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Vårdnadshavare:  

 

 

 

 

   

Ombud: 

Mohammad Mohammad 

HadiCare AB 

Box 17607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 

Individ- och familjenämnden i Nybro kommun 

382 80 Nybro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 7 december 2015 i mål nr 2696-15, 

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 68-16 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och tillägger bl.a. följande. Förvalt-

ningsrätten har bedömt föräldraansvaret som mer långtgående än vad 

lagstiftaren avsett. Ett barn i aktuell ålder kan hjälpa till vid toalettbesök 

men behöver hjälp med att torka sig samt eventuellt hjälp med att knäppa 

byxor m.m. Barnet behöver inte sådan hjälp som krävs vid blöjbyte. Vid 

fem års ålder är det normalt att barnet äter själv, utan hjälp bortsett från att 

lägga upp maten m.m. Att få hjälp med att föra maten till munnen är in-

tegritetskänsligt. Ett barn umgås normalt med andra barn och förstår vad 

som är farligt. Hans behov av hjälp med detta skiljer sig mycket påtagligt 

mot ett normalt utvecklat barn i samma ålder. Till stöd för sin talan åberopar 

han ett konsultationsdokument den 24 februari 2016 från Örsjö förskola. I 

dokumentet anges bl.a. att  lärt sig äta och dricka själv 

men behöver hjälp med att dela maten och att han utvecklats mer och mer 

på alla områden, men inte i samma tempo som jämnåriga kamrater. 

 

Individ- och familjenämnden i Nybro kommun motsätter sig ändring av 

förvaltningsrättens dom. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Föräldraansvaret är fortfarande mycket stort för ett barn i den ålder som 

 var i när nämnden meddelade sitt beslut. Av utred-

ningen i målet framgår att han, sedan han börjat på förskola, gjorde fram-

steg i sin utveckling. Enligt kammarrättens mening har det inte visats att 

han, på grund av ett varaktigt funktionshinder och utöver föräldraansva-

ret, hade ett hjälpbehov avseende de grundläggande behoven av en sådan 

karaktär och omfattning som krävs för att han ska beviljas personlig assi-

stans. Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 68-16 

   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson (referent) 

och Evalotta Grip har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

 

 

DOM 
2015-12-07 

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

2696-15 

  

 

 

Dok.Id 125149     
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 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:   

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Ombud: Mohammad Mohammad 

HadiCare AB 

Box 17607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 

Individ- och familjenämnden i Nybro kommun 

382 80 Nybro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Individ- och familjenämnden i Nybro kommuns beslut den 14 juli 2015   

 

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

funktionshindrade, LSS 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 2696-15 

  

 

YRKANDEN M.M. 

Genom det överklagade beslutet avslog Individ- och familjenämnden i Ny-

bro kommun (nedan nämnden)  Abd Alhhadys ansökan om stöd och 

service i form av insatsen personlig assistans enligt LSS. 

 ansågs tillhöra personkretsen i 1 § 1 LSS, men hans behov av stöd och 

hjälp med de grundläggande behoven ansågs inte gå utöver vårdnadshavar-

nas föräldraansvar i en sådan utsträckning att det berättigade till insatsen 

personlig assistans. 

 yrkar att beslutet ändras så att han beviljas personlig 

assistans från tidpunkten för ansökan (den 12 mars 2015). Denna ansökan 

innefattar bland annat grundläggande behov som hygien, på- och avkläd-

ning, måltider, kommunikation och tillsyn, samt övriga personliga behov 

såsom lek och träning. Till stöd för sin talan anför han bland annat följande. 

