
    

 

KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

Avdelning 3  

 

DOM 
2016-12-09 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 2854-16 

 

  

 

 

Dok.Id 369799     
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 och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulrika Herstedt 

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB 

Box 16010 

200 25 Malmö 

  

MOTPART 

Välfärdsnämnden i Ängelholms kommun 

262 80 Ängelholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 april 2016 i mål nr 12838-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår yrkandet om att inhämta ett yttrande från 

Socialstyrelsen.  

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrätten beslutar att ersättning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) ska 

betalas till Ulrika Herstedt med 6 615 kr, varav 5 292 kr avser arbete och    

1 323 kr mervärdesskatt. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 2854-16 

   

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att målet ska återförvisas till socialnämnden för 

prövning av omfattningen av rätten till personlig assistans. Yrkandet 

framställs för det fall kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom om att 

bevilja honom assistansersättning i kammarrättens mål 2262-16.  

 

Välfärdsnämnden i Ängelholms kommun anser att överklagandet ska avslås.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten har i mål nr 2262-16 denna dag beslutat att  

fortsatt ska ha rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

 hjälpbehov är därmed tillgodosett och han har därför inte 

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

vissa funktionshindrade. Överklagandet ska därför avslås. Vid denna utgång 

är det obehövligt att hämta in ett yttrande från Socialstyrelsen. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Petter Classon  

 

 

 

Viktoria Sjögren Samuelsson Liselotte Tagaeus 

  referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 

Avdelning 1 

 

DOM 
2016-04-08 

Meddelad i 

Malmö 

Mål nr 

12838-15 

  

 

 

Dok.Id 310449     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kansli1.fma@dom.se 

www forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Ulrika Herstedt 

Advokaten Ulrika Herstedt AB 

Box 16010 

200 25 Malmö 

  

MOTPART 

Välfärdsnämnden i Ängelholms kommun 

262 80 Ängelholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Välfärdsnämndens beslut den 14 oktober 2015 

 

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

hindrade (LSS) 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten beslutar att ersättning enligt rättshjälpslagen ska betalas 

till Ulrika Herstedt med 22 325 kr, varav 4 465 kr avser mervärdesskatt. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att sekretessbestämmelserna i 26 kap. 1 §  

offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig även i fortsättningen för 

uppgifter om enskilds personliga förhållanden som lagts fram vid förvalt-

ningsrättens förhandling inom stängda dörrar och som inte har tagits in i 

denna dom.   

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 12838-15 

Avdelning 1  

 

BAKGRUND 

 

 var tidigare av Försäkringskassan beviljad assistans-

ersättning enligt socialförsäkringsbalken med i genomsnitt 120,75 timmar 

per vecka. Då kassan beslutade att ersättningen kommer att dras in från och 

med september 2015 ansökte han hos välfärdsnämnden om personlig assi-

stans enligt LSS.  

 

Genom det överklagade beslutet avslog välfärdsnämnden  

ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Som skäl för beslutet 

angavs bl.a. följande. Utifrån intyg och uppgifter i ärendet framkommer det 

att  på egen hand kan klara av sin personliga hygien, på och 

avklädning, måltider och att kommunicera.  har till följd av 

sina funktionsnedsättningar behov av stöd och hjälp av personal som har 

kännedom om honom och som med pedagogik och tydlig kommunikation 

kan uppmuntra, guida, påminna samt strukturera hans vardag. Personalen 

har emellertid inte behov av ingående kunskap.  är inte heller 

i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det föreligger således inte 

ett behov av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.  

 

 har överklagat såväl kassans som nämndens beslut till  

förvaltningsrätten. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

I överklagande av välfärdsnämndens beslut yrkar  att för-

valtningsrätten förklarar att han uppfyller kriterierna för rätt till insatsen 

personlig assistans och återförvisar målet till socialnämnden för prövning  

av omfattningen av rätten till assistans. Han anför bl.a. följande. Hans  

funktionshinder medför att han har ett grundläggande hjälpbehov som förut-

sätter ingående kunskap om honom och hans funktionshinder samt andra 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 12838-15 

Avdelning 1  

 

personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt. Hjälpinsatserna kan 

bara ges av ett begränsat antal personer och är till sin art så komplicerade 

och krävande att de förutsätter mycket ingående kunskap och lång känne-

dom om honom. Utöver visst kommunikationsbehov, att göra saker och ting 

begripliga och att motivera honom att få saker utförda finns även ett kon-

stant tillsynsbehov som till sin art måste jämställas med en aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär. Hans funktionshinder är så komplext att samtliga 

dessa hjälpinsatser måste bedömas vara av mycket kvalificerad art och han 

har därför rätt till personlig assistent.  

 

Välfärdsnämnden bestrider bifall till överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten har den 14 mars 2016 haft muntlig förhandling och bl.a. 

hållit vittnesförhör.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Förvaltningsrätten har genom dom denna dag i mål nr 9236-15 funnit att 

 berättigad till assistansersättning enligt socialförsäkrings-

balken med 120,75 timmar per vecka.  hjälpbehov är där-

med tillgodosett genom statlig assistansersättning och han har inte rätt till 

ytterligare personlig assistans enligt LSS. Överklagandet av välfärds-

nämndens beslut ska därför avslås. 

 

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

 

Anders Mattsson 

 

I avgörandet har även nämndemännen Jan Ahlkvist, Kerstin Brink och Carl 

Herbertsson deltagit. Rätten är enig. 

Målet har föredragits av Marita Ekdahl.  
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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. 

.

 

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




