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KLAGANDE 
  

 

Vårdnadshavare:  och   

 

Ombud: Jur.kand. Karolina Kohlström 

Nordström Assistans AB 

  

MOTPART 
Vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda kommun 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 13 januari 2017 i mål nr  

1271-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden på så sätt att  

 ska beviljas ytterligare personlig assistans, eller ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader för sådan assistans, på sätt som framgår av skälen för 

kammarrättens avgörande. 

 

2. Målet överlämnas till Vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda kommun 

för fortsatt handläggning.  

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han beviljas personlig assistans med totalt 69,5 

veckotimmar. Han anför i huvudsak följande. Förvaltningsrätten har prövat 

hans behov av tillsyn i förhållande till de grundläggande behoven men inte 

som ett övrigt behov. Han agerar impulsivt utan att tänka sig för vilket 

innebär att han är i behov av mer tillsyn än ett barn i motsvarande ålder. 

Hans behov av ständig tillsyn bekräftas av ingivna läkarintyg. Föräldra- 

ansvaret för denna tillsyn är ytterst begränsat. 

 

Kommunen har beaktat hans behov av kommunikation som ett övrigt behov 

i stället för ett grundläggande behov, vilket är fel. Dessutom är den god-

tagna tiden om tre timmar per vecka alldeles för lågt beräknad. Hänsyn bör 

tas till att han ofta är frånvarande från skolan vilket innebär att han har ett 

omfattande behov av hjälp vid såväl vårdkontakter som fritidskontakter.  

 

Kommunen och förvaltningsrätten har inte motiverat sina ställningstagan-

den i tillräcklig omfattning, särskilt inte vad gäller måltider. Kommunen har 

anfört att han kan föra mat och dryck till munnen varför ingen tid godtas 

som ett grundläggande behov. Av läkarintyg framgår dock att han behöver 

handgriplig hjälp att matas under 50 procent av måltiderna. Även denna tid 

bör tas med vid beräkningen av hans grundläggande behov. 

 

Vård- och omsorgsnämnden motsätter sig ändring av förvaltningsrättens 

dom. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av intyg framgår att  har Hunters sjukdom, vilken är pro-

gredierande och medför omfattande vårdkontakter. Vid en genomförd 

neuropsykiatrisk utredning konstaterades att han har stora kognitiva svårig-

heter och diagnoserna Autism och ADHD lades till. Inlärda färdigheter 
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kommer att förloras allt eftersom. Konsekvenserna av diagnoserna framträ-

der tydligt genom stora brister i förmåga till social ömsesidighet. Han kan 

endast i begränsad utsträckning dela sina intressen eller känslor med andra. 

 tar bara initiativ till eller ger gensvar vid sociala inter- 

aktioner på hans villkor. Han är extremt impulsiv och som vuxen behöver 

man ha kontroll på honom hela tiden. 

 

Kammarrätten anser att den sammantagna utredningen i målet ger stöd för 

att  har ett behov av tillsyn i en omfattning som överstiger 

vad som är vanligt för barn i motsvarande ålder. Tillsynen får bedömas som 

ett övrigt behov. Behovet av tillsyn får skäligen under skoldagar anses 

uppgå till två timmar och under skolfria dagar till sju timmar. Kammarrätten 

har vid denna bedömning även beaktat ett visst föräldraansvar. Eftersom 

 behov skiftar över tid tar kammarrätten inte ställning till 

behovet av assistanstimmar per vecka. Det får ankomma på nämnden att 

som första instans ta ställning till detta.  

 

Vad gäller  behov av assistans vid kommunikation får 

bedömningen mot bakgrund av hans funktionsnedsättning och föräldra- 

ansvaret anses i tid vara väl avvägt av underinstanserna. 

 

Av kommunens inledande utredning och intyg från skolpersonal framgår 

inte annat än att  kunde äta själv vid måltiderna. Denna 

uppgift får väga tyngre än en uppgift som återges i ett läkarutlåtande som 

inte på samma sätt baseras på egen iakttagelse. Grund för att ändra beslutet i 

denna del finns därför inte. 

 

Beträffande övriga behov gör kammarrätten samma bedömning som under- 

instanserna. Målet ska mot bakgrund av det anförda överlämnas till 

nämnden för fortsatt handläggning. 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bengt Green (ordförande), Bodil Stelzer (referent) och 

Linda Svärd har deltagit i avgörandet. 