På grund av att han har problem med förstoppning behöver han byta blöja i 

genomsnitt tio gånger per dag. Barn i hans ålder kan normalt borsta tänderna 

själva vilket inte han kan utan hans föräldrar måste hjälpa honom. Han 

måste matas då han inte klarar av att äta själv. Han behöver hjälp för mål-

tider morgon, lunch och kväll samt mellanmål. Han har svårt att förstå vad 

som är farligt och behöver mycket aktiv tillsyn för att inte till exempel ställa 

sig på bord eller gå ut i trafiken. Han behöver dessutom hjälp med kommu-

nikation eftersom han inte har något talat språk och missförstånd därför lätt 

uppstår med andra barn. Barn i hans ålder är dessutom i en fas där de upp-

täcker världen och behöver fråga om mycket, vilket han inte kan på grund 

av sitt funktionshinder om han inte får hjälp av någon som känner honom 

väl. Sammantaget är hans behov av hjälp och tillsyn av en så stor omfatt-

ning att det överskrider ett normalt föräldraansvar i sådan grad att det berät-

tigar till insatsen personlig assistans. 
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 åberopar ett intyg från den 6 september 2015 av  

 specialist i pediatrik. Av intyget framgår bl.a. följande.  

 har en svår genetisk sjukdom som bland annat påverkar stödjeväv-

naderna i hans kropp vilket bland annat leder till överrörlighet och smärta 

från leder som också lätt går ur led. Sjukdomen ger vidare utvecklingsstör-

ning och ofta även bråck.  kan förflytta sig sträckor under 100-200 

meter på grund av att hans höfter är ur led. Höfterna ger honom en bredspå-

rig och stapplande gång samt smärta som ibland gör att han inte kan gå alls 

utan måste bäras eller köras i rullstol.  behöver lyftas vid nivåför-

flyttningar då han inte kan klättra.  behöver hjälp med all hygien som 

toalettbesök, tvättning och tandborstning. Han har av och till förstoppnings-

besvär vilka kan leda till lös avföring som rinner förbi stoppet. Han behöver 

hjälp med på- och avklädning varsamt på grund av sin kraftiga överrörlig-

het.  kan inte äta själv utan behöver matas. Han tuggar dock maten 

bra och sätter oftast inte i halsen. Hans penngrepp är mycket dåligt på grund 

av överrörliga fingerleder. När det gäller kommunikation säger han endast 

”mamma” samt har flera olika ljud som familjen ibland förstår. Han har 

svårt att koordinera munrörelser. Han kan några tecken på teckenspråk men 

behöver träning i detta samt i att tala av personer som kan ge träning på rätt 

nivå och som själva har kunskaper i teckenspråk. Han kommunicerar nu 

främst genom att peka och har svårt att göra sig förstådd utan en person som 

känner honom väl.  behöver ökad tillsyn, vid förflyttning då han ofta 

får smärtor och behöver hjälp, samt i övrigt då han på grund av sin utveckl-

ingsstörning inte kan förväntas lyda instruktioner som andra barn eller förstå 

faror.  

Nämnden vidhåller sitt beslut och anför bland annat följande. Föräldraan-

svaret för ett barn i 4-5 års ålder är långtående när det gäller de grundläg-

gande behoven samt behov av tillsyn. Nämnden vitsordar att  

 har behov av hjälp med de grundläggande behoven utöver vad som 

kan anses normalt för hans ålder, men menar att omfattningen av stödet utö-
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ver ett långtgående föräldraansvar inte är av sådan betydande omfattning att 

personlig assistans enligt LSS kan beviljas. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

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

särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring 

och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 

har dessutom rätt till insatser enligt 9 § 10 LSS. Den enskilde ska genom 

insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). När åtgärder rör barn 

ska barnets bästa särskilt beaktas (6 a § LSS). 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service är bland annat enligt 9 § 2 

LSS biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostna-

der för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade 

assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses enligt 9 a § 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 kunskaper om den funktionshindrade (grundläg-

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

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

om behoven inte tillgodoses på annat sätt.  

Av föräldrabalken 6 kap. 2 § andra stycket följer att den som har vårdnaden 

om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till 

att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodo-

sedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som 
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behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter 

samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att vid bedömningen om ett 

barn har rätt till personlig assistans måste hänsyn tas till det ansvar som åvi-

lar alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter. Det normala föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det 

endast är de hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn i 

samma ålder som ska läggas till grund för bedömningen av behovet av per-

sonlig assistans (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2008 ref. 17). Föräldraansva-

ret har dessutom ansetts sträcka sig längre än att tillgodose behovet hos ett 

genomsnittligt utvecklat barn då variationen av vad som kan anses vara 

normalt är stor (jfr Kammarrätten i Jönköpings dom den 13 oktober 2008 i 

mål nr 595-08 och i dom den 7 april 2009 i mål nr. 3240-08).  

