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

vissa funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 
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YRKANDEN M.M. 

 

Individnämnden i Ulricehamns kommun (nämnden) yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut. Till stöd 

för sin talan anför nämnden bl.a. följande. I utredningen konstateras att 

 sköter sin personliga hygien på egen hand, 

även tandhygien. Hon kan klä på och av sig själv, men kan behöva hjälp 

med vissa moment såsom att ta på jacka för att gå ut och röka. Hon äter på 

egen hand. Hon behöver viss hjälp vid dusch och toalettbesök. Vad gäller 

övriga behov ska assistenten se till att det alltid finns kaffe och vatten 

tillgängligt, servera mat i sängen, borsta hennes hår, städa, diska, tvätta och 

stryka. Vidare sköter assistenterna om alla djur och trädgården samt 

storstädning minst en gång per vecka. När hemtjänst i stället erbjudits har 

dessa insatser ofta avböjts. Det har ofta blivit konflikt med hemtjänst-

personalen eftersom  vill få uppgifter utförda 

i hemmets skötsel som inte ingår i hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter. 

Sammantaget visar utredningen att hon inte har sådana betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen som gjorts gällande. Hon har 

underlåtit att lämna uppgifter om sin kapacitet att utföra uppgifter på egen 

hand vilket resulterat i att en felaktig bedömning av hennes behov har 

gjorts. Vad gäller de anonyma anmälningarna inkom det flera sådana 

oberoende av varandra till nämnden. Anmälningarna gällde  

 behov av assistans. Anmälningarna lämnades både 

muntligen och skriftligen av flera personliga assistenter. Skälen till att 

anmälningarna lämnades anonymt var enligt dem rädsla. Eftersom det var 

flera anmälningar fanns det enligt nämndens uppfattning skäl att inleda 

utredning om omprövning.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens 

dom och anför bl.a. följande. Dagboksanteckningarna från hemtjänsten som 

nämnden åberopat, vilka är daterade efter tidpunkten för nämndens 

utredning och beslut, har ingen betydelse i målet. Det saknas medicinsk 
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utredning som utvisar att någon förändring skett. Nämnden har fäst orimlig 

vikt vid anonyma anmälningar. Det kan ifrågasättas om dessa skett 

oberoende av varandra som påståtts. Att dra in en insats enligt LSS på sätt 

som skett bör inte kunna ske annat än om det finns mycket starka skäl. En 

anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har gjorts avseende 

assistansbolagets lämplighet varvid IVO konstaterat att ord står mot ord 

varför lämpligheten hos assistansbolaget inte ifrågasatts. Hon åberopar 

vidare ett läkarutlåtande om hälsotillstånd den 5 juni 2015 som legat till 

grund för att hon fått hel sjukersättning. I utlåtandet anges bl.a. att hon hela 

tiden behöver hjälp av assistent. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Som förvaltningsrätten anfört är en sådan ingripande åtgärd som indragning 

av personlig assistans motiverad bara om starka skäl talar för det och endast 

i specifika undantagsfall, bl.a. om det gynnande beslutet försetts med ett 

återkallelseförbehåll (se t.ex. RÅ 2000 ref. 16 och RÅ 2010 ref. 69). 

Nämndens ursprungliga beslut den 28 augusti 2013 var tidsbegränsat och 

förenades med ett förbehåll om att beslutet kan komma att ändras så att 

beviljad insats minskas eller dras in om förutsättningarna som legat till 

grund för beslutet ändras. Det är nämnden som har bevisbördan för att så 

har skett.  

 

Av utredningen i målet framgår att nämndens beslut i allt väsentligt bygger 

på uppgifter från personliga assistenter m.fl. om att beviljad assistans inte 

använts på det sätt som avsetts och att  har 

en bättre funktionsförmåga i den dagliga livsföringen än läkarintyg och 

annan utredning gav vid handen då hon beviljades personlig assistans. I 

målet finns otvetydigt olika och till synes motstridiga uppgifter om 

 förmåga i olika aktiviteter i hennes dagliga 

livsföring och behovet av personlig assistans. Nämndens utredning består 

emellertid huvudsakligen av anonyma anmälningar, vars bevisvärde 
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generellt sett kan ifrågasättas. Vidare saknas tjänsteanteckningar eller annan 

liknande tillförlitlig dokumentation avseende anmälningar och uppgifter i 

övrigt som nämnden åberopar till stöd för sin uppfattning. Mot denna 

bakgrund anser kammarrätten att de uppgifter som nämnden redogör för i 

utredningen har ett ytterst begränsat bevisvärde. Därutöver har nämnden 

endast åberopat vissa uppgifter som lämnats av hemtjänstpersonal efter att 

nämnden avslutat sin utredning och fattat det överklagade beslutet.   

