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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 25 oktober 2016 i mål  

nr 1179-16, se bilaga A  

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande.  

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Härnösands kommun yrkar att kammarrätten ska 

fastställa socialnämndens beslut den 7 april 2016 att bevilja  

personlig assistans med 82 timmar per vecka och anför i huvudsak följande. 

En grundläggande princip för rätten till personlig assistans är att den 

enskilde ska vara delaktig i den hjälp som ges. Även om det kan vara svårt 

att tala om delaktighet för den som får tillsyn bör ändå ett minsta krav för att 

det ska vara meningsfullt att kalla hjälpen för personlig assistans vara att 

den enskilde är närvarande i samma rum och på kort avstånd från 

assistenten. Fallet är inte principiellt annorlunda än när den funktions-

hindrade inte är närvarande vid städning och inköp. Nämnden menar vidare 

att det, i likhet med vad som gäller för sambor genom vilka ett behov kan 

tillgodoses på annat sätt, trots att det till skillnad från vad som är fallet för 

makar saknas lagstöd för detta, är högst relevant att åberopa familje-

gemenskap som stöd för att ett behov kan tillgodoses på annat rätt.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämplig lagstiftning och förarbeten 

 

Tillämplig lagstiftning och förarbeten framgår av förvaltningsrättens dom. 

Därutöver kan följande tilläggas. 

 

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

funktionshindrade, LSS, skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara 

att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 § LSS). 

 

Av förarbetena till LSS framgår bl.a. följande. I andra stycket av 9 a § LSS 

anges att den som har behov av hjälp enligt första stycket också kan erhålla 

personlig assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses 

på annat sätt. Behoven tillgodoses på annat sätt t.ex. genom att den 
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funktionshindrade erhåller andra insatser från samhället såsom omvårdnad 

vid boende med särskild service, genom insatser som ges av personal 

knuten till barnomsorg, skola eller daglig verksamhet eller genom vad som 

normalt faller under makars ansvar för varandra eller föräldrars ansvar för 

vårdnad och tillsyn enligt föräldrabalken (prop. 1995/96:146 s. 20).  

 

Om kommunen beviljar personlig assistans bör stödet beviljas i sådan 

omfattning att den enskildes hela behov av personliga stödinsatser kan 

tillgodoses, även sådant stödbehov som sett för sig kanske inte skulle ge rätt 

till personlig assistans. Städning, inköp och liknande uppgifter som inte görs 

tillsammans med den enskilde som ett led i det personliga stödet till honom, 

ska inte tas med vid beräkningen av behovet av personlig assistans (prop. 

1992/93:159 s. 175 f.). 

 

Kammarrättens bedömning 

 

Av utredningen framgår att  till följd av allvarliga 

funktionshinder inte kan vistas ensam och att han har behov av konstant 

tillsyn under all vaken tid.  

 

Den som utövar tillsynen över  behöver inte ha ingående 

kunskaper om honom. Tillsynsbehovet är därmed inte ett grundläggande 

behov. Det är dock ett sådant annat personligt behov som  har 

rätt till personlig assistans för om han har personlig assistans och behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt.  

 

 är vuxen och hans mor har inte något legalt tillsynsansvar för 

honom. Någon möjlighet att vid bedömningen av behovet av tillsyn för en 

vuxen person hänvisa till att dennes föräldrar ska utöva tillsynen finns 

därför inte. 
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 Mot bakgrund av vad som ovan redovisats finner kammarrätten således inte 

att  behov av tillsyn tillgodoses på annat sätt och han är 

därför berättigad till personlig assistans. Överklagandet ska därför avslås.     

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Anders Lind Gunnel Wadsten 

kammarrättslagman      kammarrättsråd           kammarrättsråd   

ordförande                    referent 

           

 Linnea Nyström 

                                                                          kammarrättsfiskal 

                                                                          föredragande 

4



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I HÄRNÖSAND 
DOM 
2016-10-25 

Meddelad i Härnösand 

Mål nr 

1179-16 

 

 

 

Dok.Id 114985     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 314 

871 27 Härnösand 

Backgränd 9 0611-46 06 00  0611-51 18 20 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se 

 

KLAGANDE 

  

 

Ombud: Tove Svensson 

c/o STIL 

Storforsplan 36, 10 tr, 123 47 Farsta 

 

God man:  

 

 

MOTPART 

Socialnämnden i Härnösands kommun 

871 80 Härnösand 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Härnösands kommuns beslut den 17 mars 2016   

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att  

 har rätt till personlig assistans i form av tillsyn all vaken tid som 

inte tillgodoses genom redan beviljade timmar med personlig assistans eller 

genom andra insatser. Handlingarna i målet återförvisas till Socialnämnden i 

Härnösands kommun för erforderlig handläggning.   

