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se bilaga A 

SAKEN 
Personkretstillhörighet 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

1. Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och förklarar att Hizel 

Ali tillhör personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

2. Kammarrätten visar målet åter till Omsorgsnämnden i Sandvikens 

kommun för prövning av Hizel Alis rätt till personlig assistans. 

Dok.Id 154831 
Postadress 
Box 714 
851 21 Sundsvall 

Besöksadress 
Södra Tjämgatan 2 

Telefon Telefax 
060-18 66 00 060-18 66 52 
E-post: kaTnmarrattemsundsvall@dom.se  
www.kammarrattemsundsvall.se 

Expeditionstid 
måndag ~ fredag 
08:00-16:00 
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KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 
I SUNDSVALL 

Mål nr 866-17 

YRKANDEN M.M. 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun yrkar i första hand att 

kammarrätten fastställer nämndens beslut den 30 maj 2016.1 andra hand 

yrkar nämnden att ärendet visas åter till nämnden prövning av rätten till 

personlig assistans. Nämnden anför i huvudsak följande till stöd for sin 

talan. 

Hizel Ali klarar vissa av ADL-funktionema, inklusive vissa hushålls-

göromål, även om de genomförs med vissa svårigheter. Han kan 

kommunicera med andra människor utan stöd av annan. Hizel Alis 

fysiska funktionsnedsättmngar är inte tillräckligt stora for att han ska 

anses tillhöra personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS, såsom det beskrivs i lagens förarbeten. 

Vidare bedöms inte fimktionsnedsättningama ge så betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen att de medför ett omfattande behov av stöd och 

service i den mening som avses i lagen. Nämnden har bedömt att Hizel 

Ali inte tillhör personkretsen enligt LSS vilket inneburit att vidare 

prövning gällande hans rätt till insatsen personlig assistans inte har varit 

relevant. Frågan om rätten till personlig assistans ska prövas av nämnden 

som första instans och inte av förvaltningsrätten. 

Hizel Ali anser att överklagandet ska avslås. Till stöd för sin talan anför han 

i huvudsak följande. 

Trots en omfattande beskrivning av hans hjälpbehov, som dessutom styrks 

av flertalet läkarintyg och ADL-intyg, anser nämnden att hjälpbehoven inte 

är tillräckligt omfattande for att han ska anses tillhöra personkretsen. 

Kommunens utredning är till stor del felaktig och genomsyras av en 

medicinsk inkompetens samt en ovilja att förstå det som anges i intyg och 

beskrivningar. Förvaltningsrätten har gjort en korrekt bedömning av 

inskickade intyg. 
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I SUNDSVALL 

Mål nr 866-17 

Han har ansökt om personlig assistans och inte endast en personkrets-

bedömning. Beslutet ska omfatta både huvud&ågan och den eller de 

kompletterande prövningar som krävs för att huvudifågan ska vara möjlig 

att svara på. Förvaltningsrättens förfarande, utifrån den ansökan och den 

utredning som gjorts, är därför korrekt. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning att Hizel Ali omfattas av 

den s.k. personkretsen i 1 § 3 LSS. Frågan i målet är därefter om hans behov 

av hjälp för att tillgodose de grundläggande behoven är av den karaktär och 

omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans. 

En funktionshindrad person kan omfattas av 1 § 3 LSS utan att för den skull 

uppfylla förutsättningarna för personlig assistans. Det är fråga om två 

prövningar som inte behöver sanimanfalla (jfr rättsfallet RÅ 2009 ref. 57). 

Omsorgsnämnden har endast prövat om Hizel Ali tillhör personkretsen 

enligt 1 § LSS. Nämnden har däremot inte utrett och prövat om hans 

hjälpbehov är så krävande eller komplicerat som förutsätts för rätten till 

personlig assistans. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till 

instansordningen, bör prövningen i första hand ske hos omsorgsnämnden. 

Målet ska därför återförvisas till omsorgsnämnden för prövning av frågan 

om rätt till personlig assistans. Vid denna prövning har nämnden att utgå 

från att Hizel Ali omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga B (formulär 1). 

