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KLAGANDE 
Socialnämnden i Kalmar kommun 

  

MOTPART 
  

 

Ombud: Förbundsjurist Leif Jeppsson 

Synskadades Riksförbund 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 7 december 2018 i mål nr 4362-18, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Social-

nämnden i Kalmar kommuns beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Kalmar kommun yrkar att kammarrätten upphäver förvalt-

ningsrättens dom och fastställer nämndens beslut den 21 september 2018. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Socialnämnden i Kalmar kommun 

 

 uppfyller inte samtliga förutsättningar för personkrets-

tillhörighet enligt LSS, eftersom hon inte kan anses ha betydande svårig-

heter i den dagliga livsföringen. Hon klarar sig självständigt i sin dagliga 

livsföring genom att ha förvärvat olika strategier och tillgång till annat stöd, 

såsom hjälpmedel, i sin vardag.  har behov av stöd för att 

utföra aktiviteter utanför hemmet. Detta behov bedöms inte vara så omfat-

tande att det förorsakar henne betydande svårigheter. Hon har inte behov av 

stöd vid personlig omsorg, hemmets skötsel eller i samband med kommuni-

cering.  

 

 har fritidsintressen och tar del av samhällslivet genom 

föreningsliv. Genom bistånd i form av färdtjänst kan hon komma utanför 

hemmet. Det finns således inte någon risk för att hon isoleras från andra 

människor.  behov är tillgodosedda genom beviljat 

bistånd i form av hemtjänst. I rättsfallet RÅ 1999 ref. 54 ansågs en 81-årig 

man med grav synskada ha ett stort och varaktigt funktionshinder, men inte 

betydande svårigheter i sin dagliga livsföring.  
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Hon kan inte förflytta sig på egen hand utomhus och har också svårigheter 

att kommunicera skriftligt med andra. Detta bör anses utgöra betydande 

svårigheter enligt aktuell bestämmelse. Mannen i det av socialnämnden 

åberopade rättsfallet kunde handla i en närbelägen affär, men behövde hjälp 

om han skulle ta sig längre bort. Hon tar sig inte ut själv över huvud taget. 

Hemtjänst kan inte jämföras med ledsagning enligt LSS, eftersom insatsen 

enligt LSS är mer flexibel och kan utnyttjas vid olika tider på dygnet. Hon 

har haft ledsagarservice i mer än 20 år. Insatser enligt LSS ska vara 

varaktiga. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till insatsen ledsagning 

med stöd av LSS. För detta krävs bl.a. att hon hör till personkretsen i 1 § 3 

LSS. Som förvaltningsrätten har påpekat, utgör det förhållandet att  

 tidigare har ansetts tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS inte något 

hinder för att vid en ny prövning av hennes rätt till insatser enligt LSS på 

nytt ta ställning till den frågan.  

 

Det är klarlagt att  till följd av sin synskada har ett stort 

och varaktigt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. 

Frågan är om funktionshindret orsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

 

Av utredningen framgår att  klarar att förflytta sig på 

egen hand i lägenheten. Hon sköter sin personliga hygien och omsorg 

självständigt samt lagar mat och klarar den dagliga skötseln av hemmet på 

egen hand. Hon har inga kommunikationsproblem, kan telefonera och 

använder ”läsapparat” för att tolka skriven text. Däremot hittar hon inte i 

närområdet, utan behöver hjälp och stöd vid vistelse utanför hemmet, vid 
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exempelvis inköp, läkarbesök och promenader. Hon behöver också hjälp 

med att inventera och skriva inköpslistor samt med medicinering.  

 

Enligt kammarrättens mening ger utredningen i målet inte stöd för att 

 synskada förorsakar sådana betydande svårigheter i 

hennes dagliga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd och 

service som krävs för att hon ska höra till personkretsen enligt 1 § 3 LSS.  

Överklagandet ska därför bifallas.  

 

Upplysningsvis kan informeras om att  har möjlighet att 

ansöka om bistånd i form av ledsagning med stöd av socialtjänstlagen 

(2001:453). 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Evalotta Grip (referent) 

och Linda Svärd har deltagit i avgörandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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DOM 
2018-12-07 

Meddelat i Växjö 

Mål nr 

4362-18 

 

 

 

Dok.Id 192240     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Ombud: Leif Jeppsson 

Synskadades Riksförbund 

 

MOTPART 
Socialnämnden i Kalmar kommun 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut 21 september 2018 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut och förklarar att  

 tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 

 

Målet överlämnas till socialnämnden för prövning om  

uppfyller övriga förutsättningar för rätt till ledsagarservice enligt LSS och i 

vilken omfattning insatsen i sådana fall ska utgå.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Genom det överklagade beslutet avslog socialnämnden  

ansökan om fortsatt ledsagarservice. Socialnämnden motiverade beslutet 

bl.a. med att  inte tillhör personkretsen enligt 1 § LSS 

och hon har därmed inte rätt till sökt insats.  

