
    

 

KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

 

 

DOM 
2016-04-07 

Meddelad i Sundsvall 

 

Mål nr 2497-15 

 

  

 

 

Dok.Id 141489     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 714 

851 21 Sundsvall 

Södra Tjärngatan 2 060-18 66 00  060-18 66 52 måndag – fredag 

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

www.kammarrattenisundsvall.se 

 

 

 

KLAGANDE 

Socialnämnden i Luleå kommun 

Box 212 

971 07 Luleå 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Frida Larsson 

Prima Assistans i Norr Ab 

Hermelinsgatan 1 

972 34 Luleå 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 20 oktober 2015 i mål nr 761-15, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer social-

nämndens beslut att inte bevilja  personlig assistans. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden yrkar att nämndens beslut att avslå  an-

sökan om personlig assistans fastställs. Nämnden anför bl.a. följande som 

stöd för sitt överklagande. Uppgifter om vad  klarar och 

inte klarar är motstridiga t.ex. angående hennes förmåga att förflytta sig. 

 har också ett stort behov av motivations- och aktiverings-

insatser i samband med de grundläggande behoven men sådana insatser 

ska inte räknas som grundläggande behov. De medicinska underlagen 

samt uppgifterna från  och hennes anhöriga styrker inte att 

hon har behov av personlig assistans enligt LSS. Det går bra för  

 på den dagliga verksamheten som hon påbörjade i september 

2015. Hon tar för sig och lär sig snabbt och hon tar sig till och från verk-

samheten på egen hand. Detta visar att hon har egna resurser och inte är i 

behov av personlig assistans.  

 

 har förelagts att svara i målet men har inte avhörts.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser och relevant praxis och förarbetsuttalanden 

framgår av förvaltningsrättens dom.  

 

Frågan i målet är om  har rätt till insatsen personlig 

assistans.  

 

 har enligt ett läkarintyg daterat 27 februari 2014 en ut-

vecklingsstörning och en kognitiv funktionsnedsättning och hon lider av 

posttraumatiskt stressyndrom, ångest, led- och muskelvärk, synnedsätt-

ning och återkommande anemier. Hon är också utåtagerande mot sin om-

givning. Av läkarintyget framgår att läkarens bedömning är att  

 med rätt stöd skulle kunna klara ett anpassat arbete på deltid. 
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 egen uppfattning är att hon inte alls kan arbeta och helst 

vill ha hjälp av sin mamma med allt. Det finns ett tidigare läkarintyg från 

den 13 juli 2013 av en annan läkare där det anges att  inte 

har några specifika fysiska hinder och att även denne läkare ser möjlig-

heter till enkelt arbete om rätt förutsättningar ges med stöd och anvis-

ningar. Det finns uppgifter från  mamma och arbetstera-

peuten om att  inte klarar lägesförändringen från sittande 

till stående på egen hand och inte heller klarar förflyttning från ett rum 

till ett annat och att hon behöver hjälp med det mesta i fråga om person-

lig hygien, toalettbesök samt med viss av- och påklädning. Arbetstera-

peuten har gjort egna observationer kring duschmomentet men i övrigt 

har  inte accepterat observationer. Av uppgifterna från 

mamman framgår att hjälpen till stor del består av att övervaka, påminna 

och motivera. Vid hembesök kunde handläggare från socialtjänsten 

observera att  förflyttade sig på egen hand i lägenheten och 

att hon klarade att ta sig upp och ner från soffan på egen hand.  

 

Försäkringskassan fann i utredningar 2011 och 2014 att  

grundläggande behov uppgår till 6,37 timmar per vecka respektive 9,38 

timmar per vecka. Det är framförallt behov som uppkommer i samband 

med toalettbesök och dusch. I insatsutredning för daglig verksamhet har 

 mamma uppgett att Taysir är helt beroende av henne och 

behöver mycket stöttning och hjälp i vardagen men att hon klarar sina 

toalettbesök förutom att hon kan behöva hjälp med att tvätta händerna.   