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

Förvaltningsrätten förordnar att sekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgifter om enskilds person-

liga förhållanden som har lagts fram vid förvaltningsrättens muntliga för-

handling inom stängda dörrar och som inte tagits med i denna dom. 

___________________ 

1
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BAKGRUND  

Förvaltningsrätten har i dom den 23 december 2015 i mål nr 3844-14 förkla-

rat att  har rätt till insatsen personlig assistans.  

 

Socialnämnden har därefter beviljat  personlig assistans med 

79 timmar per vecka och avslagit hans begäran i övrigt.  

 

YRKANDEN  

 överklagar beslutet och yrkar att han ska beviljas personlig 

assistans i enlighet med sin ursprungliga ansökan, dvs. 100,5 timmar under 

veckor med daglig verksamhet och 123,5 timmar under lediga veckor. Till 

stöd för sin talan anför han genom sitt ombud och sin gode man i huvudsak 

följande. Han har samverkande funktionsnedsättningar som medför att han 

har behov av personlig assistans all vaken tid då han inte är på daglig verk-

samhet. Han behöver regelbunden praktisk hjälp samt muntligt stöd. Han 

har tidigare haft en egen lägenhet men i samband med att hans assistanser-

sättning från Försäkringskassan drogs in blev han tvungen att flytta hem till 

sin mamma eftersom han inte klarar sig på egen hand.  

 

Tillsyn. Han impulsstyrda beteende medför att han behöver ständig tillsyn, 

vanligtvis genom att en bistående person har honom under ögonuppsikt men 

också i viss utsträckning genom att en person finns på hörbart avstånd i hans 

omedelbara närhet och är beredd att ingripa. Vid förändringar och vid miss-

förstånd får han lätt aggressionsutbrott och kan då ge sig på sig själv och 

andra.  Det har hänt att han hamnat i handgemäng med personal på den dag-

liga verksamheten och hans mamma har blivit knuffad och slagen av honom 

många gånger. Om man känner honom väl kan man se på honom att han är 

på väg att få ett utbrott och i så fall distrahera honom och i bästa fall avbryta 

utbrottet, exempelvis genom att dingla med nycklar. Vidare utsätter han sig 

för faror, har en tendens att agera olämpligt och har svårt att förstå konse-

kvenser av sitt handlande. Han saknar även förmåga att sysselsätta sig själv, 

varför han ständigt behöver ett ”hjälpjag” vid sin sida som kan motivera 
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honom att komma vidare om han fastnar. Om han lämnas ensam hemma och 

något skulle inträffa skulle han inte kunna larma eller ta sig ut på egen hand. 

Han skulle t.ex. kunna bli rädd och rusa ut på bilvägen. Utifrån sin synned-

sättning, dåliga balans och yrselanfall har han även svårt att förflytta sig 

utan stöd. Det har hänt att han ramlat och slagit sig illa i samband med att 

han rest sig upp från en stol. Han har även ramlat nedför trappan i hemmet 

och tvingats uppsöka akut sjukvård. Det är således förenat med livsfara att 

lämna honom ensam. Han behöver mänskligt stöd vid alla förflyttningar och 

det räcker inte att gå med hjälp av rollator eftersom han på grund av sin syn-

skada lätt kan köra fel. Behovet av tillsyn är styrkt utifrån flertalet inläm-

nade intyg och det saknar betydelse för bedömningen om tillsynen är aktiv 

eller passiv. Det faktum att han är beviljad tillsyn nattetid styrker också hans 

behov av tillsyn all vaken tid, eftersom tillsynsbehovet är större när han är 

vaken än när han sover. 

 

Det är orimligt att hans tillsynsbehov ska tillgodoses genom hans 74-åriga 

mammas närvaro, eftersom det i princip innebär ett förlängt föräldraansvar. 

Socialnämndens analoga tillämpning av makeansvaret saknar vidare rättsligt 

stöd. Av praxis följer tvärtom att det saknas grund för att avslå en ansökan 

om personlig assistans med hänvisning till att behovet tillgodoses genom 

familjeumgänge. Han är 49 år gammal och nuvarande beslut inskränker 

hans möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv i en egen bostad 

som andra i hans ålder. Det är inte förenligt med goda levnadsvillkor att 

tvingas bo med sin mamma.  

