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KLAGANDE
Katarina Jonsson,

Ombud: Emil Classon 
Assistansbolaget i Sverige AB 
Box 1303 
701 13 Örebro

MOTPART
Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun 
651 84 Karlstad

ÖVERKLAGAT BESLUT
Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommuns beslut den 18 juni 2018 

SAKEN
Personlig assistans

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten förklarar, med ändring av det överklagade beslutet, att 

Katarina Jonsson tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS.

Handlingarna lämnas över till Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads 

kommun för fortsatt handläggning av Katarina Jonssons rätt till personlig

assistans.

Postadress
Box 568 
651 12 Karlstad

Besöksadress 
Rådhuset, Stora 
torget

Telefon
054-14 85 00

Telefax
054-14 85 30

Expeditionstid
måndag-fredag

E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom. se 
www. forvaltningsrattenikarlstad. domstol, se

08:00-16:00
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BAKGRUND

Katarina Jonsson har sedan tidigare varit beviljad personlig assistans enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 

olika omfattningar.

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun (nämnden) beslutade den 

18 juni 2018 att Katarina Jonsson inte längre har rätt till personlig assistans.

Beslutet motiverades i huvudsak med att Katarina Jonsson inte har så bety

dande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd 

och service att hon uppfyller alla kriterier för att anses tillhöra den person

krets som har rätt till insatser enligt LSS. Ärendet initierades eftersom det 

tidigare pågående beslutet löpte ut den sista januari 2018 och beslutet om 

personlig assistans i omfattningen av 55,53 timmar per vecka kvarstod 

under en övergångsperiod till och med den 1 oktober 2018. Katarina Jons

son överklagade nämndens beslut och yrkade att förvaltningsrätten interim

istiskt skulle förordna att hon har fortsatt rätt till personlig assistans till dess 

att förvaltningsrätten slutligen avgjort målet.

Förvaltningsrätten beslutade den 10 oktober 2018 att det överklagade beslu

tet inte skulle gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller att rätten be

slutade om annat. Katarina Jonsson fick därmed fortsatt rätt till personlig 

assistans enligt tidigare beslut med 55,53 timmar per vecka. Förvaltningsrät

ten tar nu upp målet för slutlig prövning.

PARTERNAS INSTÄLLNING

Vad Katarina Jonsson anför

Katarina Jonsson yrkar att hon ska beviljas personlig assistans och därmed 

tillhöra personkretsen. Hon anför i huvudsak följande.
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Det har inte skett några förbättringar i hennes funktionsförmåga sedan hon 

ursprungligen beviljades insatsen. Nya intyg har skrivits, men tidigare intyg 

är fortfarande gällande eftersom hennes fimktionsvariation är kronisk. Det är 

av stor betydelse för henne att hon fär den hjälp hon tillförsäkras genom in

satsen eftersom hon inte i efterhand kan få tillbaka sådan hjälp om förvalt

ningsrätten skulle komma att bifalla hennes överklagande.

De inlämnade handlingarna påvisar inte enbart ett tillfälligt tillstånd utan 

även varaktiga besvär hon har till följd av sitt funktionshinder.

Nämnden har dock bedömt att funktionsnedsättningen inte förorsakar henne 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed inte ett omfat

tande behov av stöd eller service. Katarina har bland annat reumatoid artrit, 

Ehler-Danlos Syndrom (EDS), komplext smärttillstånd, frånvaroattacker 

och benskörhet enligt journalblad från den 14 september 2018.

Av ADL-bedömning från den 25 september 2018 framgår att hon behöver 

hjälp vid bland annat förflyttningar, på- och avklädning, personlig hygien, 

matlagning, städning m.m., alltså sådana aktiviteter som enligt förarbeten 

avses med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och behov av 

stöd och service. Det är uppenbart att hon inte på egen hand kan klara sig 

genom vardagen, hon kan inte självständigt klara sin personliga omvårdnad 

eller andra ADL-aktiviteter. Därutöver har hon besvär med frånvaroattacker 

som enligt de medicinska underlagen förorsakat henne skador på kroppen 

pga. fall. Hennes funktionsnedsättning begränsar henne således starkt i var

dagen.

Någon annan uppgift än att hon behöver hjälp på daglig basis har inte fram

kommit. Eftersom hon behöver hjälp med en stor del av sin ADL samt även 

vid oförutsägbara frånvaroattacker är den hjälp hon behöver av omfattande 

art. Det är också uppenbart att Katarina behöver hjälpen för att uppnå någon
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form av kvalitet i sina levnadsvillkor. Sammantaget tillhör hon därför per

sonkretsen enligt 1 § 3 LSS.

Vad nämnden anför

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. 

Katarina Jonsson bedöms inte omfattas av personkretsen. Ingivna handling

ar påvisar att hon har ett tillfälligt försämrat hälsotillstånd och utökat hjälp

behov till följd av en fraktur. Enligt nämndens bedömning finns ingen in

formation i handlingarna som styrker att Katarina Jonssons tillstånd medför 

varaktiga funktionsbegränsningar då hon har en rehabiliteringstid och be

döms kunna återgå till sitt habitualtillstånd.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT

Rättslig reglering m.m.