 

 

Bilaga A
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 överklagar beslutet och yrkar att beslutet ändras på så 

sätt att hon tillhör personkretsen som omfattas av LSS. Hon yrkar vidare att 

förvaltningsrätten förordnar att kommunens beslut att dra in hennes tidigare 

insats i form av ledsagarservice inte ska gälla i avvaktan på att ärendet 

slutligt avgörs. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Hon är gravt 

synskadad och saknar i princip ledsyn. Hon behöver hjälp av en annan 

person om hon ska förflytta sig utanför hemmet. Hon kan inte heller 

kommunicera skriftligt eller ta emot skriftlig information. Hennes 

funktionshinder är stort och varaktigt och beror inte på normalt åldrande.  

 

Socialnämnden vidhåller sitt beslut.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Förvaltningsrätten tar upp målet till slutligt avgörande varför  

 interimistiska yrkande förfaller.  

 

Enligt 1 § LSS innehåller lagen bestämmelser om insatser för särskilt stöd 

och särskild service 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 

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 eller service. 

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 55 f.) framgår samman-

fattningsvis följande. Med funktionshinder avses förvärvade eller medfödda 

fysiska eller psykiska funktionshinder på grund av sjukdom eller 
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skada. Funktionshindret ska för att omfattas av lagen vara stort och 

varaktigt. 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. Det gäller t.ex. om en person till följd av 

funktionshinder dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har 

återkommande behov av annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i 

boendet, i utbildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för att förflytta 

sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot information. Exempel 

på personer med sådana funktionshinder kan t.ex. vara människor med 

uttalade rörelsehinder eller grava syn- eller hörselskador. Med betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen menas att den enskilde inte på egen 

hand kan klara vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, påklädning, 

mathållning, förflyttning inomhus och utomhus, sysselsättning eller att 

utföra nödvändig träning eller behandling. Med omfattande behov av stöd 

eller service avses både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Den enskilde 

ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara 

funktioner som andra kan klara på egen band. Med återkommande avses att 

stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer. 

 

Socialnämnden har avslagit  ansökan om att även 

fortsättningsvis ha rätt till insatsen ledsagning på grund av att hon inte anses 

tillhöra personkretsen i 1 § LSS. Det tidigare beslutet upphörde att gälla den 

6 maj 2018. Eftersom hennes funktionshinder inte kan hänföras till de 

tillstånd som anges i 1 § 1 och 2 LSS är frågan om hon uppfyller samtliga 

rekvisit för att omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. 

 

 är blind och hon får därmed anses ha ett stort och 

varaktigt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. 

Frågan är därefter om funktionshindret orsakar betydande svårigheter i 

hennes dagliga livsföring och om hon därför har ett omfattande behov av 

stöd.  
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 har tidigare bedömts vara omfattad av den aktuella 

personkretsen. Att bedömningen av om en person tillhör aktuell personkrets, 

som inte är diagnosstyrd, kan variera över tid är i sig inte anmärkningsvärt. 

Det är uppenbart att konsekvenserna av en funktionsnedsättning, vad gäller 

både svårigheter i den dagliga livsföringen och behovet av stöd och service, 

kan variera såväl i tiden som från individ till individ. Bedömningen av en 

funktionsnedsättnings konsekvenser i dessa avseenden måste därför ta sin 

utgångspunkt i den enskildas aktuella livssituation. Beroende på den kan en 

person vid en tidpunkt alltså anses tillhöra personkretsen medan 

bedömningen vid en senare tidpunkt kan bli den motsatta och detta trots att 

funktionsnedsättningen inte förändrats vare sig till art eller omfattning (jfr 

Kammarrättens i Göteborgs dom den 3 mars 2015 i mål nr 1758–14).  

 

Utredningen i målet visar att  synnedsättning gör att hon 

inte kan förflytta sig självständigt utanför hemmet eftersom hon inte har 

förmåga att använda blindkäpp på grund av förslitningsskador och värk i 

axlar. Hon kan inte heller lokalisera sig utanför bostaden. Synnedsättningen 

begränsar hennes möjligheter att kunna ta del av samhällslivet och sociala 

aktiviteter. Hon känner sig även ensam och isolerad i sin lägenhet. Hon har 

även svårigheter med att välja ut varor själv i butiken. Förvaltningsrätten 

anser mot denna bakgrund att  funktionshinder orsakar 

henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hennes behov av 

stöd och service på grund av hennes totala synnedsättning får därmed anses 

omfattande. Hon tillhör därför den personkrets som omfattas av 1 § 3 LSS. 

Det ankommer därför på socialnämnden att pröva om  

uppfyller övriga förutsättningar för rätt till ledsagarservice och i vilken 

omfattningen insatsen i så fall ska utgå.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)  

 

 

Per Hansson  

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Carl-Gustav Arvidsson,  

Ros-Marie Gustafsson och Eric Aronsson deltagit. 

 

Föredragande: Isabella Kulevska  
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

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.  

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. 

  

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. 

Bilaga 1
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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. 



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. 
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