 

Toalettbesök och måltider. Han har ingen invändning mot antalet minuter 

som beräknas för ett toalettbesök men han behöver hjälp vid fler toalettbe-

sök än socialnämnden beaktat. Det faktum att han behöver mindre hjälp när 

han vistas på den dagliga verksamheten är inte konstigt eftersom den miljön 

är mer tillrättalagd.  
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Vidare är det styrkt utifrån ingivna intyg att han behöver aktiv tillsyn under 

måltiderna på grund av sväljningssvårigheter och kvävningsrisk. Det är i 

och för sig så att intygsskrivande läkare inte själv observerat  

när han äter, utan problemen har beskrivits för läkaren. Han sätter inte mat i 

halsen vid varje måltid, men ganska ofta. Under dagar med daglig verksam-

het behöver han tillsyn vid två måltider per dag och under lediga dagar med 

tre måltider per dag. För varje måltid behöver han tillsyn i 30 minuter.  

 

Socialnämnden har i samband med överklagandet omprövat sitt beslut till 

viss del och beviljat  personlig assistans med 82 timmar per 

vecka.  

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande.  behov ska bedömas med utgångspunkt i hans nu-

varande situation och han är genom beslutet tillförsäkrad goda levnadsvill-

kor. Mycket av hans tillsynsbehov är redan tillgodosett genom den tid som 

beviljats i samband med olika aktiviteter och den tillsyn som han behöver 

under övrig tid är att betrakta som passiv tillsyn.  kan lämnas 

ensam i ett rum under en viss tid även om han inte kan lämnas helt ensam i 

ett hus. På den dagliga verksamheten delar han t.ex. personal med andra och 

hans syster har beskrivit hur han kan lämnas ensam i ett annat rum. Hans 

tillsynsbehov under tid då personlig assistans inte är beviljad får anses vara 

tillgodosett genom att en anhörig finns tillgänglig i ett angränsande rum. För 

att personlig assistans ska utgå krävs att den enskilde är delaktig i assistan-

sen och ett minsta krav på delaktighet bör rimligen vara att den enskilde och 

den personliga assistenten befinner sig helt nära varandra vilket inte är fallet 

vid passiv tillsyn. Det kan inte vara fråga om tillsyn när den personliga assi-

stenten inte har ögonuppsikt över den enskilde och kan ägna sig åt annat 

arbete. Sambor har i praxis ansetts ha samma ansvar gentemot varandra som 

makar trots avsaknad av lagstöd. Detsamma torde därför vara möjligt även 

för andra sammanboende personer.  får tillsyn av sin mamma 
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i vart fall då de på frivillig basis vistas gemensamt i bostaden, varför hans 

tillsynsbehov därigenom tillgodoses. Vidare kan konstateras att 

 endast påstått och inte styrkt att han har behov av tillsyn all vaken tid. 

Vad gäller övriga behov framgår att  kan gå på toaletten på 

egen hand på den dagliga verksamheten och att han endast behöver hjälp vid 

vissa toalettbesök. Socialnämnden anser vidare att det inte är medicinskt 

styrkt att han har behov av aktiv tillsyn under måltider. 

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling i målet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Bestämmelser m.m. 

Enligt 7 § LSS har de personer som omfattas av l § LSS rätt till insatser i 

form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § första stycket 1-9 LSS 

om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodo-

ses på annat sätt. Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda lev-

nadsvillkor. 

 

Av 9 § 2 LSS framgår att en av dessa insatser är biträde av personlig assi-

stent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Med 

personlig assistans avses enligt 9 a § LSS ett personligt utformat stöd som 

ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varakt-

iga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att 

klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förut-

sätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande be-

hov). Enligt andra stycket samma bestämmelse har den som har behov av 

personlig assistans för sina grundläggande behov även rätt till insats för 

andra personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt. 

 

I förarbetena till 9 a § (prop. 1995/96:146 s. 13) uttalade regeringen bl.a. 

följande. Det är främst personer med fysiska funktionshinder och med de 

mest omfattande behoven som blir berättigade till insatsen personlig assi-

stans. Personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen 

hand sköta sina personliga behov och som enbart behöver motivations- och 

aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans. Det är dock vik-

tigt att de personer som inte uppnår kraven för personlig assistans får sina 

behov tillgodosedda genom andra insatser. Undantagsvis bör emellertid 

även personer med psykiska funktionshinder kunna vara berättigade till per-

sonlig assistans. Det kan vara i sådana situationer där karaktären och om-

fattningen av det psykiska funktionshindret ställer krav på sådan praktisk 
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hjälp som är en förutsättning för att den enskildes grundläggande behov ska 

kunna tillgodoses. 