Enligt 7 § har personer som anges i 1 § rätt till insatser enligt 9 § 1-9 om de 

behöver hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat 

sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.

En av insatserna är personlig assistans (9 § 2 LSS).

Personkretsen il § 3 LSS omfattar personer med andra varaktiga fysiska 

eller psykiska funktionsnedsättningar (än de som anges i punkterna 1 och 2) 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd och service.

Av förarbetena till 1 § 3 LSS framgår bl.a. följande. Med funktionshinder 

avses förvärvade eller medfödda fysiska eller psykiska funktionshinder på 

grund av sjukdom eller skada. Funktionshindret ska vara stort och varaktigt.
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Det ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt påverkar flera 

viktiga livsområden samtidigt, t. ex. boende, fritid eller behov av habilitering 

eller rehabilitering. Lagen syftar i första hand till att tillförsäkra personer 

med livslånga eller mycket långvariga funktionshinder det särskilda stöd 

som de behöver för att bygga upp och bibehålla levnadsvillkor som är lik

värdiga med andra människors.

Den tredje gruppen omfattar bl.a. vuxna med långvariga habiliterings- och 

rehabiliteringsbehov. Personer med uttalade rörelsehinder eller med svårar

tade och invalidiserande effekter av sjukdomar som till exempel diabetes 

eller hjärt- och lungsjukdomar kan vara exempel på personer med sådana 

funktionshinder. Funktionshinder som för en utomstående kan verka ha 

mindre konsekvenser, kan för den enskilde orsaka betydande inskränkningar 

i det dagliga livet och medföra behov av särskilda stödinsatser. Vissa mag- 

och tarmsjukdomar kan till exempel medföra behov av täta tarmtömningar 

(prop. 1992/93:159 s. 55-56).

Funktionshindren ska vara varaktiga, dvs. inte av tillfällig eller mer övergå

ende natur (prop. 1992/93:159, avsnitt 14.1, s. 169).

För att en person ska anses tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS krävs att alla 

rekvisit i lagrummet är uppfyllda. Rekvisiten går dock inte att helt själv

ständigt bedöma var för sig eftersom de påverkar varandra (jfr. prop.

1992/93:159 s. 168 och RÅ 1999 ref. 54).

Medicinsk utredning

Bland de medicinska underlagen i målet finns följande utlåtanden.

Av utlåtande utfärdat av Thomas Emmesjö, överläkare vid Smärtcentrum, 

Centralsjukhuset i Karlstad, lfån den 26 september 2018 framkommer bl.a.
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följande. Katarina Jonsson har ett mycket svårartat smärttillstånd i båda 

armarna som yttrar sig som en mycket kraftig motorisk, sensorisk och 

autonom dysfunktion av nerver i armarna och medför även ett mycket 

svårartat smärttillstånd. Det leder till en mycket nedsatt rörlighet och smärta 

i vardagen vid allehanda rörelser och Katarina Jonsson är mycket inskränkt i 

vad hon själv kan göra. Till tillståndet hör också en mycket kraftig över

känslighet, detta grundtillstånd är att betrakta som kroniskt. Patienten har nu 

dessutom ådragit sig en handledsfraktur i vänster handled som tyvärr inte 

har läkt adekvat.

Av journalblad utfärdat av Carina Davidsson, leg. arbetsterapeut från den 25 

september 2018, framkommer bl.a. följande. Katarina Jonsson har hjälp med 

att både klä av och på sig. Då hon nu bara har en funktionell hand, höger, 

kan hon ännu mindre hjälpa till med påklädning. Blås- och tarmtömning är 

besvärligt för henne och hon har behov av hjälp med att ordna klädseln. Hon 

klarar att tvätta händerna men behöver hjälp med att tvätta resten av krop

pen. Klarar inte att tvätta sig med vänster hand utan hon har behov av assi

stans. Att tvätta håret har inte gått förut då hon inte når huvudet. Hon behö

ver hjälp med att exempelvis smörja in delar av kroppen och behöver hjälp 

med att kamma håret och sköta frisyren. Hon borstar tänderna själv. Vad 

gäller matlagning, städning och tvätt gör assistenterna detta. Hon kan värma 

vatten men i och med att hon känner sig ostadig med vänster hand är hon 

rädd att tappa det i knät.

Av intyg utfärdat av Michiel van Nieuwenhoven, överläkare vid medicinska 

kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, från den 21 augusti 2018 fram

kommer att Katarina Jonsson har smärtproblematik samt stora bekymmer 

med förstoppning.

Av intyg utfärdat av Marianne Berggren, distriktsläkare vid Åttkantens 

vårdcentral i Karlstad, från den 18 april i 2018 framkommer bl.a. följande.
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Katarina Jonssons funktionshinder gör henne kraftigt handikappad och 

begränsar hennes aktivitet och ADL men det går inte att skilja ut 

diagnoserna säkert och vad som gör vad i begränsningarna. Katarina 

Jonsson har vid besök på vårdcentralen haft svårt att bl.a. röra sig vilket 

logiskt påverkar hennes ADL även i hemmet.

