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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 22 oktober 2015 i mål nr  

12772-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bestämmer att  är berättigad till ekonomiskt stöd 

för personlig assistans för tillsyn all vaken tid som inte infaller under 

dygnsvilan, till den del behovet inte tillgodoses på annat sätt. Det ankommer 

på stadsdelsnämnden att fastställa eventuell tillkommande ersättning för den 

personliga assistansen.    

 

Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 6280-15 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i enlighet med sin 

ansökan. Hon yrkar i andra hand att hon ska anses berättigad till personlig 

assistans med aktiv tid för sitt tillsynsbehov i den omfattning som 

kammarrätten finner skälig och i sista hand att målet visas åter till 

stadsdelsnämnden för närmare beräkning av tid för tillsyn. Hon anför 

följande.  

 

Förvaltningsrätten verkar ha prövat bara hennes behov av hjälp i form av 

tillsyn som ett grundläggande behov. Assistansberättigad tid för tillsyn kan 

avse även tillsyn som ett s.k. övrigt behov. Oavsett hur tillsynen 

klassificeras så har hon ett behov av aktiv assistans och inte tillsyn i form av 

väntetid som stadsdelsnämnden har beviljat. Hjälp i form av väntetid 

tillgodoser inte hennes faktiska behov.  

 

Rätten till personlig assistans och assistansersättning har sitt ursprung i 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad 

LSS. Det innebär att rätten till hjälp ska bedömas på samma sätt oavsett 

vilken av insatserna som beviljas. Försäkringskassan beviljar aldrig tid för 

aktiv tillsyn i form av väntetid dagtid i samband med assistansersättning. 

Det finns en föreskrift, Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) 

om assistansersättning, där väntetid definieras som ett behov av en personlig 

assistent tillgänglig under dygnsvilan.  

 

Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun anser att överklagandet 

ska avslås och anför följande. Valet av ordet väntetid är inte det väsentliga i 

sammanhanget, utan det faktum att  behov tillfredställs genom 

att ha någon tillgänglig i hemmet som kan utöva tillsyn några gånger per 

timme. Tidsberäkningen blir då liknande den som gäller vid väntetid mellan 

insatser av aktiv assistans.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Stadsdelsnämnden beviljade  ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för biträde av personlig assistent med 58 timmar och 53 minuter 

per vecka under perioden den 24 juni 2014–30 juni 2016 mot yrkade 

103 timmar och 21 minuter per vecka. Förvaltningsrätten ändrade inte 

nämndens beslut. Frågan i målet är om  är berättigad till 

ytterligare ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans  

för den period som nämndens beslut omfattar.  

 

Enligt 9 a § andra stycket LSS gäller att den som har behov av personlig 

assistans för sina grundläggande behov även har rätt till personlig assistans 

för andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2010 ref. 17 slagit fast att även 

sådan tillsyn som inte bedöms som aktiv kan ses som andra personliga 

behov som ger rätt till personlig assistans enligt LSS. 

 

 har enligt utredningen en utvecklings- och beteendestörning i 

kombination med en lättväckt aggressivitet med utagerande beteende med 

risk för att hon kan skada sig själv, någon annan eller egendom.  

 

Det är ostridigt att  inte kan lämnas ensam under någon del av 

sin vakna tid utan behöver ha någon annan person i sin närhet som kan 

utöva tillsyn några gånger per timme. Att behovet av tillsyn kan förutses ger 

utredningen inte stöd för. Hon behöver därför en person närvarande som 

kan se eller i vart fall höra henne för att vid behov kunna ingripa.  