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § 1 LSS. 

Frågan förvaltningsrätten har att ta ställning till är om han har behov av per-

sonlig assistans för sina grundläggande behov, samt om han därtill även har 

rätt till assistans för andra personliga behov. 

Toalettbesök och hygien 

Av utredningen i målet framgår att  använder blöja så-

väl på dagen som på natten. Detta kan inte anses vara normalt för ett barn i 

motsvarande ålder utan funktionshinder. Barn i denna ålder kan dock anses 

ha ett visst behov av tillsyn och hjälp vid toalettbesök. Det medicinska un-

derlag som inkommit i målet påvisar inte att tidsåtgången för att byta blöja 

på  i betydande omfattning överstiger den tid som nor-

malt sett åtgår då en förälder hjälper ett barn i motsvarande ålder med toa-

lettbesök. Inte heller vad avser tvättning eller tandborstning tyder det medi-

cinska underlaget på att tidsåtgången betydligt överstiger vad som kan anses 

normalt för dessa moment.  
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På- och avklädning 

Den medicinska utredningen i målet fastslår att  behö-

ver varsam hjälp med på och avklädning på grund av sin kraftiga överrörlig-

het. Barn i  ålder har mycket olika behov av hjälp med 

på- och avklädning. Förvaltningsrätten anser att  behov 

av hjälp med detta behov inte är av en sådan omfattning att det går utöver ett 

normalt föräldraansvar. 

Måltider 

Av utredningen i målet framgår att  inte går i förskola 

och följaktligen intar frukost, lunch, middag samt mellanmål i hemmet. Av 

handlingarna i målet framgår att  behöver hjälp att föra 

mat till munnen, men klarar av att dricka själv ur ett litet glas. Det medi-

cinska underlaget stödjer att  måste matas. Barn i 

 ålder behöver enligt förvaltningsrättens bedömning om-

fattande hjälp vid måltider med att lägga upp och finfördela mat samt över-

vakas och uppmanas att äta. Momentet att föra mat till munnen kan anses gå 

utöver ett normalt föräldraansvar, men är för ett barn i förskoleåldern inte av 

påtagligt privat och integritetskänslig karaktär.  

Kommunikation 

Av utredningen i målet framgår att  inte har något talat 

språk. Han kan vissa tecken på teckenspråk men kommunicerar i övrigt mest 

genom att peka. Nämnden har ansett att barn i  ålder 

normalt inte har kontakt med utomstående i sådan utsträckning att de behö-

ver hjälp med kommunikation. Förvaltningsrätten instämmer i nämndens 

bedömning. 

Tillsyn 

 behöver enligt det åberopade läkarintyget från barnlä-

kare  ökad tillsyn dels vid förflyttning på grund av sin ostadiga 
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gång, samt så att han inte sätter på spisen, får tag på knivar, ramlar nerför 

trappor eller beger sig ut i trafiken. Förvaltningsrätten anser att ett stort be-

hov av tillsyn är att betrakta som normalt för ett barn i  

ålder då insikten om vad som är farligt generellt får betraktas som relativt 

liten. Handlingarna i målet kan inte anses visa att den tillsyn som  

 är i behov av är av sådan övervakande karaktär att den utgör ett 

grundläggande behov. 

Sammantaget anser förvaltningsrätten att  behov av 

hjälp med de grundläggande behoven, utöver vad som normalt tillgodoses 

av föräldrarna, inte är av sådan karaktär och omfattning att de berättigar 

honom till insatsen personlig assistans. Då rätt till assistans för de grundläg-

gande behoven inte föreligger kan inte heller assistans för andra personliga 

behov beviljas.  överklagande ska därmed avslås i sin 

helhet. 

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

Magnus Hansson 

I avgörandet har även nämndemännen Eric Aronsson, Carl-Gustav Arvids-

son och Kristina Podolak Andersson deltagit. 

Föredragande: Emma Blomgren 
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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