Av ADL-bedömningen utförd i oktober 2017 av Elisabeth Nilsson, leg. 

arbetsterapeut, och Anita Andersson, leg. sjukgymnast, framkommer bl. a. 

att Katarina Jonssons aktivitetsförmåga är mycket varierande från dag till 

dag och att hon har ett större hjälpbehov de dagar hon är sämre samt att hon 

är beroende av en persons fysiska hjälp i de flesta dagliga aktiviteterna.

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet som förvaltningsrätten ska ta ställning till är om Katarina 

Jonssons funktionshinder kan anses vara varaktigt och då uppfyller samtliga 

kriterier för att omfattas av personkretsen il § 3 LSS så att hon därmed kan 

ha rätt till personlig assistans.

Parterna har olika uppfattningar om huruvida Katarina Jonsson har bety

dande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd 

och service eller inte. Nämnden har även anfört att medicinska underlag 

samt funktions- och aktivitetsbedömning inte styrker att Katarina Jonsson 

har en tillräckligt uttalad aktivitetsbegränsning.

Förvaltningsrätten bedömer att Katarina Jonsson är i återkommande behov 

av en annan persons hjälp för den dagliga livsföringen då hon har hjälp med 

exempelvis hushållsgöromål, stor del av duschningen och delvis toalettbe

sök. Hon har svåra effekter av sin funktionsnedsättning i form av stora rö

relsebegränsningar, nedsatt känsel och styrka, smärttillstånd och frånvaroat

tacker vilka måste anses medföra betydande inskränkningar i hennes dagliga
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liv. Annat har inte framkommit än att hennes stödbehov finns dagligen i 

olika situationer och miljöer. Hon besöker även regelbundet vårdinrättningar 

med anledning av funktionsnedsättningen, och det framgår att hon med an

ledning av sin funktionsnedsättning har hjälpmedel i form av exempelvis 

kryckkäpp och duschpall.

Förvaltningsrätten bedömer sammantaget att Katarina Jonsson inte på egen 

hand kan klara vardagsrutiner vilket även ADL-intyget utfärdat av Elisabeth 

Nilsson, leg. arbetsterapeut, och Anita Andersson i oktober 2017 tyder på. I 

journalanteckning från september 2018 framkommer att hon vid exempelvis 

personlig hygien får hjälp med det mesta inom dusch. Det har inte fram

kommit annat än att hon fortsättningsvis kommer vara beroende av andra 

personers hjälp.

Vad gäller att nämnden tidigare bedömt att Katarina Jonsson tillhört person

kretsen finner förvaltningsrätten att det inte finns något medicinskt underlag 

i målet som tyder på att hennes tillstånd är förändrat eller att hennes för

mågor är bättre nu jämnfört med när hon beviljades personlig assistans och 

därmed bedömdes tillhöra personkrets 3. Förvisso kan uppgifter i utredning

en tyda på att viss del av Katarina Jonssons problematik är en tillfällig för

sämring men förvaltningsrätten finner dock att hon även har kroniska sjuk

domar som orsakar henne omfattande besvär.

Med hänsyn till vad som har framkommit om Katarina Jonssons hjälpbehov 

anser förvaltningsrätten att hennes funktionshinder får anses orsaka henne 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och att hon därmed har ett 

omfattande behov av stöd och service. Den omständigheten att utredningen 

ger stöd för att hon i allt väsentligt förmår att självständigt tillgodose sina 

behov av t.ex. att tvätta händerna, borsta tänderna och kommunicera samt 

till viss del utföra påklädning medför ingen annan bedömning. Hon tillhör 

därmed personkretsen i 1 § 3 LSS.
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Personlig assistans

Nämnden har endast prövat om Katarina Jonsson tillhör personkretsen enligt 

1 § 3 LSS. Eftersom nämnden inte har prövat huruvida hon har rätt till den 

sökta insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS bör inte förvaltnings

rätten som första instans ta ställning till om hon har rätt till den sökta in

satsen och i så fall i vilken omfattning. Det far i stället anses ankomma på 

nämnden att göra denna vidare utredning och bedömning. Vid denna pröv

ning ska nämnden utgå från att om Katarina Jonsson omfattas av person

kretsen i 1 § 3 LSS. Handlingarna i målet ska därför överlämnas till 

nämnden för sådana åtgärder och beslut.

Sammantagen bedömning

Sammantaget gör förvaltningsrätten bedömningen att Katarina Jonsson upp

fyller alla kriterier för att tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS. Förvaltningsrät

ten kan emellertid inte som första instans ta ställning till hennes rätt till per

sonlig assistans, vilken bedömning istället får göras av nämnden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR,
Detta avgörande kan överklagas. För information om hur man överklagar, se 

bilaga (FR-03).

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM
I KARLSTAD

Stefan Olsen Siri 

rådman

I avgörandet har även nämndemännen Karin Einarsdotter Carlén, Fredrik 

Rosenbecker och Roger Kolberg deltagit.
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Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt.
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall.

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt.

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.
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