 är därför berättigad till personlig assistans för tillsyn som ett 

annat personligt behov under all vaken tid som inte infaller under 

dygnsvilan, om behovet inte tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom daglig 

verksamhet. Det ankommer på stadsdelsnämnden att beräkna eventuell 

tillkommande ersättning för personlig assistans för tillsyn.  
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Vad gäller  behov av personlig assistans i övriga delar gör 

kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 Ewa Hagard Linander  

 

 

Henrik Brüsin  Bengt Garnegård 

referent   

 

 

  /Maria Rydell 
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Ombud:  

Lisa Liljenberg 

Passal 

Skeppets Ärans Väg 19 

426 71 Västra Frölunda 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs Stad 

Box 34 

424 21 Angered 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämndens beslut den 24 juni 2014 

 

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

funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 12772-14 

  

 

BAKGRUND 

 

 ansökte om personlig assistans med en omfattning av  

103 timmar och 21 minuter per vecka. Stadsdelsnämnden (nämnden) av-

slog delvis ansökan och beviljade henne personlig assistans med 58 timmar 

och 53 minuter per vecka. Beslutet motiverades i huvudsak med att den 

ansökta omfattningen är utöver goda levnadsvillkor. Nämnden har beräk-

nat behovet av personlig assistans per vecka enligt följande.  

 

Grundläggande behov 

Toalettbesök  9 timmar och 23 minuter     

Byte av nattblöja  28 minuter  

Dusch  2 timmar och 55 minuter 

Handtvätt m.m.  0 minuter  

Tandborstning  1 timme och 10 minuter  

Nagelvård  10 minuter  

På- och avklädning  35 minuter  

Matintag  0 minuter  

Kommunikation  0 minuter 

Aktiv tillsyn  0 minuter 

 

Övriga behov 

Måltider  8 timmar  

På- och avklädning  1 timme och 10 minuter 

Hushållssysslor  1 timme och 30 minuter 

Aktiviteter/ledsagning  6 timmar  

Medicinintag  10 minuter  

Natthjälp  0 minuter (ingår i byte av nattblöja) 

Väntetid natt  13 timmar och 32 minuter 

Väntetid dag  13 timmar och 50 minuter 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans med 97 timmar 

och 3 minuter per vecka och anför bl.a. följande.  

 

Hennes funktionsnedsättning orsakar stora svårigheter i vardagen. Hon har 

ett omfattande behov av hjälp med sin personliga hygien, där hon till stor 

del behöver handgriplig hjälp. Av uppgifter från boendestödet framgår 

exempelvis att hon inte borstar sitt hår ordentligt och att hon behöver 

handgriplig hjälp vid hygienmoment. Hon vidhåller yrkandena i ansökan 

och anser att det ska medges tid även för de hjälpbehov som inte har beak-

tats, såsom hårborttagning, skönhetsvård och insmörjning av svampmedel. 

Den tidsåtgång som behövs för att tillgodose hennes hjälpbehov, utöver 

vad som beviljats, är 4 timmar och 58,5 minuter per vecka. Vad gäller av- 

och påklädning behöver hon både handgriplig hjälp liksom kvalificerade 

aktiverings- och motiveringsinsatser. Hänsyn har inte heller tagits till det 

extra behov av klädbyte hon har vid läckage från inkontinens- eller men-

struationsskydd. Vid badhusbesök behöver hon även hjälp med baddräkten. 

Den tid som behövs utöver vad som beviljats är 34,6 minuter per vecka. 

Avseende på- och avklädning av ytterkläder behöver hon för att få sina 

behov tillgodosedda hjälp med 23,5 minuter utöver vad som beviljats. 

 

Vad gäller duschning är 15 minuter inte tillräckligt för att hon ska hinna 

duscha fullgott. Av uppgifter från boendestödet framgår att hela duschmo-

mentet tar cirka 30 minuter. Under duschmomentet kan hon vara behjälplig 

genom att ta emot tvål och schampo men hon tvättar sig inte tillfredsstäl-

lande på egen hand. Torkning och insmörjning är extra viktigt då hon har 

svampinfektioner på olika delar av kroppen. Av denna anledning är det 

också av vikt att man använder olika tvättlappar och tvålar för att inte 

sprida infektionerna. Den ytterligare tid som behövs för duschmomentet är 

2 timmar och 15 minuter per vecka. Inte heller har hon beviljats någon tid 
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för dusch på badhus. Utöver sina ordinarie duschar i hemmet har hon be-

hov av extra dusch vid två tillfällen per månad i samband med badhusbe-

sök, vilket motsvarar 6 minuter per vecka. Det är en trygghet för henne att 

hålla sig till inarbetade rutiner och därför kan badhusduschen inte ersätta 

de dagliga schemalagda duscharna.   