Charlotte Waas Åsa Ärlebraht ' Lina Nilsson Levin 
kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 
ordförande referent 

Emil Öhlén 
föredragande jurist 
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BUaga A 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
IFALUN 
Föredraganden 
Emil Lindmark 

DOM 
2017-03-28 
Meddelad i Falun 

Målnr 
2744-16 

KLAGANDE 
HLzel Alij 
Smultronbacken 26 A Lgh 1001 
811 37 Sandviken 

MOTPART 
Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun 
811 80 Sandviken 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Sandvikens kommuns beslut 2016-05-30 

SAKEN 
Personlig assistans 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och. beslutar att-Hizel Ali är berät

tigad till personlig assistans. Det ankommer på Omsorgsnänmden i Sandvi
kens kommun att beräkna omfattningen av insatsen. 

Dok.Id 188269 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 45 Kullen 4 023-383 00 00 023-383 00 80 måndag-fredag 
S-79121 Falun E-post; forvaItningsrattemfalun@dom.se 08;00-12;00 

•www.forvaltmngsratteiiifalim.domstol.se 13:00-16:00 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2744-16 
I FALUN 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 
Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun (nämnden) avslog den 30 maj 

2016 Hizel Alis ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS. Som-skäl 

for avslaget anförde nämnden i huvudsak följande. Av utredningen fram

kommer att Hizel Ali klarar att sköta stora delar av sin dagliga livsföring 

helt eller delvis självständigt. Det framkommer att han har ett visst behov av 
stöd for sin dagliga livsföring såsom exempelvis behov av visst stöd av an
nan person vid förflyttningar utomhus och vid nedre hygien. Behovet anses 

emellertid inte vara av den omfattningen att de fysiska funktionsnedsätt-
ningama bedöms tillräckligt stora som beskrivs i lagens förarbeten for att 

tillhöra personkrets 3, Vidare bedöms inte funktiensnedsättningen ge så be
tydande svårigheter i den dagliga livsföringen att den ger ett-omfattande 
behov av stöd och service enligt lagens mening. Hizel Ali uppfyller därmed 

inte samtliga rekvisit for att tillhöra personkrets 3 enligt 1 § LSS odrhar 

därmed inte rätt till insatser enligt LSS. 

Hizel Ali yrkar att den ansökta insatsen ska beviljas och anför i huvudsak 

följande. Hans medfödda skada orsakar framfor allt ofrivilliga rörelser och 

koordinationssvårigheter i höger kroppshalva och i armar och händer. Även 
ben och bål är påverkade men inte i lika stor utsträckning vilket gör att han 
med stöd av en person kan förflytta sig gående. Eftersom hans motoriska 

problem är så omfattande och till sin natur plötsliga har han svårt att an
vända mer statiska hjälpmedel såsom rollatorer då dessa inte kan kompen
sera när hans kropp rycker till eller när benen plötsligt ger-vika. På grand av 

sin medfödda skada behöver han hjälp med samtliga göromål i vardagen, 
såsom personlig hygien, mathållning, forflyttningar, hushållssysslormed 

mera. Nämndens utredning innehåller en mängd felaktigheter vilka motsägs 

av de bifogade intygen från arbetsterapeut och läkare. 

Nämnden står fast vid sitt beslut. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2744-16 
I FALUN 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
Frågorna i målet 
Målet gäller om Hizal Ali uppfyller forutsättningama för insatsen personlig 

assistans enligt LSS, Ställning måste då tas till flera frågor. Den första frå
gan är om Hizal Alis funktionshinder och hjälpbehov är av det kvalificerade 

slag som krävs för att han ska anses höra till personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 
Nämnden har besvarat denna fråga nekande och på den grunden avslagit 

hans ansökan om personlig assistans. 

Rätt till insatser enligt LSS 
LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser

vice åt personer 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska-funktionshinder som uppen

bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service. 

Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § rätt till insatser i form av sär

skilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i 
sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Vid bedöm
ning av om en person har rätt till stöd och service enligt LSS måste därför 

först utredas om personen i fråga omfattas av personkretsen il § LSS. 