 

Utredningen i målet 

Av utvecklingsbedömning/habiliteringsutredning av  date-

rad den 8 februari 1991 och underskriven av legitimerade psykologen  

 framgår bl.a. följande. Utredningen är gjord med syftet att finna 

vilken utvecklingsnivå  befinner sig på för att kunna bedöma 

vilka förutsättningar han har och hur han förstår sin omvärld.  

är en 23-årig, måttligt utvecklingsstörd man med ett gravt synfel.  

 befinner sig begåvningsmässigt på tidig B-nivå, vilket motsvarar 

cirka 4 – 5 års ålder. Det är svårt för  att lära sig läsa, skriva, 

räkna och att kunna förstå och föreställa sig förändringar som han inte varit 

med om. Det är framför allt vid krav och motgångar  blir arg, 

men även när han ser våldsscener på TV. Han kan då slå sig själv eller nå-

gon annan. Han har svårt att rikta sin ilska mot den eller det han är arg på. 

Han kan också reagera med ilska i oväntade, plötsliga situationer som han 

inte förstår varför de inträffar (t.ex. när ljuset slocknat på grund av att det 

gått en propp). Att  i kravsituationer och vid motgångar kan 

reagera med att bli självdestruktiv och utåtagerande aggressiv bedöms vara 

en följd av begåvningshandikappet samt även bero på hans oförmåga att 

förstå oväntade/oförutsägbara situationer och hans orealistiska uppfattning 

om sina egna förmågor.  

 

Av intyg utfärdat av distriktsläkaren  den 15 augusti 2014 

framgår i huvudsak följande. Bedömningen i intyget baseras både på intygs-

skrivande läkares personliga kännedom om  och på utveckl-

ingsbedömning/habiliteringsutredning utförd år 1991. Motoriskt och 

rörelsemässigt har han under senare år försämrats påtagligt, varför han nu-

mera behöver stöd vid all förflyttning. I samband med neurologbedömning 

år 2010 har framkommit att han har en CP-skada. Han behöver hjälp med 

på- och avklädning liksom vid toalettbesök. Han klarar hjälpligt att äta själv 
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men klarar inte att handla, laga mat eller diska. Verbalt är han som regel 

mycket svår att förstå. Vid senaste besöket den 12 augusti 2014 gick han lätt 

framåtböjd med viss flexion i knälederna och hade levande stöd. Han var 

påtagligt svår att förstå i talet. Han var omväxlande glad och pratsam med 

stunder av begynnande ilska och aggressivitet då han dunkade sig hårt över 

bröstet samt blev påtagligt nedsättande i tonen gentemot sina båda föräldrar.  

 

Av intyg utfärdat av distriktsläkaren  den 12 december 

2014 framgår i huvudsak följande. Intygsskrivande läkare har bibringats 

kännedom om att  alltsedan förskoleåldern vid upprepade 

tillfällen svalt fel i samband med måltider vilket krävt insatser från föräldrar 

eller andra närvarande. Hans sväljningsproblematik har försämrats i takt 

med hans allmänna motoriska status varför det krävs mer närvaro och åt-

gärdsberedskap för att han inte ska riskera att aspirera mat och riskera kväv-

ning. Detta förhållande har inte påtalats in någon större utsträckning tidi-

gare, eftersom föräldrar/vårdare sett det som en del i  natur-

liga beteende.  

 

Av intyg utfärderat av distriktsläkaren  den 29 april 2016 

framgår i huvudsak följande.  kan vid motgångar och i kravsi-

tuationer reagera med självdestruktivitet och kan i vissa fall bli utåtagerande 

och aggressiv. Han förmår inte fullt ut förstå oväntade och oförutsägbara 

situationer och han har en orealistisk uppfattning om sina egna förmågor, 

sitt beteende och sina handlingar. 

 

Av skrivelser från  syster till  samt från 

 sambo till  daterade den 8 juni 2016 

framgår i huvudsak följande.  kan inte lämnas ensam i ett bo-

ende. Han kan dock befinna sig ensam i ett annat rum så länge någon befin-

ner sig i närheten.  behöver assistans all tid utöver arbetstiden. 
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Han behöver alltid en hjälpande arm att stödja sig mot, eftersom han ser 

dåligt och har stora balansproblem. 