  

Vidare har hon svårigheter med kommunikation och använder ofta uppre-

pade ord och pratar osammanhängande. Vad avser kommunikation har hon 

inte beviljats tid för detta med motiveringen att hon har en god man som 

ska företräda henne. Hon har dock ett kommunikationsbehov som sträcker 

sig utöver myndighetskontakter. Behovet av hjälp vid kommunikation 

framgår även av uppgifter från bl.a. boendestödet. Hon kan uttrycka sig 

genom enstaka ord samt genom att peka och använda kroppsspråk men 

man måste lära känna henne så att hon känner sig bekväm och trygg. Det 

krävs därför en ingående kunskap om henne för att kunna kommunicera 

med henne på ett tillfredsställande sätt. För att uppnå goda levnadsvillkor 

behöver hon en kommunikation som sträcker sig längre än till att hon pe-

kar på det hon vill. Hennes hjälpbehov med kommunikation uppgår till  

5 timmar och 15 minuter per vecka.   

 

Under dagen är hon i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Den 

oro hon känner kommer ofta till uttryck genom aggressivitet och hon 

slänger då saker omkring sig och sparkas. Exempelvis blir hon otrygg av 

att ha främmande människor omkring sig eller när det brister i kontinuite-

ten hos personalen som hjälper henne. Hon får utbrott en till två gånger per 

dag och det går inte att förutse när hon kommer få ett utbrott. Det tar  

10-30 minuter att lugna henne efter ett utbrott. Enligt uppgifter från Daglig 

verksamhet kan hon lämnas ensam kortare stunder men hon ställer sig 

högst frågande till detta. Exempelvis fick hon vid ett tillfälle tag i en sax 

och klippte av sig håret farligt nära huden på huvudet. Enligt boendestödet 

hamnar hon i en skadlig eller hälsofarlig situation några gånger per vecka. 
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Hon har ett självskadebeteende som gör att hon behöver ständig tillsyn för 

att inte sätta sig själv eller andra i fara. Istället för aktiv tillsyn har hon 

endast beviljats väntetid. Det kan ifrågasättas om så stor del av hennes 

vakna tid ska betraktas som väntetid. Det bör också poängteras att  

Försäkringskassan sedan en regeländring den 1 januari 2013 inte får bevilja 

väntetid utanför dygnsvilan. Detta borde vara vägledande även för kom-

munen. Utformingen med väntetid under dagtid gör det oerhört svårt för 

henne att uppnå goda levnadsvillkor.  

 

Vid måltider har hon endast beviljats viss tillsyn med motiveringen att hon 

själv kan duka fram och av. Boendestödet har dock uppgett att hon kan 

vara behjälplig men att det ofta blir fel, exempelvis kan hon ställa in smut-

sig disk i skåpen. Detta kan inte anses som goda levnadsvillkor. Hon behö-

ver hjälp med hela måltidssituationen. Hon har behov av assistans vid mål-

tider med ytterligare 2 timmar och 54 minuter utöver vad som beviljats. 

Hon behöver även ytterligare hjälp med 11 min per vecka för handräckning 

och medicinintag. Vad avser aktivitet och ledsagning har hon endast bevil-

jats viss assistans med motiveringen att hon är aktiv när hon är på Daglig 

verksamhet. Det finns dock mycket utrymme för aktivitet på fritiden och 

på helger. På grund av sin övervikt är det också viktigt att hon får möjlig-

het att röra på sig. Den tid som behövs för detta utöver vad hon beviljats är 

4 timmar och 36 minuter per vecka.  

  

Under natten har hon ett stort behov av aktiva insatser och behöver alltid 

ha någon till hands. Hon vaknar ofta på nätterna och behöver då hjälp med 

byte av blöja alternativt med rengöring och bäddning vid läckage. Ofta 

behöver hon även gå på toaletten. Hon behöver även tillsyn för att inte gå 

till köket och stoppa i sig sådant hon inte bör, exempelvis matrester från 

soporna. Detta har lett till att dörren till köket måste låsas. Vid ett tillfälle 

har hon haft sönder dörren då hon försökt forcera den. Hon behöver under 

natten aktiv tillsyn med 4 timmar och 47 minuter per vecka utöver vad som 
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beviljats. Nämnden har beräknat hennes dygnsvila till 8 timmar men i 

verkligheten är den 9,5 timmar. Med avdrag för aktiva insatser behöver 

hon ytterligare 1 timme och 46,2 minuter i väntetid på natten för att få sina 

behov tillgodosedda. 