Personkretsen 
Det är i målet ostridigt att Hizal Ali har ett varaktigt funktionshinder som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande i och med hans hjärnskada. För

valtningsrätten finner, mot bakgrund av utredningen i målet, inte anledning 

¬
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2744-16 
IFALLN 

att göra någon annan bedömning. Frågan är om hans fnnktionshinder är stort 
och orsakar honom betydande svårigheter i hans dagliga livsioring och om 

han därför har ett omfattande behov av stöd och service som gör att han om

fattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. 

För att en persons funktionshinder och hjälpbehov ska anses vara av det 

kvalificerade slag som krävs for att hon eller han ska höra till personkretsen 
enligt 1 § 3 LSS krävs att alla angivna rekvisit enligt paragrafen är upp
fyllda. Rekvisiten går emellertid inte att helt självständigt bedöma var for 

sig eftersom de påverkar varandra (jfr prop. 1992/93:159 s. 168). 

Av forarbetena till LSS framgår vidare bland annat följande. Funktionshind
ren ska vara varaktiga, det vill säga inte vara av tillfällig eller mer övergå
ende natur. Kravet på funktionshindrens storlek innebär att de ska ha en 

sådan karaktär eller omfattning att de starkt påverkar flera viktiga livsområ

den samtidigt, till exempel boende, fritid eller behov av habilitering eller 
rehabilitering. Det gäller till exempel om en person till följd av funktions

hinder dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har återkommande, 
behov av en annan persons hjälp for den dagliga livsföringen bland annat L 

boendet eller för att förflytta sig, meddela sig med andra eller ta emot in
formation. För människor med flera funktionshinder måste den samlade 

effekten bedömas. Små men flera fimktionshinder kan i samverkan verka 
multiplicerande. Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen me

nas bland annat att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner 
som toalettbestyr och hygien, påklädning, mathålhiing, kommunikation, 

förflyttning inomhus eller utomhus, sysselsättning och-nödvändig träning 
eller behandling. Det kan också handla om att kunna göra sigfr>rstådd eller 

att förstå sin ekonomi. Ett omfattande behov av stöd eller service kan vara 

behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, skrivning och 
läsning, forflyttning med mera. En bedömning av en persons behov av stöd 

¬
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eller service måste alltid ske utifrån, en sammanvägnmg av medicinska, so
ciala och psykobgiska faktorer (jfr prop. 1992/93:159 s. 55 och 16S f.). 

Till utredningen är mtyg bifogade från läkare, arbetsterapeut och från Hizal 

Alis. lärare i skolan. Av intygen framgår sammanfattningsvis i huvudsak 
följande. På grund av sm medfödda hjärnskada har Hizal Ali problem med 

finmotorik och koordination och spastiska rörelser. Detta medför att han 
behöver hjälp med i stort sett samtliga moment vid sin personliga hygien. 

Han behöver också praktisk hjälp med av- och påklädnmg och med sin mat

hållning. Förflyttnmgar momhus i det egna hemmet klarar han för det mesta 
av genom att ta stöd av väggar men hans okontrollerade rörelser orsakar 

dagligen fall vilka i sig har orsakat och ständigt riskerar att orsaka skador. 
Han klarar av att förflytta sig utan fall om han har stöd av en annan person. 

Hjälpmedel som till exempel rollator hjälper mte mot fallrisken då det inte 

förhindrar hans okontrollerade rörelser. Han kan inte självständigt ta sig till 
kollektivtrafik och kan inte heller förflytta sig utomhus utan stöd av någon. 

Detsanuna gäller i skolan. Han kan inte sköta hushållssysslor i någon större 
utsträcknmg utan hjälp. Hans fysiska fimktionsnedsättning har ingen påver

kan intellektuellt eller kognitivt och han kan kommunicera självständigt och 
har klarat grundskolan bra. Han läser nu SFI med goda resultat 

Förvaltnmgsrätten konstaterar att Hizel Ali dagligen är mycket beroende av 

hjälpmedel samt att han har ett återkommande behov av andra personers 
hj älp för sm dagliga livsförmg bland annat vad gäller hygien, mathållnmg, 

hushållsarbete och förflyttnmgar. Förvaltningsrätten anser mot denna bak
grund att funktionshindret är av sådan karaktär och omfattnmg att det starkt 
påverkar flera viktiga livsområden samtidigt och därmed är.att betrakta som 

stort. 

