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KLAGANDE 
Socialnämnden i Tranås kommun 

  

MOTPART 
  

 

God man:  

  

Ombud: Pia Ahlström 

Alminia AB 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 juli 2017 i  

mål nr 2891-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

socialnämndens beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Tranås kommun yrkar, som det får förstås, att kammar-

rätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut. 

Till stöd för sin talan anför socialnämnden bl.a. följande.  

har inte ett sådant behov av hjälp med kommunikation som kan räknas som 

ett grundläggande behov. Han lyssnar och förstår andra i enkelt tal och han 

kan ta emot instruktioner. Han har inget särskilt språk som bara kan förstås 

av de som känner honom väl. Han förmedlar sig med ord, kroppsspråk och 

bilder. Personal i daglig verksamhet upplever att det är svårt att helt tyda 

hans känslor och kroppsspråk. Det har dock aldrig funnits behov av en per-

sonlig assistent i samband med att han deltar i daglig verksamhet. Om-

ständigheterna i den dom förvaltningsrätten hänvisar till är inte jämförbara 

med omständigheterna i det aktuella målet. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och 

anför bl.a. följande. Det är visat att hans behov av hjälp med kommunika-

tion ska räknas som ett grundläggande behov. Han kan inte kommunicera 

utan hjälp av en tredje person som känner honom väl. Han kan endast säga 

mellan 5 och 10 ord. Även hans föräldrar har svårt att veta vad han verk-

ligen vill. Det kan efter en tid märkas på hans ändrade beteende om han sagt 

”ja” till något men egentligen menat ”nej”. Det krävs således en nära 

kännedom om hans uttryckssätt och förmåga att förstå och uppfatta andra.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

För att ett hjälpbehov avseende kommunikation ska beaktas som ett 

grundläggande behov krävs att det behövs en tredje person närvarande 

som, för att hjälpa den funktionshindrade att förstå och förmedla bud-

skap, måste ha kunskap om den funktionshindrade, funktionshindret och 

den funktionshindrades kommunikationssätt (jfr RÅ 2010 ref. 17). 
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I den arbetsterapeutiska bedömning som förvaltningsrätten redogjort för 

framkommer bl.a. att  förstår tal och att personal inom 

daglig verksamhet uppgett att han förstår vad de säger till honom. I bedöm-

ningen framkommer vidare att han klarar av att säga enklare ord och att han 

kommunicerar med stöd av bilder men att det är svårt för personalen att helt 

tyda hans känslor och kroppsspråk. 

 

Av den arbetsterapeutiska bedömningen liksom av handlingarna i övrigt 

framgår således att  har svårigheter med kommunikation. 

Den befintliga utredningen kan emellertid inte anses ge stöd för att  

 har ett behov av en tredje person för att kunna kommunicera med 

andra. Enligt kammarrättens mening är  grundläggande 

behov därmed inte av sådan omfattning att han ska beviljas personlig 

assistans. Överklagandet ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Jan Källman samt  

tf. kammarrättsassessorn Finn Hultin (referent) har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 
  

 

 

  

Ombud: Pia Ahlström 

Alminia AB 

Järnvägsgatan 26 A 

172 35 Sundbyberg 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Tranås kommun  

573 82 Tranås 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Tranås kommuns beslut 2017-05-11 

 

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

funktionshindrade 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och överlämnar handlingar-

na i målet till Socialnämnden i Tranås kommun för fortsatt handläggning.  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M.  

 

Socialnämnden i Tranås kommun (nämnden) beslutade den 11 maj 2017 att 

avslå  ansökan om insatsen personlig assistans. Som skäl 

för beslutet anfördes bl.a. följande.  bedöms ha behov av 

hjälp med grundläggande behov i en omfattning om 2 timmar och 29 minu-

ter per vecka. Hjälpbehovet avser personlig hygien och på- och avklädning. 

 behöver hjälp med att kommunicera men det krävs inte att 

den som hjälper honom med det har ingående kunskap om honom, hans 

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 2891-17 

  

 

funktionsnedsättning eller hans sätt att kommunicera. Hjälpbehovet avse-

ende kommunikation ska därför inte räknas som ett grundläggande behov. 