 

Sammantaget är den tidsåtgång som behövs för att tillgodose hennes behov 

genom personlig assistans 76 timmar och 30 minuter för aktiv tillsyn och 

hjälp under dagen, 5 timmar och 15 minuter för aktiv tillsyn och hjälp un-

der natten samt 15 timmar och 18 minuter för väntetid under natten, dvs. 

totalt 97 timmar och 3 minuter per vecka. 

 

 ger in ett läkarutlåtande utfärdat den 31 oktober 2014 till stöd 

för sitt överklagande. Enligt  har aktuell läkare haft kännedom 

om henne sedan år 2009 och han har träffat henne vid åtskilliga tillfällen 

varje år. Han har en god bild av henne och kan dra slutsatser om hennes 

svårigheter utifrån hennes diagnoser. Av utlåtandet framgår bl.a. att  

 behöver ständig tillsyn för att inte sätta sig själv eller andra i fara 

samt att hon inte klarar någon allmändaglig livsföring (ADL) själv.  

 

Nämnden har inte funnit skäl att ändra beslutet och anför bl.a. följande.  

 

I överklagan hänvisas till läkarens intyg på att  inte klarar av 

någon ADL själv men nämnden ställer sig frågande till vilka iakttagelser 

läkaren gjort. Boendestödet som under lång tid varit med när  

ADL ska utföras har i sin behovsbeskrivning angett att hon klarar vissa 

delar av sin ADL. Tidsberäkningen när det gäller dusch utgår från den 

tidsangivelse som boendestödet lämnat. I överklagan påtalas även att hän-

syn inte tagits till övrig hygien.  kan själv utföra bl.a. handtvätt 

och ansiktstvätt och därför har ingen tidsåtgång beräknats för dessa mo-

ment. Både hjälp med tandborstning och nagelvård har dock beaktats. Vi-

dare sägs i överklagan att det inte beaktats att  är på badhus två 
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gånger per månad. Tidsåtgången för aktiviteter av olika slag, så som bad-

husbesök, är medtaget i utredningen under ”aktiviteter/ledsagning”. Vänte-

tiden dagtid motiveras med att  kan lämnas själv i ett rum. Vän-

tetiden är till för att finnas till hands och  utbrott triggas fram-

för allt igång när det ställs krav på henne och då hjälpbehoven forceras. 

Vid dessa tillfällen har hon aktiv assistans. I  fall överens-

stämmer beräkningen för väntetid dagtid med hennes behov. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller bestäm-

melser om insatser åt personer bl.a. med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd (1 § 1 LSS). 

 

Personer som anges i 1 § LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd 

och särskild service enligt 9 § 1–9 LSS, om de behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde 

skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 

 

Insatserna för särskilt stöd och service är bl.a. biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del 

behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. soci-

alförsäkringsbalken (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 

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

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

behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § första och andra 

stycket LSS). 

 

Av förarbetena (prop. 1992/93:159 s. 64 och 174-175 samt prop. 

1995/96:146 s. 13) framgår bl.a. följande. Rätten till personlig assistans är 

avsedd att omfatta svårt funktionshindrade som behöver hjälp med den 

personliga hygienen, med intagande av måltider och med annan personlig 

service. I begreppet personlig assistans ligger att det ska vara fråga om ett 

personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett 

självständigt liv. Den enskilde ska ha ett klart behov av personlig assistans 

i de situationer det är fråga om och assistansen ska vara förbehållen krä-

vande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 

personlig karaktär. Det är främst personer med fysiska funktionshinder och 

med de mest omfattande behoven som blir berättigade till insatsen person-

lig assistans. Personer som, helt eller i stor utsträckning, själva klarar av att 

på egen hand sköta sina personliga behov och som enbart har behov av 

motivations- och aktiveringsinsatser bör därför inte ha rätt till personlig 

assistans. Undantagsvis bör även personer med psykiska funktionshinder 

kunna vara berättigade till personlig assistans. Så bör vara fallet i situation-

er där karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret ställer 

krav på sådan praktisk hjälp som är en förutsättning för att den enskildes 

grundläggande behov ska kunna tillgodoses. 