Utredningen visar att det finns flera vardagsrutiner som Hizel-Ali inte kan 
klara på egen hand. Hans funktionshinder far således anses förorsaka bety

dande svårigheter i den dagliga livsförmgen. Den omständigheten att han 
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klarar att självständigt tillgodose vissa av sina grundläggande behov ändrar 

inte denna bedömning. 

Hizel Ali har också ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara 

funktioner som andra kan klara på egen hand. Han har bland annat ett dag

ligt behov av hjälp med av- och påklädning, toalettbesök och förflyttningar i 
och utanför hemmet. Han anses därför ha ett omfattande behov avstod och 

service. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningsrätten bedömnmgen att Hizel Alis 
funktionshinder ar stort och medför betydande svårigheter för honom i hans 
dagliga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Han omfattas därför av personkretsen i 1 § 3 LSS. 

RättliUpersonlig assistans 
Hizal Ali omfattas av 1 § 3 LSS och är således berättigad till insatser i form 

av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9. Nästa fråga i målet är 
därmed om Hizal Ali är berättigad till den ansökta insatsen biträde av .per

sonlig assistent. 

En sådan insats som avses i 7 § LSS är biträde av personlig assistent (9 § 2 
LSS). Med personlig assistans avses enligt 9 a § LSS personligt utformat 

stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på gmnd 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). 

Grundläggande behov 
Av förarbetena till LSS framgår att assistansen ska vara förbehållen krä
vande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 
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personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver personlig 

hjälp for att klara sin hygien, for att klä sig och klä av sig, for att inta mål
tider eller for att kommunicera med andra. Avsikten bör emellertid vara att 

assistansen därutöver också ska ges i andra situationer där den enskilde be
höver kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet, till exempel om 

personen behöver hjälp for att komma ut i samhället, for att studera, för att 
delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete (jfi: prop.  

1992/93:64 s. 64). Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomsto

len) uttalade i RÅ 2009 ref. 57 att det inte finns något krav på att stödbeho
vet-ska ha en viss tidsmässig omfattning. Tidsfaktorn har emellertid självfal

let betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar om-
ständighetema för att rätt till biträde av assistent föreligger. 

Det är främst personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfat
tande behoven som blir berättigade till insatsen personlig assistans. Personer 

som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina 
personliga behov och som enbart har behov av motivations- och aktiverings-

insatser bör inte ha rätt till personlig assistans Gfirprop. 1995/96:146 s. 13 
och RÅ 2003 ref. 33 och däri angivna rättsfall). 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 Qfr RÅ 2009 ref. 57). För att 
sådan aktiv tillsyn ska räknas som ett grundläggande behov förutsätts enligt 

praxis att det krävs ingående kunskaper om den enskilde för att hjälpa denne 

(jfr bland annat RÅ 2000 ref. 97 och RÅ 2003 ref. 33). 

Förvaltningsrättens bedömning 

De bifogade intygen i målet visar en samstämmig bild av att Hizal Ali be
höver mer eller mindre omfattande praktisk hjälp med sina grundläggande 

behov i form av personlig hygien, av- och påldädning samt mathållning. 

¬
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Han behöver utöver detta praktisk hjälp för att förflytta sig och for att 
komma ut i samhället. Förvaltningsrätten finner mot den angivna bakgrun

den att Hizal Alis behov av hjälp for att tillgodose sina grundläggande be
hov anses vara av den karaktär och omfattning som förutsätts for rätt tiU 

personlig assistans. Överklagandet ska därför bifallas. Det ankommer på 

nämnden att beräkna den exakta omfattningen av insatsen. 

HUR MÄN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lC). 

Anders Lidman 

rådman 

I avgörandet har även nämndemännen Kjell Fröström, Agneta Stjemström 

och Ann-Margrete Nissdal deltagit. 
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