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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Veronica Hedenmark 

Assistansjuristerna 

Östermalmsgatan 87 D 

114 59 Stockholm 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Örkelljunga kommun 

286 80 Örkelljunga 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 25 juni 2015 i mål nr 13234-14 och 

1372-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Tillfälligt utökad personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Den 

tillfälliga utökningen av assistans som hon under den aktuella tiden behövde 

överstiger de assistanstimmar som hon är beviljad av Försäkringskassan. 

Behovet av utökad assistans fanns även vid sjukhusvistelsen och översteg 

vida det föräldraansvar som åligger föräldrar enligt föräldrabalken. Det är 
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inte rimligt att hennes behov av tillfälligt utökad assistans skulle anses vara 

tillgodosett genom föräldraansvaret och möjligheten att ansöka om tillfällig 

föräldrapenning.  

 

Socialnämnden i Örkelljunga kommun anser att överklagandet ska avslås.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målen är om  har rätt till tillfälligt utökad 

personlig assistans för tiden den 24 november 2014–6 januari 2015.  

 

Av utredningen framgår att  vistats fyra dygn på sjukhus i samband 

med en operation. Med hänsyn till den omvårdnad som en sjukvårds-

inrättning är skyldig att ge samt med beaktande av föräldrars ansvar enligt 

föräldrabalken anser kammarrätten att  behov av hjälp får anses ha 

varit tillgodosett under den tid som hon vistats på sjukhus.  

 

När det gäller tiden efter sjukhusvistelsen får det enligt kammarrättens 

uppfattning anses ingå i en förälders ansvar för en 11-åring att, oavsett om 

barnet har ett funktionshinder eller inte, efter en operation vårda sitt barn i 

hemmet under den tid som eftervården kräver. Det innebär att det även i 

denna del finns ett föräldraansvar att beakta. Mot denna bakgrund anser 

kammarrätten att  behov av hjälp i olika avseenden tiden efter 

sjukhusvistelsen har kunnat tillgodoses genom föräldraansvaret och redan 

beviljade assistanstimmar. Den omständigheten att vårdnadshavarna har valt 

att inte ansöka om tillfällig föräldrapenning förändrar inte denna 

bedömning.  

 

Kammarrätten anser sammantaget att  inte har rätt till tillfälligt 

utökad assistans för den aktuella tiden. Överklagandet ska därför avslås.  

 

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

 

 

  Niclas Falkendal 

 

 

Ewa Mårdberg   Ola Norbäck 

referent 

 

  

 

    /Johan Åkesson 
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DOM 
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Meddelad i 
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Dok.Id 261525     
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 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Åsa Valter  

Assistansjuristerna AB 

Östermalmsgatan 87 D 

114 59 Stockholm 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Örkelljunga kommun 

286 80 Örkelljunga 

  

Ombud: Katarina Lückander 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Socialnämnden i Örkelljunga kommuns beslut den 8 december 2014 och 

den 23 januari 2015 

 

SAKEN 
Ersättning för tillfälligt utökad personlig assistans enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS)  

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-

lagen ska vara tillämplig även i fortsättningen för uppgifter om enskildas 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram vid dom-

stolens förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna 

dom.  

 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

Genom de överklagade besluten avslog Socialnämnden i Örkelljunga 

kommun  ansökan om ersättning för tillfällig 

utökning av personlig assistans enligt LSS för perioden den 24 november 

2014 – den 6 januari 2015.  

 

Som skäl för besluten anfördes i huvudsak följande.   

 är genom beslut av Försäkringskassan beviljad personlig assistans 

med i genomsnitt 93,88 timmar per vecka. Vidare kan hennes vårdnads-

havare genom Försäkringskassan ansöka om tillfällig föräldrapenning. De 

behov som finns anses därmed tillgodosedda genom annat samhällsstöd. 

Det finns därutöver inget som styrker att  skulle 

vara i behov av dubbelassistans. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. 

 

 överklagar besluten och yrkar i första hand att 

hon ska beviljas ersättning för tillfälligt utökad assistans enligt 9 a § LSS i 

en omfattning av 138 timmar och 48 minuter per vecka under den aktuella 

perioden. I andra hand yrkar hon att hon ska tillerkännas rätt till ersättning 

för tillfälligt utökad assistans och att målet återförvisas till nämnden för 

fastställande av antalet timmar. Till stöd för sin talan anför hon i huvudsak 

följande.  

 

Hon är diagnosticerad med spastisk bilateral cerebral pares, epilepsi och en 

svår psykisk utvecklingsstörning. På grund av sina funktionshinder har hon 

en nedsatt språkförståelse och kommunikativ förmåga. Hon har en be-

gränsad motorik och sitter i rullstol. Den 26 november 2014 genomfördes 

en steloperation av båda fotlederna i syfte att räta ut dem. Smalbenen täck-

tes sedan med gips som satt på under sex veckor och togs av den 5 januari 
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2015. Tiden efter operationen spenderade hon främst i sängen. Detta då 

hon inte fick befinna sig upprätt mer än korta stunder för att inte riskera att 

fötterna skulle svullna upp. 