Vid en sammantagen bedömning anses  inte ha ett sådant 

hjälpbehov till art, karaktär och omfattning som ger rätt till personlig assi-

stans eftersom han klarar av övervägande delen av sina behov självständigt 

och huvudsakligen är i behov av påminnelser. Därmed beräknas inte heller 

någon tid för övriga behov.  

 

 yrkar att han ska tillerkännas rätt till skäliga kostnader för 

biträde av personlig assistans med 64,88 timmar per vecka samt med vänte-

tid motsvarande 59,46 timmar per vecka och anför bl.a. följande. Han har 

autistiskt syndrom och medelsvår gränsande till svår utvecklingsstörning. 

Han ifrågasätter huvudsakligen nämndens bedömning av hans behov av 

hjälp med kommunikation. Han har ytterst begränsad kommunikationsför-

måga och talar endast ca 5-10 olika ord. Han uttrycker sig med läten och 

bildbok. Han är mimikfattig och begränsad avseende icke verbal kommuni-

kation vilket ytterligare försvårar kommunikation med tredje person. Han 

behöver hjälp med kommunikation bl.a. i samband med läkarbesök (ca sex 

gånger per år), vid andra vardagliga situationer och fritidsaktiviteter. Det är 

också betydelsefullt att han får hjälp att kommunicera med jämnåriga för att 

kunna etablera kamratrelationer. Han saknar konsekvenstänkande och för-

står inte vad som kan utgöra en fara för honom själv och andra.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler   

Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses enligt 9 a § första stycket 

LSS ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt 

den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med 
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sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med 

andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funkt-

ionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assi-

stans för sina grundläggande behov har enligt 9 a § andra stycket LSS även 

rätt till insats enligt 9 § 2 LSS för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt.  

 

Utredningen 

Av arbetsterapeutisk bedömning daterad den 21 mars 2017 framgår bl.a. 

följande.  äter och dricker självständigt. Han klarar av att tvätta krop-

pen och håret själv. Han torkar sig själv efter dusch. Han gör samtliga 

duschmoment på en persons muntliga uppmaning. Han borstar sina tänder 

med eltandborste och gör detta med fysisk och muntlig hjälp av en person. 

Han utför skägg- och nagelvård med fysisk och muntlig hjälp av en person. 

Toalettbesök klarar han av självständigt. Handhygienen är bristfällig efter 

toalettbesök. Han klarar av att klä på och av sig kläder, men behöver hjälp 

med att knäppa knappar. Han använder dator för att se på filmer och skriva 

dagbok. När han skriver dagbok på datorn skriver han av vad en personal 

har skrivit på papper. Han läser ordbilder och kortare enklare meningar. Han 

tar inget eget initiativ till att samtala med övriga deltagare på daglig verk-

samhet. Dock tar han kontakt och samspelar när han vill det och då visar 

han exempelvis att han tycker bra om dem han tar kontakt med. Han kan vid 

tillfälle busa och vara retsam med övriga deltagare. Han förstår tal, men 

kommunicerar inte själv. Han klarar av att säga enklare ord. Vid tillfälle 

under aktivitet kan han göra olika läten som inte går att förstå. Han kommu-

nicerar med stöd av bilder. Personal uppger att han lyssnar och förstår vad 

de säger till honom och tar instruktioner bra. Han visar när han inte trivs 

eller när han är nöjd med något. Personalen upplever dock att det är svårt att 

helt tyda hans känslor och kroppsspråk.  klarar fysiskt av att utföra de 

aktiviteter han har i vardagen, men på grund av de kognitiva nedsättningarna 

utför han inga aktiviteter helt spontant eller på eget initiativ. Han utför akti-
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viteter med stöd av en persons muntliga guidning. När personal väl sagt till 

honom vad han ska göra för arbetsuppgifter är han självgående i sina arbets-

uppgifter. Han får ibland även nya arbetsuppgifter vilka han tar emot och lär 

sig. Personal beskriver honom som glad, uthållig, fokuserad, koncentrerad, 

snabb, flitig och lätt att ha att göra med. Svagheter hos  är bl.a. att han 

inte kan göra sig förstådd i tal ordentligt.  