 

Med hänsyn härtill finner kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att 

det inte med tillräcklig grad av säkerhet går att konstatera att de 

förutsättningar som legat till grund för det ursprungliga beslutet har ändrats 

på så sätt att nämnden haft rätt att ompröva beslutet till  

 nackdel. Överklagandet ska således avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist (ordförande), kammarrättsrådet 

Göran Mattsson och tf. kammarrättsassessorn Annica Svedberg (referent) 

har deltagit i avgörandet. 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 

 

Detta innebär att  har rätt till ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS med to-

talt 54 timmar och 50 minuter per vecka till och med den 31 augusti 2015 i 

enlighet med Individnämnden i Ulricehamns kommuns beslut från den 28 

augusti 2013. 

 

Genom denna dom upphör förvaltningsrättens interimistiska beslut från 

den 26 september 2014 att gälla. 

 

1
Bilaga A
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Individnämnden i Ulricehamns kommun (nämnden) beviljade i beslut den 

28 augusti 2013  ekonomiskt stöd till skä-

liga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, med totalt 54 tim-

mar och 50 minuter per vecka. Beslutet skulle gälla från och med den  

1 september 2013 till och med den 31 augusti 2015, då beslutet senast 

skulle omprövas. I beslutet angavs att uppföljning av beslutet sker minst en 

gång per år samt att om de förutsättningar som legat till grund för beslutet 

ändras, kan beslutet komma att ändras så att beviljad insats minskas eller 

dras in. 

 

Nämnden beslutade den 30 april 2014 att dra in samtliga assistanstimmar 

enligt 9 § 2 LSS. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande.  

 tillhör inte personkretsen enligt 1 § LSS. Hon har inte 

grundläggande behov i den omfattning som avses i lagen. Hennes grund-

läggande behov är av så ringa art att de inte berättigar till personlig assi-

stans enligt LSS.  

 

 yrkar att förvaltningsrätten upphäver 

nämndens beslut och beviljar henne fortsatt rätt till ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans i en omfattning av 54 timmar och 

50 minuter per vecka. Hon anför bl.a. följande. Nämnden har ändrat ett 

tidigare fattat gynnande beslut. Vid gynnande beslut ska hänsynen till den 

enskildes trygghet vara avgörande. Nämnden har tillerkänt uppgifter i ano-

nyma anmälningar en orimlig tyngd när dessa lagts till grund för ett om-

prövningsbeslut, i synnerhet när dessa uppgifter har tillbakavisats av henne 

och personliga assistenter till henne. Nämnden har inte inhämtat någon ny 

medicinsk utredning som visar att hennes behov förändrats och har inte 

påvisat några tillförlitliga och konkreta uppgifter om att förutsättningarna 
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ändrats sedan tidigare beslut. De skäl som lagts till grund för indragnings-

beslutet, dvs. påstådd förändrad normering, omfattas emellertid inte av det 

omprövningsförbehåll som angetts i nämndens beslut. Det har således sak-

nats rättsligt stöd för att ompröva det tidigare gynnande beslutet. Hon är 

oförmögen att klara sina vardagliga rutiner. Hon har ett stort och konstant 

behov av personlig assistans i fråga om personlig hygien, på- och avkläd-

ning och förflyttningar. Hon är inte heller självständig i samband med fö-

dointag eller vid toalettbesök. Tidpunkten för upprättandet av ADL-

bedömning sammanfaller med tidpunkten för nämndens beslut. ADL-

bedömningen ger mycket starkt stöd för att hon har ett omfattande behov 

av hjälp med såväl de grundläggande som de andra personliga behoven. 

Hennes hjälpbehov har inte minskats eller förändrats och det vidhålls att 

hon tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS och att hennes hjälpbehov är av 

sådan art och omfattning att hon är berättigad till personlig assistans i den 

omfattning som tidigare beviljats. Det är de omständigheter och förhållan-

den som rådde vid beslutstidpunkten som är relevanta vid nu aktuell pröv-

ning. 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. 

Nämnden är medveten om att en myndighet endast i specifika undantagssi-

tuationer kan ändra ett gynnande beslut till den enskildes nackdel. Exempel 

på sådana undantag är att den enskilde har utverkat beslutet genom vilsele-

dande uppgifter. Därtill kommer viss möjlighet till återkallelse av beslut 

när förhållandena har ändrats så att den enskilde inte längre har behov av 

stöd.  lämnade oriktiga uppgifter om sitt 

behov av hjälp vilket resulterade i en felaktig bedömning av hennes behov. 

