
    

 

KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2017-09-26 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 3427-16 

 

  

 

 

Dok.Id 208848     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

KLAGANDE 
Socialnämnden i Ronneby kommun 

  

MOTPART 
  

 

Ombud: Yvonne Forssell 

Fixa Assistans 

Kungsgatan 32 

374 35 Karlshamn 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 10 november 2016 i  

mål nr 3136-16, se bilaga A  

 

SAKEN 

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

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3427-16 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer nämndens beslut. Till stöd för sin talan anför nämnden bl.a. 

följande. Det vidhålls att godtagbar tid vid duschning är 15 minuter per 

tillfälle då föräldraansvar har beaktats. Tidsåtgången för toalettbesök 

bedöms uppgå till 15 minuter per dag. Behovet är till stor del tillgodosett 

genom skola och fritidsverksamhet. De grundläggande behoven uppgår 

därmed till 4,78 timmar per vecka. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och anför 

bl.a. följande. Vid en jämförelse med jämnåriga barn utan funktionshinder 

blir det tydligt att assistans behövs för att hon ska få goda levnadsvillkor. 

Hon har ett omfattande hjälpbehov. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad parterna anfört och vad som i övrigt förekommit i målet föranleder inte 

kammarrätten att göra annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. 

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Jan Källman samt  

tf. kammarrättsassessorn Cecilia Sjöstrand (referent) har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2016-11-10 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

3136-16 

 

 

 

Dok.Id 144821     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Anne Liljedahl 

c/o Fixa Assistans 

Kungsgatan 32 

374 35 Karlshamn 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Ronneby kommun 

372 80 Ronneby 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut den 19 augusti 2016   

 

SAKEN 
Biträde av personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar  

berättigad till personlig assistans enligt LSS. Det ankommer på Social-

nämnden i Ronneby kommun att beräkna det totala antalet timmar för vilka 

personlig assistans ska utgå. 

 

  

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 3136-16 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Genom det överklagade beslutet avslog Socialnämnden i Ronneby kommun 

(nämnden)  ansökan om personlig assistans enligt LSS. 

Som skäl för beslutet angavs att  behov av hjälp och om-

vårdnad inte var av den karaktären eller omfattningen att rätt till personlig 

assistans förelåg. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten beviljar henne personlig assi-

stans och anför bl.a. följande. Hon behöver hjälp vid alla situationer avse-

ende den personliga hygienen, t.ex. duschning, schamponera håret, gå på 

toaletten, tvätta händerna, smörja in sig och borsta håret. Vidare behöver 

hon hjälp med tandborstningen och munmassagen. Hon anser också att toa-

lettbesöken tar längre tid eftersom hon måste motiveras och aktivt hjälpas 

till toaletten där hon behöver hjälp med att tvätta händerna, göra rent efter 

sig och smörja in sig samt ta av och på ortoserna. Därutöver är hon i behov 

av en personlig assistent för att hon ska kunna kommunicera med andra. 

Hon är även i behov av aktiv tillsyn för att hon inte ska skada sig själv. 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i LSS. Hon har 

därmed rätt till insatser i form av särskilt stöd och service om hon behöver 

sådan hjälp i sin livsföring och behoven inte tillgodoses på annat sätt. En 

sådan insats är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skä-

liga kostnader för sådan assistans (7 och 9 §§ LSS). 

 

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funkt-
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 3136-16 

  

 

ionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och 

på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingå-

ende kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som 

har behov av personlig assistans för de grundläggande behoven har även rätt 

till personlig assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodo-

ses på annat sätt (9 a § LSS). 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

 var vid tiden för nämndens prövning knappt nio år. För ett 

barn i hennes ålder föreligger ett visst föräldraansvar när det gäller såväl de 

grundläggande behoven som andra personliga behov.   

 

Behov av ytterligare assistans för personlig hygien. 

 

 har gjort gällande att hon har behov av personlig assistans 

för momentet duschning med 7,69 timmar per vecka. Nämnden har å sin 

sida bedömt att en tidsåtgång om 1,75 timmar per vecka tillgodoser hennes 

behov av hjälp avseende det aktuella momentet.   

 

Av läkarutlåtande utfärdat den 2 november 2015 av överläkare 

 framkommer bl.a. att morgonrutinerna tar mycket lång tid ef-

tersom mamman måste bära henne till toaletten där hon sitter länge och för-

söker kissa. Hon har blöja på natten och behöver duschas varje morgon. 

Dessutom behöver hon hjälp med torkning och smörjning efter att hon du-

schat. Vidare tar på- och avklädningen längre tid än vanligt. Hon behöver 

också ha hjälp med att torka sig efter toalettbesöket. 

 

Förvaltningsrätten finner med hänsyn till vad som framkommit i utredning-

en att den uppskattning av hjälpbehovet som gjorts för  

räkning genom hennes ombud förefaller överdriven med beaktande av hen-
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 3136-16 

  

 

nes funktionsnedsättning och att det föreligger ett visst föräldraansvar. För-

valtningsrätten anser dock att utredningen i målet ger stöd för att 

 behov av hjälp med duschningen överstiger den tidsåtgång som 

nämnden kommit fram till. Enligt förvaltningsrättens mening är det skäligt 

att bevilja  3,5 timmar personlig assistans per vecka för 

momentet duschning. Vad gäller tandborstningen finner förvaltningsrätten 

inte skäl att frångå nämndens bedömning. 