 

Av utlåtande från daglig verksamhet daterat den 9 september 2016 

framgår i huvudsak följande. Det finns alltid personal i verksamhetens loka-

ler och  skulle förmodligen bli mycket otrygg och osäker om 

han lämnades ensam. Stundvis finns dock personal tillgänglig i angränsande 

rum. Någon behöver följa med  på promenader eftersom han 

har en synskada och inte klarar av att vistas ute på egen hand. Han behöver 

även stöd och handledning under enskilda aktiviteter såväl som vid aktivite-

ter i grupp. Han klär sig själv men behöver hjälp med knappar och dragked-

jor samt med att välja kläder efter väder. Vidare klarar han det lilla toalett-

besöket på egen hand men behöver hjälp vid det stora.  

 

Enligt genomförandeplan för den dagliga verksamheten gällande från och 

med den 1 april 2016 behöver  handledning och styrning av 

personal och viss hjälp vid toalettbesök. Det anges att han lätt blir distrahe-

rad vilket kan göra honom arg och irriterad och i vissa fall leda till att han 

får utbrott och slår sig själv eller den som irriterat honom. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § LSS och 

att han är berättigad till insatsen personlig assistans. Frågan i målet är i vil-

ken omfattning han ska beviljas personlig assistans.  

 

Toalettbesök. Socialnämnden har beviljat  personlig assistans 

vid ett toalettbesök per dag med 5 minuter per tillfälle. Motiveringen är att 

han endast har behov av hjälp vid ett toalettbesök per dag och att han klarar 

övriga besök på egen hand.  har inte haft någon invändning 

mot den tid som beräknats för ett toalettbesök men har anfört att han behö-

ver hjälp vid totalt fem toalettbesök per dag.  
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Förvaltningsrätten finner att utredningen i målet visar att  kla-

rar det lilla toalettbesöket på egen hand men att han behöver hjälp med det 

stora. Det framgår emellertid inte hur ofta  behöver hjälp med 

det stora toalettbesöket och han har själv inte närmare angivit varför han 

skulle vara i behov av hjälp vid 5 toalettbesök per dag. Det är således inte 

visat att  har behov av mer personlig assistans i samband med 

toalettbesök än socialnämnden beviljat. Hans behov får således anses tillgo-

dosett genom beviljad tid. 

 

Aktiv tillsyn vid måltider. Socialnämnden har inte beviljat  

någon personlig assistans för aktiv tillsyn i samband med måltider med hän-

visning till att behovet inte är medicinskt styrkt.  har yrkat att 

tillsyn i samband med måltider ska beviljas med 1 timme per dag under da-

gar med daglig verksamhet och 1,5 timmar per dag under lediga dagar. 

 

Av läkarintyg framgår att intygsskrivande läkare fått berättat för sig att  

 haft problem med att felsväljningar sedan förskoleåldern och att 

problemen kräver insatser från någon närvarande. Vid den muntliga för-

handlingen har  genom sitt ombud och sin gode man, uppgett 

att han inte sväljer fel vid varje måltid, men att det händer ofta och att det 

ibland kräver något slags grepp för att hjälpa honom. Det har medgetts att 

intygsskrivande läkare inte bevittnat  svårigheter utan att de 

beskrivits för läkaren av anhörig. Det har inte framkommit någon förklaring 

till vad sväljproblemen skulle bero på.   

 

Förvaltningsrätten finner vid en sammantagen bedömning att det utifrån den 

medicinska utredningen och övrig utredning i målet inte kan anses visat att 

 har sådana svårigheter att svälja att det föreligger en kväv-

ningsrisk som medför ett behov av aktiv tillsyn i samband med matintag. 
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 har således inte rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn i 

samband med måltider. 

 

Tillsyn all vaken tid. Socialnämnden har efter omprövning beviljat  

 personlig assistans för tillsyn med 4,45 timmar per dag under le-

diga dagar och 2,4 timmar per dag under dagar med daglig verksamhet. Be-

slutet motiverades med att  bedöms ha ett visst behov av till-

syn men inte sådant att någon alltid måste vara i hans närhet.  

har å sin sida anfört att han har behov av tillsyn under all vaken tid.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att den som har rätt till personlig 

assistans för sina grundläggande behov också har rätt till sådant stöd för sina 

andra personliga behov, exempelvis aktiveringsinsatser och tillsyn som inte 

räknas som aktiv (RÅ 2010 ref. 17). Behov av sådan tillsyn föreligger när 

den enskildes funktionsnedsättning innebär att någon ständigt måste vara 

inom hörhåll och vara beredd att ingripa. För rätt till personlig assistans 

krävs således att funktionsnedsättningen är sådan att den personliga assi-

stenten behöver kunna se den enskilde eller i vart fall befinna sig på hörbart 

avstånd (jfr exempelvis Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 11-11). 