 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 
2017-01-13 

Meddelad i Jönköping 

Mål nr 

1271-16 

 

 

 

Dok.Id 214479     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Ombud: Magnus Persson 

Nordström Assistans AB 

Box 8139 

200 41 Malmö 

  

MOTPART 

Vetlanda kommun 

Vård- och omsorgsnämnden 

574 80 Vetlanda 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-02-12, se bilaga 1 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans i den omfatt-

ning som han har ansökt om. 

 

1
Bilaga A
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Vård- och omsorgsnämnden (nämnden) anser att överklagandet ska avslås. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

Kommunens beslut är felaktigt eftersom det inte tillgodoser det hjälpbehov 

han har och den beviljade insatsen inte är tillräckligt omfattande för att 

kunna tillförsäkra honom goda levnadsvillkor. 

 

Det är inte rimligt att inkludera nagelvården i duschtiden. Han tycker inte 

om att få naglarna klippta och det är därför inte möjligt att klippa alla nag-

larna på samma gång. Det är ett tidskrävande moment att klippa naglarna. 

Han fyller i år 10 år och det inte rimligt att hans behov av insmörjning av 

solkräm helt ska täckas av föräldraansvar. Hjälpbehovet får ses i ljuset av 

hans funktionsnedsättning och hans oförmåga att sköta sin hygien. Kommu-

nen bör bevilja tid för handtvätt även före det att han äter sina måltider. 

 

Han är en aktiv och social person som kommunicerar med andra personer 

uppskattningsvis sju timmar per vecka. Kommunen begränsar kommunikat-

ionen till ett fåtal tillfällen men hjälpbehovet uppkommer när familjen träf-

far släkt och vänner och när han leker med jämnåriga barn i olika samman-

hang. Han har ett svårförståeligt tal och har en bilateral hörselnedsättning 

som kräver hörselapparater. Han pratar väldigt otydligt och folk som inte 

känner honom förstår inte vad han säger. Man måste känna honom och hans 

kommunikation för att kommunikation med tredje part överhuvudtaget ska 

vara möjlig. 

 

Han behöver få aktiv hjälp med att bli matad vid lunch och middag för att 

han överhuvudtaget ska få i sig den näring som han behöver. Detta styrks av 

intyg där det framkommer att han endast till 50 procent kan äta på egen 
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hand och han bör beviljas aktiv tid med matning som grundläggande hjälp-

behov med yrkad tid.  

 

Han vidhåller att han bör beviljas ständig tillsyn av övervakande karaktär 

för all annan vaken tid som inte tillgodoses av andra grundläggande hjälp-

behov. Det finns annars risk för att han skadar sig själv eller någon i sin 

omgivning. Med tanke på hans kommunikationssvårigheter behöver man 

känna honom väl och kunna kommunicera med honom för att hjälpa honom 

att kunna hantera dessa situationer. Han tröttnar fort vid måltider och han 

behöver hjälp att fortsätta äta. Måltiderna tar längre tid än tio minuter ef-

tersom måltidssituationen är komplex för honom. Han yrkar även om hjälp 

vid uppstädning efter toalettolyckor samt den extra tvätt som dessa olyckor 

medför. Omfattningen och frekvensen av hans vårdkontakter faller utanför 

normalt föräldraansvar. Han behöver större utrymme till egna aktiviteter 

under lediga dagar. Han är i behov av ytterligare fysisk träning under skol-

dagar. Han är i behov av ytterligare träning i bad och kommunikationsträ-

ning. Kommunikationsträningen är en specifik träning där han läser mycket 

samt övar tecken. Kommunen bör göra en bedömning av hans behov av 

hjälp med av- och påklädning. Han är i behov av aktivt motiverande insatser 

för att av- och påklädningen ska bli av. Han yrkar på ytterligare tid varje 

natt för hjälp dels med skenor men även för att komma till ro. Han behöver 

hjälp att förbereda sina bilder i sin kommunikationsbok så att kommunikat-

ion ska vara möjlig och detta faller inte på något sätt under vad som kan 

betraktas som ett normalt föräldraansvar för en pojke på nio år. Förberedel-

sen av kommunikationsboken går inte att jämställa med läxläsning. Han har 

under hanteringen av ärendet fått ersättning av en medicin som tar honom 

10 minuter per gång, två gånger per dag. Han behöver även hjälp med att 

sköta, rengöra och kontrollera sina hörapparater samt byta batterier, utföra 

astmainhalationer, rengöra inhalator, torka glasögonen flera gånger per dag 

vilket sammanlagt motsvarar 15 minuter per dag. 
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Nämnden 