 

Bilden av  hjälpbehov är splittrad. Uppgifterna kring den 

personliga hygienen och framförallt vad hon klarar av i samband med 

toalettbesök och dusch går isär. Det är inte heller klarlagt i vilken ut-

sträckning hjälpbehovet består av handgriplig hjälp eller av aktiverings- 

och motiveringsinsatser. Redan av mammans uppgifter framkommer 

dock att en hel del av hjälpinsatserna består i att påminna, övervaka, 
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kontrollera och motivera  och att hon också utför hjälp-

insatser för att undvika konflikter och för att det går snabbare.   

 

Kammarrätten kan mot denna bakgrund inte finna att  har 

visat att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven är av en 

omfattning och har den karaktären som krävs för insatsen personlig assi-

stans. Nämndens överklagande ska därför bifallas och nämndens beslut 

fastställas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered  Carina Ferm Brodén  Jan Karlsson 

kammarrättslagman  kammarrättsråd  kammarrättsassessor 

ordförande referent 
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Meddelad i 
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Dok.Id 67198     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 849 

971 26 Luleå 

Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90  0920-22 04 59 måndag – fredag 

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

www.dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Frida Larsson 

c/o Prima Assistens i Norr AB 

Hermelinsgatan 1 

972 34 Luleå 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Luleå kommun 

Box 212 

971 07 Luleå 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Luleå kommuns beslut den 23 februari 2015 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att 

 har rätt till insatsen personlig assistans. Handlingarna i målet 

visas åter till socialnämnden för vidare utredning och prövning av omfatt-

ningen av  behov av hjälp med grundläggande behov samt 

andra personliga behov.  

 

___________________ 

 

 

 

  

1
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BAKGRUND  

  

Socialnämnden beslutade att avslå  ansökan om personlig 

assistans enligt LSS. Beslutet motiverades enligt följande. Utredningen 

visar att  har en funktionsnedsättning som medför svårigheter 

att klara den dagliga livsföringen på egen hand. Utredningen visar vidare 

att hon inte vill medverka och är omotiverad till att göra saker. Läkare har 

dock uppgett att det inte finns något fysiskt hinder för  att 

göra mer på egen hand och hennes mamma har uppgett att hon i stor 

utsträckning hjälper till för att undvika konflikter och för att det inte ska ta 

så lång tid. Insatser för att motivera någon berättigar inte till personlig 

assistans och det framgår inte att det krävs ingående kunskaper om  

 och hennes funktionsnedsättning för att kunna motivera eller hjälpa 

henne. Medicinska underlag och uppgifter från hembesöket visar inte vad 

 rent fysiskt inte kan utföra och vad som beror på att hon inte 

vill medverka.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING  

 

 yrkar att hon ska beviljas sökt personlig assistans och 

framför i huvudsak följande. Hon är en ung kvinna som inte kan flytta 

hemifrån, eftersom hon är helt beroende av sin familj för hjälp med 

grundläggande behov i vardagen. Hennes mamma behöver ständigt finnas 

till hands och hjälpa till med i stort sett allting under dygnets alla timmar. 

Även brodern får anpassa sin vardag efter hennes behov. Hennes 

hjälpbehov innefattar både psykiskt och fysiskt stöd. Det sker ofta 

komplikationer om hon är trött, irriterad eller smärtpåverkad. Det innebär 

att ett moment som exempelvis tandborstning kan ta 40 minuter i anspråk. 

Utöver de fysiska hjälpinsatserna har hon behov av mycket motivation, 

påminnelser, uppmuntran, vägledning och stöd. Det har kommunen inte 

tagit hänsyn till. Hon har ett stort behov av att få inflytande över vem som 
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ska utföra hjälpinsatserna, eftersom de är av mycket integritetskänslig art. 

Hon framför även vissa invändningar mot socialnämndens handläggning 

av ärendet.  

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Vad  har framfört om handläggningen hos socialnämnden 

föranleder ingen åtgärd då förvaltningsrätten inte är en tillsynsmyndighet.  