 

Vad avser toalettbesöken har nämnden bedömt att 15 minuter per dag, 1,75 

timmar per vecka, tillgodoser  behov av hjälp. Därvid har 

nämnden beaktat att hon behöver hjälp med att ta av och på sig ortoserna, 

torka sig efter toalettbesöken, tvätta och torka händerna samt smörja in sig. 

 har framhållit att det tar 12,25 timmar per vecka för att 

tillgodose hennes hjälpbehov.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att  obestritt angett att hon 

besöker toaletten 6-7 gånger per dag. Det finns enligt domstolens mening 

ingen anledning att ifrågasätta att hon i vart fall har ett behov av att gå på 

toaletten 6 gånger per dag. Med hänsyn till att hjälpbehovet avser ett flertal 

moment som var för sig är relativt tidskrävande och att det inte föreligger 

något föräldraansvar finner förvaltningsrätten det skäligt att bevilja henne 5 

minuter personlig assistans per toalettbesök, det vill säga 30 minuter per 

dag.  

 

Behov av ytterligare personlig assistans för av- och påklädning 

 

Vad gäller det grundläggande behovet av- och påklädning har nämnden be-

dömt tidsåtgången till 35 minuter per vecka. Med hänsyn till vad som fram-

kommit i utredningen finner förvaltningsrätten inte skäl att frångå nämndens 

bedömning. 
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Behov av personlig assistans vid kommunikation 

 

 har även gjort gällande att hon är i behov av personlig as-

sistans för det grundläggande behovet kommunikation eftersom hon har ett 

eget språk som kräver att den som för en dialog med henne måste ha ingå-

ende kunskaper om hennes kommunikationssätt.  

 

Av utredningsutlåtande utfärdat den 29 september 2016 av legitimerad psy-

kolog  framkommer bl.a. följande.  assi-

stent var med vid första testtillfället för att stötta upp i att förstå vad hon 

ibland svarade då hennes tal är otydligt. Vid de två andra tillfällena arbetade 

de själva utan assistent då  ville detta, och genom att veta 

vilket ämne hon pratade om eller vilken fråga hon svarade på gick det att 

förstå vad hon ville kommunicera. 

 

Mot bakgrund härav finner förvaltningsrätten att utredningen målet ger stöd 

för att  har svårigheter med att kommunicera med andra 

personer. Det är emellertid inte klarlagt att det behövs en personlig assistent 

som har ingående kunskaper om henne, hennes funktionsnedsättning och 

hennes kommunikationssätt för att en dialog med en annan person ska vara 

möjlig. Behovet av hjälp med kommunikationen kan därför inte betraktas 

som ett grundläggande behov i lagens mening. 

 

Behov av personlig assistans för aktiv tillsyn 

 

 gör slutligen gällande att hon är i behov av aktiv tillsyn 

eftersom hon är impulsstyrd och rymningsbenägen samt saknar konsekvens-

tänk. 

 

Hennes påstående vinner visst stöd av intyget utfärdat den 22 februari 2016 

av överläkare  där det framgår att  är 
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impulsstyrd och saknar konekvenstänk. Nämnden gör å sin sida gällande att 

det räcker med att personalen har adekvat utbildning i hennes funktionsned-

sättning och att man får kunskap om  och hennes funkt-

ionsnedsättning utifrån medicinsk dokumentation. 

 

För att behovet av tillsyn ska anses utgöra ett grundläggande behov har det 

enligt praxis krävts att tillsynen är av aktiv karaktär och kräver goda kun-

skaper om den berörde (jfr 1997 ref. 23 och RÅ 2010 ref. 17). Förvaltnings-

rätten konstaterar att  är i behov av tillsyn för att hon inte 

ska rymma. Utredningen ger emellertid inte stöd för att det skulle vara fråga 

om en aktiv tillsyn innefattande ständiga ingripanden för att hindra att hon 

skadar sig själv eller andra personer i sin omgivning. 

 

Omfattningen och tidsåtgången 

 

Nämnden har i det överklagade beslutet beräknat tidsåtgången till 4,78 tim-

mer per vecka. Förvaltningsrätten konstaterar att till den tid som nämnden 

godtagit ska tid för personlig assistans läggas med 1 timma och 45 minuter 

per vecka för duschning samt 1 timma och 45 minuter för toalettbesöken. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2009 ref. 57 uttalat att 

någon minsta tidsmässig omfattning för att de grundläggande behoven ska 

ge rätt till personlig assistans enligt LSS inte går att uppställa men att tids-

faktorn har en betydelse. Kammarrätten i Jönköping har den 10 september 

2014 i mål nr 3376-13 och den 28 oktober 2014 i mål nr 3313-13 bedömt att 

det krävs ett hjälpbehov avseende de grundläggande behoven på ca 7 tim-

mar per vecka för att rätt till personlig assistans enligt LSS ska föreligga. 

Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att  behov 

av hjälp med de grundläggande behoven uppgår till en sådan omfattning att 

rätt till personlig assistans föreligger. Därmed föreligger även rätt till per-

sonlig assistans för de andra personliga behoven. Någon utredning i denna 
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del finns inte tillgänglig i målet.  överklagande ska därför 

bifallas och målet visas åter till nämnden för beräkning av det totala antalet 

timmar för vilka personlig assistans ska utgå. 

 

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

 

Anders Poulsen 

rådman   

 

I avgörandet har även nämndemännen Kjell Gustafsson, Ros-Marie            

Gustavsson och Carl Gustav Arvidsson deltagit. 

 

Föredragande: Stefan Lovstedt 
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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