 

Utredningen i målet 

 

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. 

 

 bor tillsammans med sin mor och sina två systrar. Hennes bror 

har flyttat hemifrån och är hennes gode man. Hon är beviljad insatser i 
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form av boendestöd, daglig verksamhet 5 dagar per vecka samt ledsagning 

6 timmar per vecka. Enligt läkarutlåtande utfärdat i november 2011 behö-

ver  hjälp med i stort sett allt, hon behöver tillsyn dygnet runt 

och klarar inte av sin ADL själv.  

 

Vid uppföljning av boendestödet den 17 juni 2014 konstaterades bl.a. föl-

jande.  har utvecklats sedan den ADL-bedömning som gjordes 

år 2010 och hon klarar nu av att själv utföra fler moment. Exempelvis kan 

hon klä på sig allt utom BH om hon får visat rätt håll, hon är mer aktiv i 

samband med dusch men fullföljer inte momenten, hon borstar sina tänder 

och sitt hår på uppmaning och med delvis hjälp. Hon tvättar inte händerna 

utan uppmaning. Vid måltider tar hon på uppmaning mat själv och hon äter 

självständigt. Ber man henne duka av gör hon det men sakerna kommer 

inte på rätt plats.  är på morgonen i behov av halvdusch, dvs. av 

nedre delen av kroppen, samt på eftermiddagen i behov av heldusch. Hår-

tvätt sker på tisdagar och torsdagar.  

 

Av uppgifter nämnden fått från boendestödet i juli och i augusti 2014 

framgår bl.a. följande. Duschmomenten tar cirka 10 minuter för halv kropp 

och 15 minuter för hel kropp.  gör vissa moment på uppmaning 

men behöver hjälp. Vid tandborstningen sköljer hon och spottar själv.  

Boendestödet hjälper  att ta på BH och att rätta till kläderna, 

men övriga kläder tar hon på sig. Vad gäller ytterkläder sätter hon själv 

fötterna i skorna men personal får hjälpa till med skohorn och att hålla i 

skorna. Hon tar på sig jacka när den räcks till henne och knäpper tryck-

knappar när hon blir tillsagd. Dragkedja och svåra knappar knäpps av per-

sonalen.  äter själv men får påminnas om att inte ta för stora 

tuggor. Hon kommunicerar verbalt med enstaka ord, fraser och kropps-

språk och kan uttrycka vad hon vill men inte utveckla eller förklara. Man 

behöver inte ha specifik kunskap om just henne för att förstå henne. Det 

behövs någon som ingriper för att förhindra olyckor då  blir arg 
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och slänger saker som går sönder. Vassa föremål och glas måste plockas 

bort innan hon gör sig illa. Hennes aggressivitet är lättväckt. Hon kan läm-

nas ensam kortare stunder i ett rum men inte helt ensam i huset.  

 

Av uppgifter nämnden fått från Daglig verksamhet i augusti 2014 framgår 

bl.a. följande. Personalen har provat att måla  naglar men hon 

är inte tålmodig och kan inte vara still tills det torkat. Vid påklädning be-

höver hon hjälp med knappar och dragkedjor och med att få skorna på rätt 

fot.  äter och dricker själv men måste ibland påminnas om att 

äta lugnt. Hon kommunicerar verbalt och med bilder. Vem som helst kan 

förstå henne men man får lära känna henne först så att hon känner sig 

trygg. Hon kan lämnas ensam kortare stunder och det är sällan hon hamnar 

i någon skadlig eller hälsofarlig situation.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 är beviljad personlig assistans med 58 timmar och 53 minuter 

per vecka. Frågan i målet är om hon ska beviljas ytterligare personlig assi-

stans eller om hon är tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom de beviljade 

assistanstimmarna. 