 

Frågan som förvaltningsrätten har att pröva i målet är om  har 

rätt till personlig assistans enligt LSS.  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Personer som tillhör personkretsen i 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 kan tillgodoses på annat 

sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

En sådan insats är biträde av personlig assistent (se 7 och 9 §§ LSS). 

 

Med personlig assistans avses 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 (grundläggande behov). 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov 

har även rätt till sådan insats för andra personliga behov, om behoven inte 

kan tillgodoses på annat sätt (se 9 a § LSS). 
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I förarbetena till LSS uttalas följande. Något krav på att stödbehovet ska ha 

en viss tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn 

självfallet betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer 

talar omständigheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger 

(se prop. 1992/93:159 s. 175). 

 

I praxis framförs att insatsen personlig assistans ska vara förbehållen 

hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den 

personliga integriteten eller förutsätter någon specifik kompetens. 

Aktiverings- och motivationsinsatser av olika slag räknas normalt sett inte 

till de grundläggande behoven. Undantagsvis kan en annan bedömning 

göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt 

psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av 

övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte 

räknas till sådan kvalificerad tillsyn. Det är inte all hjälp med t.ex. måltider 

eller påklädning som kan anses vara av det personliga och integritets-

känsliga slag som bör beaktas vid bedömningen av rätt till personlig 

assistans (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2009 ref. 57). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt att  ingår i personkretsen i 1 § 1 LSS. Frågan 

är därför om hennes hjälpbehov är av sådan karaktär och omfattning att 

hon har rätt till insatsen personlig assistans. 

 

Personlig hygien 

 framför i denna del att hon behöver hjälp med dusch, 

insmörjning, hårvård och tandborstning. Socialnämnden framför att hennes 

behov av hjälp med personlig hygien inte är av sådan art som berättigar till 

personlig assistans. Nämnden anser att det inte framgår om hon behöver 
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fysisk hjälp, eller om hon behöver hjälp för att hon inte är motiverad till att 

medverka.  

 

I utlåtande om ADL-förmåga framför arbetsterapeuten att  

behöver praktisk hjälp med tandborstning, nagelvård, hygien och dusch. 

Det framkommer också att hon vid duschsituationer har svårt att ta sig i 

och ur ett badkar och tar inte några egna initiativ till att medverka. I ett 

kompletterande intyg framför arbetsterapeuten att hon också behöver hjälp 

med hårvård.  

 

I Försäkringskassans behovsbedömning avseende personlig assistans från 

den 4 mars 2014 bedömer kassan att  behöver hjälp med 

dusch, insmörjning, nagelvård, tandborstning och hårvård samt att 

hjälpbehovet uppgår till 9,38 timmar per vecka.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att den medicinska utredningen är något 

bristfällig i denna del. Det framgår inte av ADL-bedömningen om 

arbetsterapeuten har observerat  vid utförande av de olika 

momenten eller om hennes bedömning uteslutande har baserats på 

muntliga uppgifter. Vid utredningssamtal framkommer dock att 

arbetsterapeuten har observerat  under duschmomentet. Trots 

bristerna får  dock anses ha gjort sannolikt att hon i vart fall 

har ett visst behov av praktisk hjälp med sin personliga hygien. Hjälp-

behovet i samband med duschsituationen är vidare av så känslig och 

integritetskränkande art att det får anses omfattas av hennes grundläggande 

behov. Det medicinska underlaget i målet är emellertid alltför bristfälligt 

för att det ska vara möjligt att bedöma omfattningen av hennes 

grundläggande behov i denna del.   
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Toalettbesök 

 framför i denna del att hon behöver hjälp med byte av 

inkontinensskydd samt att torka och tvätta sig efter toalettbesök. 

Socialnämnden anser att hjälpbehovet i denna del huvudsakligen består av 

aktiverings- och motivationsinsatser.  

 

Av ADL-utlåtande framkommer att  behöver praktisk hjälp 

med byte av inkontinenshjälpmedel, eftersom hon har nedsatt kontroll över 

blåsa och tarm. Arbetsterapeuten framför också att hon behöver hjälp med 

hygien efter toalettbesök. I Försäkringskassans ovanstående behovs-

bedömning framgår att kassan anser att  behöver hjälp med 

blöjbyten, torkning och tvätt samt handtvätt. Kassan har beräknat 

hjälpbehovet till 8,33 timmar per vecka.  

