
    

 

KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2016-09-01 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 3256-15 

 

  

 

 

Dok.Id 194377     
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 

  

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 5 november 2015 i mål nr 

2973-15, 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 3256-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

  fullföljer sin i förvaltningsrätten förda talan. 

 

Vård- och omsorgsnämnden motsätter sig ändring av förvaltningsrättens 

dom.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten instämmer i den bedömning som förvaltningsrätten har gjort. 

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson och 

Anders Davidson (referent) har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

Enhet 2 

 

DOM 
2015-11-05 

Meddelad i 

Linköping 

Mål nr 

2973-15 

  

 

 

Dok.Id 227508     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 406 

581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00  013-25 11 40 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

 

  

Vårdnadshavare:  

 

1  

  

 

 

2.  

  

 

  

MOTPART 

Barn och utbildningsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Barn och utbildningsnämndens beslut 2015-04-01, se bilaga 1.  

 

SAKEN 

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

funktionshindrade, LSS 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2973-15 

Enhet 2  

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Genom det överklagade beslutet avslog Barn och utbildningsnämnden 

(nämnden)  ansökan om insatsen personlig assi-

stans. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.  

 

 vidhåller sin ansökan och anför i huvudsak föl-

jande. Han ska börja injicera tillväxthormoner, och det är föräldrarna som 

ska hjälpa honom med detta en gång om dagen. Han sover dåligt på nätter-

na. Föräldrarna behöver övervaka att slangen med näringstillförsel inte 

kommer i kläm. Han har problem med kräkningar, och detta även nattetid.  

 

Nämnden vidhåller sitt beslut och anför följande. Att  ska börja en 

behandling med tillväxthormon och har fått en maskin som sköter närings-

tillförseln påverkar inte bedömningen. Pumpen har normalt ett larmsystem 

som reagerar om näringen inte kan tillföras.  är två år och föräldraan-

svaret är därför så stort att han inte har rätt till personlig assistans.   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser och grundläggande omständigheter framgår av 

nämndens beslut. I målet finns ett flertal läkarintyg samt utlåtanden från 

sjukgymnast och arbetsterapeut.   

 

 tillhör personkretsen i LSS enligt nämndens be-

slut. För att ha rätt till insatsen personlig assistans enligt LSS krävs att han 

har grundläggande behov av särskilt personlig karaktär och i en viss omfatt-

ning, och som går utöver de behov som det är föräldrarnas ansvar att tillgo-

dose. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2973-15 

Enhet 2  

 

 har till följs av sina diagnoser en tydlig utveckl-

ingsförsening. Han var 2 år vid tidpunkten för nämndens prövning. Ett barn 

i tvåårsåldern kan normalt sett inte tillgodose sina behov i någon nämnvärd 

utsträckning. Ett barn i denna ålder har istället i allt väsentligt ett totalt 

hjälpbehov, och kan i princip aldrig lämnas ensam. Att barn kräks ofta får 

anses vanligt förekommande även hos barn utan funktionsnedsättning, och 

det ryms inom det normala föräldraansvaret att ha uppsikt över sitt barn 

även under nätterna. Att vara förälder till ett barn som är två år och som inte 

har ett funktionshinder kan i vissa fall vara mycket krävande. 

 

I vissa fall kan även mycket små barn ha rätt till personlig assistans. För-

valtningsrätten har vid genomgången av utredningen dock inte funnit stöd 

för slutsatsen att  har grundläggande behov som 

går utöver det som får anses vara vanliga behov för 2-åringar. Att han behö-

ver mediciner via injektion samt att han matas med sond utgör inte tillräck-

liga skäl för annan bedömning. Även med beaktande av vad  

 anfört i dessa delar och i övrigt ska överklagandet därmed avslås. 

 

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

 

 

Mats Edsgården 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Leif Tollén, Anita Esbjörns-

son och Hervor Wallentin. Föredragande: Niklas Lindqvist. 
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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. 

 

Bilaga B