Den 25 mars 2014 inkom en skriftlig anmälan till kommunen från en av 

 assistenter. I samband med den skriftliga 

anmälan inkom även flera muntliga uppgifter rörande hennes behov av 

personlig assistans. Uppgifterna var samstämmiga. Enligt anmälningarna 

hade hon inte behov av personlig assistans för sina grundläggande och öv-
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riga behov.  har inte så omfattande behov 

av stöd och service som krävs för att omfattas av personkretsen i LSS. Hon 

kan sköta sin dagliga hygien, klä sig, förflytta sig, äta, dricka och kommu-

nicera utan hjälp. Det har således funnits skäl för att ändra det gynnande 

beslutet. Daganteckningar från hemtjänstpersonal avser en tidpunkt efter 

att det överklagade beslutet. De styrker de uppgifter som lämnats i de ano-

nyma anmälningarna. 

 

Förvaltningsrätten har i beslut den 26 september 2014 beslutat att nämn-

dens beslut av den 30 april 2014 tills vidare inte gäller. I beslut den 17 ok-

tober 2014 meddelade inte Kammarrätten i Jönköping prövningstillstånd. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

LSS innehåller enligt 1 § denna lag bestämmelser om insatser för särskilt 

stöd och särskild service åt personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppen-

bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar bety-

dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service. 

 

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 tillförsäk-

ras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De 
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ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är 

lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras för-

måga 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 assistanstim-

mar 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 

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. 

 

I förarbetena till LSS (se prop. 1992/93:159 s. 168 f) anges bl.a. att med 

funktionshinder menas den begränsning eller det hinder som gör att en 

människa till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på 

det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Funktionshindren ska 

vara stora. Funktionshindren ska också vara varaktiga, dvs. inte vara av 

tillfällig eller mer övergående natur. Med betydande svårigheter i den dag-

liga livsföringen menas bl.a. att den enskilde inte på egen hand kan klara 

vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning, 

kommunikation, förflyttning inomhus eller utomhus, sysselsättning och 

nödvändig träning och/eller behandling. Det kan också handla om att 

kunna göra sig förstådd eller förstå sin ekonomi. Ett omfattande behov 

av stöd eller service kan vara behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, 
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matlagning, skrivning och läsning, kommunikation, förflyttning, syssel-

sättning och rekreation m.m. I begreppet omfattande behov av stöd eller 

service kan ligga både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta innebär 

att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller uppre-

pat stöd. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av så speciell 

art att de trots mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En be-

dömning av en persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån 

en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer. 

 

Vidare uttalas i förarbetena till LSS (se prop. 1992/93:159 s. 64 samt prop. 

1995/96:146 s. 13) bl.a. följande. Personlig assistans ska vara förbehållen 

mycket krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel 

av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver 

personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä på sig och klä av sig, för 

att inta måltider eller för att kommunicera med andra. Avsikten bör vara att 

assistansen därutöver också ska ges i andra situationer där den enskilde 

behöver kvalificerad hjälp som ingår i det dagliga livet, t.ex. om personen 

behöver hjälp för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i 

daglig verksamhet eller för att få eller bibehålla ett arbete. Det är främst 

personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande beho-

ven som berättigas till insatsen personlig 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 inte ha rätt till personlig assistans. 

 

Av rättsfallet RÅ 2010 ref. 69, som gällde beslut av en nämnd att dra in 

beviljad ersättning för personlig assistans enligt LSS på grund av en ut-

landsvistelse, framgår att ett gynnande förvaltningsbeslut kan omprövas till 

den enskildes nackdel bl.a. om det försetts med ett återkallelseförbehåll. 
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Utredningen 

Av läkarutlåtande utfärdat av distriktsläkare  den 31 maj 

2012 framgår bl.a. att  fått följande diagno-

ser: cervicalt diskbråck, segmentell smärta i bröstryggen, kroniskt smärt-

syndrom, muskelsvaghet, astma bronkiale, fibromyalgi, reumatoid artrit 

och IBS. Vidare framgår att arbetsförmågan bedöms som varaktigt nedsatt 

till följd av segmentell påverkan i cervikal- och bröstryggen. Hennes gång-

förmåga är ytterst begränsad. Det har funnits inslag i tidigare bedömningar 

som spekulerat i om hon överdriver eller somatiserar sina besvär. Utifrån 

hans erfarenhet och åtskilliga kontakter med 

 anser han inte att det finns grund för sådana spekulationer.  