 

Dusch 

Det har kommit fram att  i vissa delar kan vara behjälplig vid 

duschmomenten men att hon inte kan duscha på egen hand. Vid tidberäk-

ning av duschmomenten har nämnden beaktat 15 minuter för heldusch 

samt 10 minuter för halvdusch dagligen, något som framgår av de senaste 

uppgifterna från boendestödet. Förvaltningsrätten finner nämndens beräk-

ning som skälig och det har i målet inte kommit fram några uppgifter som 

styrker att en längre tidsåtgång är nödvändig för att tillgodose behoven. 
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 har vidare, utöver ordinarie duschar i hemmet, yrkat på tid för 

dusch i samband med badhusbesök. Förvaltningsrätten anser inte att det 

visats att det finns ett behov av personlig assistans vid extra duschar för att 

hon ska uppnå goda levnadsvillkor utan hennes behov får anses vara till-

godosedda genom två duschtillfällen per dag.     

 

Övrig hygien 

Enligt  föreligger ett omfattande behov av praktisk hjälp avse-

ende övrig personlig hygien. Exempelvis borstar hon inte håret själv och 

hon behöver även tid för bl.a. hårborttagning, skönhetsvård och insmörj-

ning av svampmedel. Av de senaste uppgifterna från boendestödet framgår 

bl.a. att  själv borstar sina tänder samt spottar och sköljer. Li-

kaså tvättar hon händerna själv. Vid hårborstning behöver hon viss hjälp. 

Dock måste hon uppmanas att utföra momenten då hon inte gör dem på 

eget initiativ. Enligt uppgifter från Daglig verksamhet har de testat att ex-

empelvis måla  naglar men hon har inte tålamod att sitta still 

tills det är klart. Den handgripliga hjälp som  kan behöva i 

dessa delar synes endast vara i mycket begränsad omfattning. Det har inte 

kommit fram några uppgifter som visar på vilken omfattning och karaktär 

hennes faktiska hjälpbehov skulle vara. Hjälpbehovet i dessa delar framstår 

till största delen avse motivation och påstötning, något som i regel inte 

berättigar till personlig assistans. Det har i målet inte visats att hennes psy-

kiska funktionshinder är av sådan omfattning och karaktär att det är fråga 

om sådana kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser som ändå kan 

berättiga till personlig assistans. Några skäl att frångå nämndens bedöm-

ning avseende den personliga hygienen i övrigt föreligger därför inte.  

 

På- och avklädning 

 menar att hon vid av- och påklädning behöver både handgrip-

lig hjälp liksom kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser. Av 

utredningen framgår emellertid att hon kan klä på sig allt utom BH bara 
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hon får visat att det är åt rätt håll samt att plaggen kan behöva rättas till. 

Det framkommer således inte annat än att  till stor del själv 

klarar av att praktiskt utföra momenten gällande av- och påklädning. Vad 

gäller ytterkläder framgår av utredningen att  själv sätter fötter-

na i skorna samt tar på sig jacka. Hon behöver dock hjälp med bl.a. sko-

horn och att hålla skorna. Likaså behöver hon hjälp med bl.a. dragkedjor 

och knappar. Det har i målet inte visats att hennes behov av personlig assi-

stans avseende detta är mer omfattande än vad som beviljats av nämnden. 

Den tid som beviljats framstår mot denna bakgrund därför som skälig. 

 

Kommunikation 

 har anfört att det krävs ingående kunskap om henne för att 

kunna kommunicera med henne på ett tillfredsställande sätt samt att hon, 

om hon känner sig trygg, kan uttrycka sig genom enstaka ord och använda 

kroppsspråk. För att rätt till personlig assistans ska föreligga krävs att 

kommunikationsbristerna är uppenbara, dvs. den sökande ska i regel inte 

kunna kommunicera på egen hand eller genom hjälpmedel. Av uppgifter 

från boendestödet och från Daglig verksamhet framgår att  kan 

kommunicera själv genom enstaka ord, med bilder och genom kroppsspråk 

samt att vem som helst kan förstå henne. Att hon kan behöva stöd av någon 

hon känner trygghet med är inte i sig grund för att beviljas assistans. För-

valtningsrätten finner att det inte är visat att hennes behov av hjälp med att 

kommunicera är av sådan omfattning och karaktär att det berättigar till 

personlig assistans. 

