. Han får hjälp vid på- och avklädning, toalettbesök och personlig hy-

gien. På grund av blindhet och avsaknad av arm är bedömning enligt TIPPA 

inte genomförbar.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § LSS. Frå-

gan i målet är om han behöver hjälp med de grundläggande behoven i sådan 

omfattning att han har rätt till insatsen personlig assistans enligt LSS. 

  

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det inte är möjligt att ställa upp 

någon undre tidsgräns för när behoven är tillräckligt stora för att bevilja per-

sonlig assistans. 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 inte själva tidsåtgången är påfallande stor måste en samlad bedömning 

göras bl.a. med hänsyn till om det stöd som behövs är av mycket privat eller 

integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter specifik kompetens. Även 

hur ofta hjälpen behövs framstår som en viktig faktor (RÅ 2009 ref. 57).  

 

Av utredningen framgår att nämnden har kommit fram till att  

behöver hjälp med grundläggande behov i en omfattning av 4 timmar och 

28 minuter per vecka. Tid har beräknats för viss hjälp med dusch och hår-
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tvätt, handtvätt, rakning samt på- och avklädning av underkläder och strum-

por. Mot bakgrund av vad som framkommer av utredningen i målet finner 

förvaltningsrätten inte anledning att beräkna tiden högre.  

 

Av rättspraxis framgår att hjälp med de grundläggande behoven i en sådan 

omfattning som nämnden kommit fram till kan medföra rätt till personlig 

assistans.  har ett visst hjälpbehov som kan anses innefattas 

av grundläggande behov. Utredningen ger emellertid inte stöd för att beho-

vet av de insatser som är av mycket integritetskänsligt och personligt slag är 

av någon större omfattning, till exempel hjälp med dusch. Vid en samlad 

bedömning av de grundläggande hjälpbehovens art och omfattning anser 

förvaltningsrätten att  inte gjort sannolikt att han är berättigad 

till personlig assistans. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV3109/1B) 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

f.d. lagman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Inga-Lill Adolfsson, Maria 

Blomqvist och Willy Kölborg deltagit.  

 

Föredragande jurist i målet har varit Linnea Färnstrand.  
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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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