 

Av journalanteckningat av distriktsläkare  den 17 april 2014 

framgår bl.a. följande.  bedöms vara i be-

hov av komplett hjälp. Vid undersökning behöver hon en assistent för att ta 

av sig och för att lägga sig på britsen. Hon kan med möda förflytta sig 

maximalt tio till femton meter med en krycka. Hon har en grav reumatoid 

artrit samt rejäl muskelatrofi i underben, armar och händer. Hon får smärta 

så fort man utför minsta rörelse. Vad gäller rörlighet kan hon flektera 

nacke maximalt tjugo grader. Även vad gäller axellyft klarar hon tjugo 

grader. Hon har grav nedsatt styrka i höger hand. Även styrkan i vänster 

hand är nedsatt. Hon kan inte lyfta ben från underlaget. Hon är i behov av 

mycket stor hjälp från assistent vid påklädning, matlagning, städning, för-

flyttning, toalettbesök och liknande. Hon har massiv smärtbehandling med 

olika preparat.  

 

Av intyg utfärdat av arbetsterapeut  den 2 juni 2014 

framgår bl.a. följande.  är starkt påverkad 

av smärta i hela ryggen. Hon har kraftigt begränsad förmåga att förflytta 

sig längre sträckor och att utföra hushållssysslor. Hon ligger ned större 

delen av dagen och har minst ont när hon ligger hopkrupen på sidan. Hon 
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har mycket svårt att sitta uppe och sitter och hänger åt sidan eller böjer sig 

framåt och stöttar sig med armarna. Inomhus förflyttar hon sig med käpp 

med stöd för underarm och hjälp av en person. Utan personligt stöd riske-

rar hon att ramla. Hon går bitvis utan stöd från assistenten. Utomhus an-

vänder hon rullstol. Hon är svagare i höger sida och har svårt att få med sig 

benet. Hon har begränsad förmåga att lyfta armar utåt från kroppen och 

upp mot huvud. Hon har nedsatt handstyrka och greppförmåga. Där det går 

använder hon förstorade grepp. Hon kan hantera lättare föremål men om 

hon lyfter tyngre föremål använder hon tvåhandsgrepp och lyftet orsakar 

smärta i ryggen. Hon har nedsatt förmåga att vrida bålen och böja sig. Hon 

har låg uthållighet och kan endast vara uppe korta stunder. Hon är långsam 

i rörelserna och återhämtar sig ofta. Hon äter och dricker självständigt men 

behöver hjälp med att sönderdela viss mat. I samband med toalettbesök 

behöver hon hjälp med att dra ner och dra upp byxorna. Ibland behöver 

hon hjälp när hon är smärtpåverkad och inte kan hantera katetern. Hon be-

höver ytterligare delvis hjälp vid toalettbesök. Hon klarar inte att klä av sig 

eller klä på sig. När hon duschar behöver hon hjälp med att komma åt rygg, 

ben och fötter samt med att tvätta håret, smörja in kroppen och torka sig 

där hon inte kommer åt. När hon är mer smärtpåverkad klarar hon inte att 

duscha och blir tvättad i sängen. Hon behöver hjälp med att kamma sig 

samt med pedikyr. Hon är oförmögen att klara sina dagliga aktiviteter utan 

hjälp och behöver konstant assistans. Det går inte att förutse när hon har 

smärtpåslag. Det är viktigt att assistenten har god kännedom om hennes 

funktionsnedsättning för att kunna hjälpa henne på bästa sätt och samtidigt 

låta henne vara aktiv när så är möjligt. Hon klarar inte sin personliga ADL 

om hon inte får fysiska hjälpinsatser av mycket privat karaktär. Det krävs 

hjälp av assistent vid överflyttning och förflyttning. Hon löper stor risk att 

ramla om hon förflyttar sig själv. 

 

I nämndens utredning redogörs för de anonyma anmälningarna. Av anmäl-

ningarna framgår bl.a. följande angående  
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grundläggande behov. När hon duschar ska den personliga assistenten 

tvätta hennes fötter och nedre delen av benen samt ryggen. Hon sköter sin 

personliga hygien på egen hand. Assistenten borstar hennes hår. Vid toa-

lettbesöken ska assistenten hjälpa henne med att dra ner byxor och trosor 

på höger sida och sedan dra upp dem igen. Hon kan förflytta sig på egen 

hand. Hon kan klä av och klä på sig själv men kan behöva hjälp med vissa 

moment, exempelvis hjälp med jackan när hon ska gå ut och röka. Hon äter 

på egen hand och behöver inte någon hjälp med kommunikation. Assisten-

ternas vardag består i övrigt av att ta hand om djur samt tillhandahålla 

tjänster som inte ingår i en personlig assistents arbetsuppgifter eller i insat-

ser för  grundläggande och övriga behov 

som har beviljats enligt LSS. 