 

Förvaltningsrätten anser att det medicinska underlaget ger stöd för att 

 behöver praktisk hjälp med bland annat byte av kontinens-

skydd. Sådan hjälp är så privat och känslig för den personliga integriteten 

att den omfattas av  grundläggande behov. Försäkrings-

kassans tidsberäkning i denna del framstår som skälig.  

behov av hjälp med sina grundläggande behov vid toalettbesök får därmed 

anses uppgå till åtminstone åtta timmar per vecka.  

 

Av- och påklädning 

 framför vidare att hon behöver viss hjälp vid av- och 

påklädning. Hon kan själv ta på sig tröja beroende på modell, men får inte 

alltid armarna över huvudet. Hon kan ta på och av sig byxor själv, men det 

krävs att hon är motiverad. Socialnämnden anser att hjälpbehovet även i 

denna del huvudsakligen består av aktiverings- och motivationsinsatser.  

 

I ADL-utlåtandet framförs att  behöver hjälp med att få på sig 

kläder. I kompletterande utlåtande framför arbetsterapeuten att hon inte gör 
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någon ansats att medverka. I Försäkringskassans behovsbedömning 

framför kassan att  behov av hjälp med av- och påklädning 

inte är av sådant känsligt slag att det omfattas av hennes grundläggande 

behov.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det medicinska underlaget inte visar om 

 behöver praktisk hjälp vid av- och påklädning eller om 

behovet huvudsakligen är en följd av bristande motivation till att 

medverka. Det framgår inte heller vid vilka moment som hjälpbehovet 

föreligger. Förvaltningsrätten delar därför socialnämndens bedömning i 

denna del.  

 

Övriga grundläggande behov 

Socialnämnden har funnit att  övriga hjälpbehov inte är av 

sådant slag som innefattas i de grundläggande behoven och således 

berättigar personlig assistans. Utredningen i målet kan inte heller anses ge 

stöd för att  övriga hjälpbehov är av sådant kvalificerat och 

integritetskänsligt slag att det bör beaktas vid bedömningen av hennes rätt 

till personlig assistans. Förvaltningsrätten delar således även i denna del 

socialnämndens bedömning.  

 

Sammanvägd bedömning  

Utredningen i målet ger stöd för att  har ett hjälpbehov 

avseende de grundläggande behoven som uppgår till minst åtta timmar per 

vecka. Då hon har behov av insatser vid flera tillfällen per dag och hjälpen 

är av mycket integritetskänsligt slag anser förvaltningsrätten att hon har 

rätt till personlig assistans för att uppnå goda levnadsvillkor. Den 

medicinska utredningen visar dock inte tydligt omfattningen av hennes 

hjälpbehov.  

 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov, 

vilket  har, har även rätt till insatsen för andra personliga 
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behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (se 9 a § andra stycket 

LSS). Socialnämnden har inte gjort någon närmare utredning eller tagit 

ställning till  övriga personliga behov, såsom motivations-

insatser eller hjälp vid mat- och klädsituationer som inte räknas som 

grundläggande behov (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

RÅ 2010 ref. 17).  

 

Med hänsyn tagen till såväl det utredningsansvar som vilar socialnämnden 

som till instansordningsprincipen bör vidare utredning och bedömning av 

omfattningen av  hjälpbehov i första hand göras av 

socialnämnden.  

 

Mot denna bakgrund ska det överklagade beslutet upphävas och  

 förklaras ha rätt till personlig assistans. Handlingarna i målet ska 

vidare visas åter till socialnämnden för utredning och prövning av 

omfattningen av  grundläggande behov samt övriga 

personliga behov.  

 

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

 

 

Esin Tubluk 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ulrika Jansson Båving, Anders 

Bohm och Kent Barkerstedt deltagit. Helena Söderberg har föredragit 

målet. 
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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. 

 

 

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