 

Hennes funktionshinder gör det omöjligt för henne att klara av vardagliga 

moment i normala fall. Gipsen och smärtan efter operationen försvårade 

situationen ytterligare. Toalettbesök och på- och avklädning fick göras i 

sängen med hjälp av två assistenter. Hon kunde inte duscha som vanligt 

med hjälp av en assistent utan fick tvättas med tvättlapp liggande i sängen. 

Hon var i behov av assistans vid all förflyttning efter operationen. Hon 

väger 50 kg och tillsammans med gipsets vikt var hon väldigt otymplig. 

Det var även viktigt att hon vändes varje timme för att inte utveckla tryck-

sår eller för att hon inte skulle få ont i kroppen. Hon var även i behov av att 

en personlig assistent utövade aktiv tillsyn av övervakande karaktär dygnet 

runt då hon annars riskerade att skada sig själv. 

 

För att en viss insats enligt 9 § LSS ska kunna nekas en individ på grund av 

att behovet tillgodoses på annat sätt ska behovet faktiskt tillgodoses på 

annat sätt. Det räcker således inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

Att hennes föräldrar hade möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning ska 

därför inte läggas till grund för avslag. Därutöver var operationen hänförlig 

till hennes funktionshinder och föräldraansvar ska således inte beaktas (se 

Kammarrätten i Stockholm i dom från den 25 maj 2012 i mål nr 7514-11). 

 

Den tillfälliga utökningen av assistans som hon var i behov av översteg 

vida de timmar hon har rätt till enligt Försäkringskassans beslut. Att  

hennes behov av tillfälligt utökad assistans skulle vara tillgodosett genom 

hennes vårdnadshavares föräldraansvar samt möjlighet att söka tillfällig 

föräldrapenning ter sig därför orimligt. 
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Socialnämnden vidhåller sina beslut och tillägger bl.a. följande. Att  

 blivit större sedan Försäkringskassan fattade sitt beslut 

och att hon av den anledningen behöver mer assistanstimmar är något som 

Försäkringskassan får ta ställning till. Det är i så fall fråga om ett stadig-

varande utökat behov av personlig assistans och inte om ett tillfälligt utö-

kat behov. 

 

Förvaltningsrätten har den 3 juni 2015 hållit muntlig förhandling i målen.  

 

Vid förhandlingen tillade vårdnadshavarna  och   

 bl.a. följande.  är en glad tjej som vill mer än hon klarar 

av. Efter operationen behövde hon hjälp med allt. De fick gå upp på nätter-

na och vända henne, vilket hon klarade av själv före operationen. Det 

krävdes två stycken personer i samband med förflyttningarna. Det var noga 

hur hon skulle hanteras. Efter operationen var  huvudpersonen i 

familjen och hon krävde passning dygnet runt. I och med att gipsen kliade 

hade hon självskadebeteende. De ansökte inte om andra samhällsinsatser 

under tiden. 

 

Sjukgymnasten  hördes som vittne och uppgav bl.a. följande. 

Hon har känt  sedan 2004 och träffade henne en gång i hemmet  

efter operationen.  har ett stort hjälpbehov och förflyttas framför allt 

med rullstol. Efter operationen var hon gipsad på båda fötterna och peri-

oden för gips var sex veckor. Det var viktigt att alla lyft skedde med lift. 

Detta för att inte riskera att operationen var förgäves om något skulle 

hända om hon lyftes manuellt. Hon rekommenderar att det är två personer 

som hjälper till vid lyft. Har man smärta och gips behöver en person  

framför allt fokusera på benen vid förflyttning. Det var det absolut största 

hjälpbehovet. Operationen som  genomförde innebär en hel del 

smärta. Benen måste placeras högt, vilket var anledningen till att  
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 mestadels blev sängliggande. Hon behövde hjälp med att vända sig 

för att undvika smärta på den sidan som hon belastade. När hon fick lov att 

använda sina fötter kunde hon till viss del hjälpa till vid förflyttningarna 

med hjälp av en vridplatta. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Av 7 § första stycket LSS följer att personer som tillhör lagens personkrets 

har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-

9 om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte till-

godoses på annat sätt. En sådan insats är enligt 9 § 2 biträde av personlig 

assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, 

till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken. 

 

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 

varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, mål-

tider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläg-

gande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläg-

gande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov 

om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Skriftlig utredning i målen 

 

Av intyg av en arbetsterapeut, daterat den 24 februari 2015, framgår bl.a. 

följande. I samband med och tiden efter operationen i november 2014 blev 

 lyft i och ur sin anpassade arbetsstol och rullstol med lift. Hon fick 
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inte lov att belasta sina fötter alls en tid efter operationen. Vid situationer 

utanför hemmet gjordes manuella lyft, vilket även görs vanligtvis men då 

har  möjlighet att belasta sina fötter. Under tiden som hon var gip-

sad behövde hon hjälp med att förflytta sig i sängen nattetid. 