 

Av läkarintyg daterat den 31 mars 2017 framgår bl.a. följande.  har 

autistiskt syndrom och medelsvår, gränsande till svår, utvecklingsstörning 

med ytterst begränsad kommunikationsförmåga. Detta innebär svårigheter 

att initiera och upprätthålla åldersadekvata sociala relationer, svårigheter 

med kommunikation och svårigheter att hantera föränderliga eller oförut-

sägbara faktorer i omgivningen. Har ytterst begränsad kommunikation och 

behöver vuxenstöd i alla situationer. Kan t.ex. stoppa oätliga saker i munnen 

och öronen. Är i stort omvårdnadsbehov avseende basala ADL-färdigheter 

såsom hygien, klädval och måltider. Har stora svårigheter med tidsuppfatt-

ning. Utöver detta har han ett betydande behov av tillsyn i hemmet, i skolan 

och på fritiden. Det föreligger ett stort behov av fortsatt autismvänlig, förut-

sägbar, visuellt tydliggjort och strukturerad miljö samt verksamhet där per-

sonalen är väl förtrogen med behoven vid autism och utvecklingsstörning 

med ytterst begränsad kommunikationsförmåga. Hans funktionsnedsättning 

är bestående för överskådlig framtid.  

 

Av läkarintyg daterat den 16 maj 2012 framgår bl.a. följande. Har haft kon-

takt med barn- och ungdomshabiliteringen sedan tre års ålder. Sen och avvi-

kande tal- och kommunikativ utveckling. Samspelssvårigheter och beteen-

destörning redan före tre års ålder. Har genom livet haft en ytterst långsam 

och avvikande språkutveckling och har, enligt psykologutredning 2004, på 

icke språklig del ett resultat motsvarande medelsvår utvecklingsstörning. 

Allt för stora språkliga svårigheter för att verbala deltest alls ska kunna ge-

nomföras och bedömas. Ger kontakt på egna villkor. Kan nonchalera andras 
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kontaktförsök och är kort i ögonkontakten. Är mimikfattig. Är begränsad 

avseende icke verbal kommunikation och tystlåten. Ekotal förekommer. Tar 

vissa saker till munnen, även oätliga föremål. Han är beroende av aktivt 

vuxenstöd i alla situationer utifrån hans ytterst begränsade kommunikations-

förmåga. Han har för autism typiska svårigheter avseende ömsesidighet i 

samspel och ett repetitivt beteendemönster. Stort omvårdnadsbehov avse-

ende hygien, att ta på sig något, att äta och dricka samt att välja kläder. Han 

har en ytterst långsam utvecklingstakt och bestående funktionsnedsättning-

ar. Är helt beroende av aktiv vuxentillsyn och att det finns personer kring 

honom som är väl förtrogna med behoven vid autism och utvecklingsstör-

ning med tanke på ytterst begränsad kommunikativ förmåga.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt att  omfattas av personkretsen i 1 § LSS. 

Frågan i målet är om hans hjälpbehov avseende de grundläggande behoven 

är sådant att han har rätt till insatsen personlig assistans.  

 

För att vara ett grundläggande behov krävs det enligt lagens förarbeten att 

det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen 

ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad 

natur, i regel av mycket personlig karaktär (prop. 1992/93:159 s. 64). Det är 

alltså fråga om sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och 

känsliga för den personliga integriteten, där den funktionshindrade måste 

anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan 

hjälp och hur den ska ges (se RÅ 2009 ref. 57).  