 

Förvaltningsrätten finner att utredningen i målet visar att  till 

följd av sin funktionsnedsättning har en orealistisk uppfattning om sin egen 

förmåga och att hans förståelse av omvärlden motsvarar en 4-5-årings be-

gåvningsnivå. Utredningen visar även att  har motoriska svå-

righeter och ett gravt synfel. Utifrån utredningen i målet, däribland särskilt 

de medicinska intygen, vad som uppgetts av personal vid den dagliga verk-

samheten samt vad som uppgetts vid den muntliga förhandlingen, får det 

anses sannolikt att  till följd av sin funktionsnedsättning har 

lätt för att ramla och slå sig om han förflyttar sig på egen hand och att han 

har en nedsatt förmåga att sysselsätta och aktivera sig själv. För det fall nå-

got särskilt skulle inträffa, exempelvis om han ramlar och inte kan ta sig 
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upp, är det sannolikt att han skulle ha svårt att kalla på hjälp om ingen finns 

inom hörhåll. Vidare visar utredningen att han inte förstår konsekvenser, har 

svårt att se faror i sin omgivning samt att han vid bl.a. oväntade händelser 

kan få ett utåtagerande beteende och då kan skada sig själv eller andra. Ut-

redningen får i och för sig anses visa att han kan vistas ensam i ett rum om 

någon befinner sig i ett angränsande rum och således inom hörhåll. Det har 

framkommit att så sker både hemma och på den dagliga verksamheten. Det 

framstår som sannolikt att riskerna för oväntade händelser kan minimeras 

genom att  vistas i invanda miljöer. Socialnämnden har dock 

vitsordat att  inte kan lämnas ensam i huset om ingen annan är 

hemma. Förvaltningsrätten finner att det utifrån vad som framkommit om 

 funktionsnedsättning framstår som sannolikt att han inte kan 

lämnas ensam i exempelvis hemmet utan att han i vart fall behöver ha en 

person inom hörhåll under sin vakna tid som är beredd att ingripa vid behov. 

Vid en sammantagen bedömning finner förvaltningsrätten att det får anses 

visat att  har behov av tillsyn all vaken tid. Han har således 

rätt till personlig assistans för denna tillsyn om behovet inte tillgodoses på 

annat sätt. 

 

Socialnämnden har avseende behovet av tillsyn under den tid som  

 inte är beviljad någon personlig assistans hänvisat till att behovet 

tillgodoses av hans mamma eftersom  i dagsläget bor med 

henne. Socialnämnden har anfört att det ansvar som makar och sambor har 

gentemot varandra vad gäller tillsyn som ett annat personligt behov är ana-

logt tillämpbart på  situation. 

 

 var vid tidpunkten för socialnämndens beslut 48 år gammal 

varför något föräldraansvar inte existerar. En man i hans ålder är normalt 

självständig i sitt dagliga leverne även om personen bor hemma hos sin 

mamma. Av rättspraxis framgår att något ansvar liknande makars ansvar 

gentemot varandra inte finns för vuxna personer som bor under samma tak, 
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oavsett om det finns ett släktskap (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 

nr 1200-15). Av överklagandet till förvaltningsrätten får det även uppfattas 

som att  mamma inte orkar och därmed inte är villig att till-

godose tillsynsbehovet.  tillsynsbehov kan således inte anses 

tillgodosett genom mammans närvaro. Det har inte heller framkommit att 

hans behov av tillsyn tillgodoses på något annat sätt.   

 

Slutsats. Förvaltningsrätten finner att  har rätt till personlig 

assistans för tillsyn under den del av hans vakna tid som inte tillgodoses 

genom redan beviljade timmar med personlig assistans eller genom andra 

insatser och daglig verksamhet. Det ankommer i första hand på socialnämn-

den att ta ställning till det ytterligare antal timmar med personlig assistans 

som ska utgå. Handlingarna i målet ska därför återförvisas till nämnden för 

fortsatt handläggning. 

___________________ 

 

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

 

 

Susanne Ragvald 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Sven-Olov Gradin, Pia Niclasson och 

Roland Strömqvist deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnota-

rien Amanda Hugosson. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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. 
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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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