Det bedöms inte att motivering kring byte av klädsel ingår i personlig assi-

stans. Framläggning av kläder bedöms delvis som ett föräldraansvar för ak-

tuell ålder. Det ingår i normala kvällsrutiner i ett föräldraansvar att förbe-

reda ett barn inför natten.  har inga läxor. Nämnden bedömer 

att förberedelse av kommunikationsbok och kommunikationsträningen kan 

ersätta läxläsning. Läxläsning bedöms som normalt föräldraansvar för aktu-

ell ålder. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

Personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS har enligt 7 § 

samma lag 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 

tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska 

anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt 

tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att 

leva ett självständigt liv. 

 

Enligt 9 § 2 LSS är insatserna för särskilt stöd och service t.ex. 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. socialförsäkringsbalken. 

 

I 9 a § LSS anges att med personlig assistans avses ett 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, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan 
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hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade (grund-

läggande behov). Den som har behov av personlig assistent för sina grund-

läggande behov har även rätt till sådan insats för andra personliga behov om 

behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i LSS samt att 

hans hjälpbehov till viss del är av sådan karaktär och omfattning att det be-

rättigar honom till personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-

nader för sådan assistans.  har beviljats assistans till en 

omfattning av 3,65 timmar per dag under hemmadagar och 2,87 timmar per 

dag under skoldagar. Frågan i målet är om han ska beviljas ytterligare tid för 

sina grundläggande behov, aktiviteter samt tillsyn eller om han uppnår goda 

levnadsvillkor genom den beviljade insatsen. 

 

Förvaltningsrätten instämmer i nämndens bedömning avseende tidsåtgången 

för  personliga hygien. Utredningen i målet ger inte stöd för 

att han är i behov av ytterligare insatser i denna del. 

 

Utredningen visar att  familj, skola och personer som 

känner honom förstår och kan kommunicera med honom. Hans behov av 

hjälp med kommunikation uppkommer därför i första hand vid kontakt med 

andra personer utanför hemmet och skolan. Förvaltningsrätten gör bedöm-

ningen att den omfattning av hjälp med kommunikation som beviljats är 

tillräcklig för att tillgodose hans behov. 

 

För att ett hjälpbehov avseende tillsyn ska hänföras till de grundläggande 

behoven krävs det att det rör sig om en person med ett psykiskt funktions-

hinder (se HFD 2015 ref. 46).  får anses ha ett sådant 

funktionshinder. Vidare krävs det dels att den enskilde behöver tillsyn av 

sådan karaktär som närmast är att jämställa med övervakning och dels att 
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den person som utövar tillsynen behöver ha ingående kännedom om den 

enskilde för att kunna utföra tillsynen på ett tillfredställande sätt, t.ex. till 

följd av att den enskilde har svårigheter att kommunicera. Av utredningen 

framgår bl.a. att  kan agera impulsivt utan att tänka sig för. 

Han behöver således mer tillsyn än ett barn i motsvarande ålder utan funkt-

ionshinder. Utredningen ger dock inte stöd för att hans behov av tillsyn 

måste tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom.  

 

Vid bedömning av rätten till personlig assistans till barn ska föräldraansva-

ret enligt föräldrabalken beaktas. Av förarbetena till förslag till ändringar i 

LSS och lagen (1993:389) om assistansersättning framgår att det normala 

föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det bara är hjälpbehov som går 

utöver vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder som ska läggas 

till grund för bedömningen av behovet av personlig assistent. 

 var nio år vid tidpunkten för nämndens beslut. En nioåring utan funkt-

ionshinder har normalt visst behov av hjälp från sina föräldrar. Det är rim-

ligt att föräldraansvaret även i  fall ska omfatta t.ex. läkar-

besök, skolkontakter, förberedelser inför skoldagen och att lugna honom 

inför natten liksom motivering kring byte av klädsel. 

 

Det har inte framkommit annat än att de av nämnden beviljade tiderna för 

måltider, hushållsarbete, fritidsaktiviteter och träning gör att han uppnår 

goda levnadsvillkor.  

 

Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att  tillförsäk-

ras goda levnadsvillkor genom den omfattning av personlig assistans eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans som han har bevil-

jats. Nämnden har således haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska därmed 

avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D) 

 

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg och nämndemännen Johnny Lilja, Thor-

björn Johansson och Michael Wilhelmsson har avgjort målet. Föredragande 

jurist har varit Carl-Johan Andersson. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 2



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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