 

Bland handlingarna finns även redogörelser från två namngivna personliga 

assistenter. Av dessa framgår bl.a. följande. När assistenten har hjälpt 

 med på- och avklädning så har hjälpen omfattat 

de flesta moment, som att få tröjan över huvudet, trä på och dra upp byx-

orna och trosorna och sätta på henne strumporna. Detta för att dessa mo-

ment är alltför smärtsamma för henne. När hon duschar får hon hjälp med 

att tvättas. Hon får hjälp med att tvätta och borsta håret då hon har för ont 

för att göra det själv. Hon får även hjälp med att torka sig och ta sig till och 

från duschen. Dagar med smärta tvättas hon av assistenten med tvättlappar.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Att göra inskränkningar i tidigare beviljade insatser bör inte ske annat än 

om det finns mycket starka skäl som talar för det. Avgörande är hänsynen 

till den enskildes trygghet. Den enskilde ska kunna planera sitt liv utifrån 

den insats enligt LSS som beviljats och kunna känna sig säker på att få det 

stöd som har beviljats. Endast i specifika undantagsfall kan en myndighet 

ändra ett gynnande beslut till den enskildes nackdel. 
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Frågan i målet är om nämnden vid tidpunkten för det överklagade beslutet 

hade fog för att dra in  assistanstimmar. I 

det tidigare gynnande beslutet angavs att beslutet kunde komma att ändras 

så att beviljad insats minskades eller drogs in om de förutsättningar som 

legat till grund för beslutet hade ändrats samt att uppföljning av beslutet 

skulle ske minst en gång per år. Frågan är då om förutsättningarna som har 

legat till grund för beslutet har ändrats. 

 

Nämnden har inlett en utredning med hänsyn till anonyma anmälningar 

som inkommit till nämnden. Enligt dessa anmälningar har inte  

 sådana behov av personlig assistans som det tidigare 

beviljats insats för. En viss försiktighet bör, enligt förvaltningsrättens me-

ning, gälla när det gäller värdering av anonyma anmälningar.  

 

Läkarintyg, utlåtande från arbetsterapeut samt utlåtande från namngivna 

assistenter ger stöd för att  besvär orsakar 

smärta som uppstår ofta, är oförutsebar och påverkar hennes rörlighet och 

hennes ork. Detta medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och ett omfattande behov av stöd när hon behöver gå, sträcka sig efter nå-

got eller böja sig. Svårigheterna aktualiseras bl.a. vid förflyttningar, i sam-

band med på- och avklädning samt vid skötsel av hygien.  

 

Vid en helhetsbedömning av det underlag som finns i målet, finner förvalt-

ningsrätten att nämndens utredning inte ger stöd för att 

 inte längre tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS eller att 

hennes vårdbehov har minskat sedan beslutet den 28 augusti 2013. Nämn-

den har därmed inte haft fog för att ompröva beslutet till hennes nackdel. 

Det överklagade beslutet ska därför upphävas.  

 har därmed rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för per-

sonlig assistans i den omfattning och utsträckning som framgår av beslutet 

den 28 augusti 2013.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D) 

 

 

Hannah Ivarsson 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Marie Lundberg, Eva  

Lundemo och Ragnvald Alvesund. Föredragande har varit Lars Bålman. 

 

Domen är inte enhällig, se bilaga 2. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

 

 Bilaga 2 

Mål nr 2626-14 

  

 

 

Dok.Id 162625     
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 

 

 

 

 

 

Skiljaktig mening 

 

I avgörandet har deltagit förvaltningsrättsfiskalen Hannah Ivarsson 

(ordförande) samt nämndemännen Marie Lundberg, Eva Lundemo och 

Ragnvald Alvesund. Marie Lundberg är av skiljaktig mening och anför 

följande. 

 

Jag anser att nämnden har visat att  har 

lämnat oriktiga uppgifter. Nämndens utredning ger stöd för att  

 inte tillhör personkretsen enligt 1 § LSS. Utredningen 

ger också stöd för att hon inte har grundläggande behov i den omfattning 

som avses i lagen. Nämnden har därför att haft fog för att ompröva det 

tidigare gynnande beslutet och dra in samtliga assistanstimmar. Jag anser 

därför att överklagandet ska avslås. 

Bilaga 2
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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. 

 

Bilaga B