 

Måltider 

Vad gäller måltider har  anfört att hon behöver hjälp med hela 

måltidssituationen då det av uppgifter framgår att det blir fel när hon är 

behjälplig. Av utredningen framgår visserligen att  vid exem-

pelvis avdukning inte placerar sakerna på rätt plats. Det framkommer 

emellertid att hon tar mat och äter självständigt men att hon behöver upp-
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maning samt påminnelser om att äta lugnt. Det är således inte visat annat 

än att hon rent praktiskt klarar av att utföra momenten vid måltider. För-

valtningsrätten anser mot denna bakgrund att  behov tillgodo-

ses genom de av nämnden beviljade timmarna.   

 

Medicinintag 

 har yrkat på ytterligare tid för hjälp med intag av medicin. Det 

har inte kommit fram annat än att hon själv klarar av att ta de mediciner 

som ges till henne. Det har därmed inte visats att det föreligger ytterligare 

behov av personlig assistans i denna del. 

 

Aktiviteter och ledsagning 

Nämnden har beviljat  daglig verksamhet 5 dagar per vecka 

samt ledsagning 6 timmar per vecka. Hon menar dock att det under övrig 

tid finns mycket utrymme kvar för aktivitet och att det för hennes hälsa är 

viktigt att hon rör på sig. Det kan inte ifrågasättas att motion och aktivitet 

är av vikt för  välmående. Förvaltningsrätten finner emellertid 

att de beviljade insatserna får anses tillgodose behovet av aktivitet. 

 

Natthjälp och väntetid natt 

 har anfört att hon under natten har ett stort behov av aktiva 

insatser och alltid behöver ha någon till hands, bl.a. då hon ofta vaknar och 

behöver hjälp vid toalettbesök eller tillsyn för att undvika att äta. Av utred-

ningen i målet framgår att  använder blöja under natten och hon 

har beviljats tid för byte av blöja. Vad gäller exempelvis byte av sängklä-

der eller annan tillsyn har omfattningen eller karaktären av detta behov inte 

styrkts. Förvaltningsrätten finner därmed att det inte är visat att hon har 

behov av mer aktiv assistans utan att väntetid är nog för att tillgodose be-

hoven. Vidare finner förvaltningsrätten att det inte kommit fram skäl att 

frångå nämndens beräkning av väntetiden. 
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Aktiv tillsyn och väntetid dag 

Det har framförts att  inte kan lämnas ensam på grund av risken 

att hon skadar sig själv eller förstör i sin omgivning. Aktiv tillsyn som 

närmast har karaktär av övervakning kan falla inom ramen för de grund-

läggande behoven (jfr RÅ 1997 ref. 23 och RÅ 2009 ref. 57). Det har för-

visso kommit fram uppgifter som visar på att  har ett behov av 

tillsyn under dagen men samtidigt har framkommit att hon i viss omfatt-

ning kan lämnas ensam. Det ifrågasätts inte att hon vid exempelvis ett ag-

gressionsutbrott har behov av tillsyn men det har enligt förvaltningsrättens 

mening inte visats att hennes tillsynsbehov är av den omfattningen att hon 

behöver konstant tillsyn av övervakningskaraktär. Under den vakna tid 

som hon inte har aktiva insatser får hennes behov därför anses vara tillgo-

dosedda genom beviljad insats. 

 

Förvaltningsrätten gör sammanfattningsvis bedömningen att  

inte har anfört något som utgör skäl att bedöma hennes hjälpbehov större 

utan nämndens tidsberäkning för de olika momenten är att anse som skälig. 

 får genom de beviljade assistanstimmarna därmed anses vara 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Överklagandet ska således avslås.  

 

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

 

 

Peter Kockum 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Didar Zuta, John Rundberg och 

Kjell Johansson deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Emma Isacson. 
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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. 
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