 

Av intyg av en arbetsterapeut och sjukgymnast, daterat den 4 mars 2015, 

framkommer bl.a. följande.  har alltid ett stort hjälpbehov i vardag-

liga situationer. De rekommenderar att alla lyft sker med hjälp av två per-

soner. Hon har blivit tyngre och längre och det behövs idag, tillskillnad 

från när Försäkringskassan fattade sitt beslut, tekniska hjälpmedel vid för-

flyttningar. Vidare behöver  ständig tillsyn med tanke på faror i var-

dagen. 

 

Av intyg av en specialistläkare, sjukgymnast och arbetsterapeut, daterat 

den 4 mars 2015, framgår bl.a. följande.  är i behov av regelbundet 

rörelseuttag och töjning av spastisk och stram muskulatur i övre och nedre 

extremitet. När  fötter har läkt efter operationen kommer gång-

träning att återupptas. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen 

enligt 1 § 1 LSS. Hon kan alltså bli föremål för insatser enligt samma lag. 

 har ett omfattande hjälpbehov för vilket hon är 

beviljad 93,88 assistanstimmar per vecka av Försäkringskassan.  

 

I förarbetena framgår att avsikten är att assistansersättningen endast ska 

täcka stadigvarande behov. Om behov tillfälligt uppstår av en utökning av 

assistansinsatserna bör behovet av utökad assistans prövas av kommunen 

inom ramen för LSS (prop. 1992/93:159 s. 70). 
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Av utredningen framgår att  i november 2014 

stelopererade båda fötterna och att hon därefter hade gips i sex veckor. Vad 

förvaltningsrätten har att pröva är om  till följd 

av detta har rätt till ersättning för tillfällig utökning av personlig assistans 

enligt LSS under perioden den 24 november 2014 – 6 januari 2015. 

 

Den första frågan som rätten har att ta ställning till är om  

 hade ett utökat hjälpbehov under den aktuella perioden.  

 

Genom den skriftliga bevisningen och sjukgymnasten   

vittnesmål framkommer att  efter operationen 

hade ett visst utökat hjälpbehov. Detta var enligt förvaltningsrättens  

bedömning emellertid framför allt begränsat till ett något större behov av 

hjälp i samband med förflyttningar. Operationen och gipsen medförde att 

 behövde hjälp vid förflyttningar som hon före 

ingreppet klarade självständigt. Hon kunde t.ex. inte vända sig själv efter 

operationen, något som hon kunde dessförinnan.  

 

Härefter övergår prövningen till den andra frågan, nämligen om  

 tillfälligt utökade hjälpbehov tillgodosågs på annat sätt. 

 

Av föräldrabalken följer att vårdnadshavare till barn med funktionshinder, 

liksom andra vårdnadshavare, har ett ansvar för barnets omvårdnad och 

trygghet. Barnets vårdnadshavare ska också svara för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter. Personlig assistans till barn enligt LSS kan endast beviljas 

om hjälpbehoven kan anses gå utöver normalt föräldraansvar. I rättspraxis 

har hjälpbehovet ansetts gå utöver normalt föräldraansvar när behovet till 

mycket stor del varit av rent tekniskt slag (RÅ 2008 ref. 17). 
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Vid bedömningen av om den enskilde har behov av insatsen, och därmed 

vad som i det enskilda fallet kan anses omfattas av normalt föräldraansvar, 

måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för  

personer i samma ålder (prop. 1992/93:159 s. 172).   

 var elva år vid den aktuella tiden. Högsta förvaltningsdomstolen 

har uttalat att för ett tolvårigt barn utan funktionshinder är behovet av hjälp 

med de grundläggande behoven i den mening som avses 9 a § LSS av be-

gränsad omfattning. Det är därför inte möjligt att med hänvisning till för-

äldraansvaret bortse från någon nämnvärd del av den tid som krävs för att 

tillgodose ett sådant barns grundläggande behov (RÅ 1997 ref. 23).  

 

Förvaltningsrätten finner emellertid att ett även barn utan funktions-

nedsättning i samma ålder hade haft i stort sett motsvarande hjälpbehov 

som  hade efter operationen. Bedömningen  

påverkas inte av att ingreppet var föranlett av  

funktionshinder.  

 

Mot bakgrund av det anförda anser rätten att det har ingått i föräldra-

ansvaret för  föräldrar att tillgodose hennes ut-

ökade behov av hjälp under den i målet aktuella perioden. I detta får även 

anses ligga att föräldrarna som ett led i föräldraansvaret och därmed i om-

sorgen av  i första hand skulle ha sökt tillfällig 

föräldrapenning i stället för ersättning enligt LSS. Skäl att ändra nämndens 

beslut föreligger då inte. Överklagandena ska alltså avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

 

Anders Mattsson 

 

I avgörandet har nämndemännen Birgitta Borglin, Birgitta Lybegård och 

Stefan Olofsson deltagit. 

 

Emelie Karlsson har föredragit målen. 

9



 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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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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