 

Förvaltningsrätten anser att det av utredningen framgår att  

på egen hand i stor utsträckning klarar av att sköta sin personliga hygien, 

måltider och att klä av och på sig. Förvaltningsrätten gör ingen annan tids-

bedömning avseende de delarna än den nämnden har gjort. Att 

 bl.a. har behov av påminnelser och motivationsinsatser vid utföran-
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det av de grundläggande behoven räknas inte som hjälp av sådan karaktär att 

den omfattas av de grundläggande behoven.  

 

För att ett tillsynsbehov ska omfattas av de grundläggande behoven krävs 

bl.a. att behovet är av övervakande karaktär samt att den som ska utöva till-

synen behöver ha ingående kunskaper om den funktionshindrade för att 

kunna utföra tillsynen på ett tillfredsställande sätt (se bl.a. Kammarrätten i 

Jönköpings dom i mål nr 1353-10).  menar att han har be-

hov av tillsyn eftersom han saknar konsekvenstänkande och inte förstår vad 

som kan utgöra en fara för honom själv eller för andra. I utredningen anges 

det att  har ett tillsynsbehov bl.a. eftersom han stoppar oät-

liga saker i mun och öron. Förvaltningsrätten anser dock inte att utredningen 

ger stöd för att  har ett sådant behov av aktiv tillsyn som är 

att likna vid övervakning. Förvaltningsrätten kan också konstatera att  

 förstår när han får tillsägelser eller uppmaningar och kan rätta sig 

därefter, varför tillsyn över honom inte heller behöver utföras av en person 

med ingående kunskaper om honom. Hans tillsynsbehov är därför inte av 

det slaget att det kan räknas som ett grundläggande behov.   

 

Härefter har förvaltningsrätten att pröva om  har ett sådant 

behov av hjälp med kommunikation som kan räknas som ett grundläggande 

behov. För att hjälp med kommunikation ska räknas som ett grundläggande 

behov krävs att den enskilde inte kan kommunicera utan hjälp av en tredje 

person (jfr RÅ 2010 ref. 17 och även bl.a. Kammarrätten i Göteborgs dom 

den 8 juni 2017 i mål nr 1400-17).  

 

Av utredningen i målet framgår att  kan säga och skriva 

ensataka ord, att han har ekotal och att han använder sig av en pekbok med 

bilder. Det framgår också att personalen på den dagliga verksamheten, som 

får förväntas känna honom väl, upplever att det är svårt att tyda honom. En-

ligt de uppgifter hans föräldrar har lämnat kan utomstående inte förstå ho-
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nom utan det krävs att en nyanställd assistent går bredvid annan personal 

under två veckor för att lära sig. Även de läkarintyg som finns i målet ger 

stöd åt att  kommunikationsförmåga är ytterst begränsad. 

Sammanfattningsvis ger utredningen i målet stöd för att han inte klarar att 

kommunicera med andra utan hjälp av en tredje person som känner honom 

väl. Hans behov av hjälp med kommunikation ska därför anses vara ett 

grundläggande behov.  

 

 behov av hjälp med kommunikation och det hjälpbehov 

avseende personlig hygien och av- och påklädning som nämnden sedan tidi-

gare har beräknat får tillsammans anses innebära att hans behov av hjälp 

med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som 

krävs för att han ska ha rätt till insatsen personlig assistans. Därmed har han 

rätt till personlig assistans inte bara för sina grundläggande behov utan även 

för andra personliga behov. Någon sådan beräkning har inte gjorts och den 

bör göras av nämnden som första instans.  ska därför för-

klaras berättigad till insatsen personlig assistans och målet visas åter till 

nämnden för beräkning av insatsens omfattning och nytt beslut.  

 

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

 

 

 

Erik Hannus 

 

Förvaltningsrättsfiskalen Erik Hannus samt nämndemännen Berith Lidberg, 

Jan-Håkan Otterberg och Maria Jern har avgjort målet. Föredragande jurist 

har varit Kristin Rydenståhl. 
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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 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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