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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 24 maj 2017 i mål nr 5529-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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BAKGRUND 

 

Vård- och omsorgsnämnden (nämnden), som bedömde att  

tillhörde personkretsen i 1 § 3 LSS, beslutade den 23 oktober 2013 att med 

stöd av LSS bevilja honom ledsagarservice med 20 timmar per månad från 

och med den 1 november 2013 och tills vidare, med kontinuerlig uppfölj-

ning och omprövning av beviljad insats. Nämnden angav att beslutet kunde 

komma att prövas på nytt om de förhållanden som låg till grund för beslutet 

ändrades. 

 

Sedan  begärt utökning av insatsen beslutade nämnden den 

29 juni 2016 att avslå hans begäran. Som skäl för beslutet angavs att nämn-

den gjorde bedömningen att han inte omfattades av personkretsen i 1 § LSS 

och därmed inte hade rätt till insatser enligt LSS.  över-

klagade beslutet hos förvaltningsrätten. 

 

Nämnden uppgav den 3 februari 2017, i svar till förvaltningsrätten, att den 

genom beslutet den 23 oktober 2013 beviljade insatsen inte hade dragits in 

och att nämnden inväntade dom i målet.  

 

Förvaltningsrätten har den 24 maj 2017 avslagit  över-

klagande av nämndens beslut den 29 juni 2016. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten ska förklara att han tillhör person-

kretsen i 1 § 3 LSS och anför bl.a. följande.  

 

Han anser att det är fråga om ändring av ett gynnande beslut eftersom 

nämnden tidigare bedömt att han tillhör personkretsen och beviljat honom 

ledsagning med stöd av LSS. Ett gynnande beslut om att han tillhör 
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personkretsen kan inte ändras utan att det får absurda konsekvenser i form 

av att han får insatser enligt LSS utan att anses tillhöra personkretsen. 

 

Han är helt blind och har en CP-skada, vilket framgår av utredningen.  

CP-skadan innebär att det blir svårare för honom att kompensera för 

synskadan, eftersom han endast kan använda händerna i begränsad om-

fattning. Han tar sig inte fram utanför det egna hemmet utom i närmiljön. 

Han kan inte handla själv och han behöver också hjälp med matlagningen. 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan om  tillhör personkretsen ska prövas i samband 

med varje prövning av en begäran om insats enligt LSS. Nämnden är därvid 

inte bunden av ett tidigare ställningstagande. Vad  anför i 

denna del innebär därmed inte att det var felaktigt av nämnden att pröva 

hans personkretstillhörighet på det sätt som gjordes i beslutet den 29 juni 

2016. 

 

Det är ostridigt att  har ett varaktigt och stort funktions-

hinder som inte beror på normalt åldrande. Av utredningen framgår vidare 

att han till följd av sitt funktionshinder, i form av att han är blind och har en 

CP-skada, behöver hjälp i den dagliga livsföringen. Kammarrätten anser 

emellertid, i likhet med förvaltningsrätten, inte att hans funktionshinder 

medför så betydande svårigheter i hans dagliga livsföring, och därmed ett 

omfattande behov av stöd och service, att han omfattas av personkretsen i 

1 § 3 LSS. Överklagandet ska därför avslås. 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist (ordförande), kammarrättsrådet 

Hans-Olof Hallbäck (referent) och tf. kammarrättsassessorn Anna Ekman 

har deltagit i avgörandet. 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun 

601 81 Norrköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 juni 2016 

 

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

ionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om insats i form av kontaktperson. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

Förvaltningsrättens beslut om inhibition den 21 december 2016 upphör 

härmed att gälla.   

1
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YRKANDEN M.M.  

 

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun (nämnden) beslutade 

den 23 oktober 2013 att bevilja  ledsagarservice med om-

fattningen 20 timmar enligt LSS. Nämnden har därefter den 29 juni 2016 

avslagit  ansökan om utökning av ledsagarservice med 

omfattningen 10 timmar enligt LSS. Som skäl för beslutet angavs att  

 inte omfattas av någon personkrets och därmed inte har rätt till 

insatser enligt LSS. 

 

 överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han har  

ansökt om ledsagning och kontaktperson. Dessa uppdrag kan inte utföras 

med kvalité från hemtjänsten. Han klarar av många vardagliga aktiviteter i 

hemmet, t.ex. personlig hygien, toalettbesök och påklädning. Han kan där-

emot inte städa, stryka, laga eller inhandla mat. Han klarar inte heller på- 

och avklädning med plagg som har knappar eller dragkedjor. Det är dock 

inte detta han främst behöver hjälp med. Han är i behov av hjälp när han är 

utanför sitt hem, på okända platser. Han behöver hjälp med inköp och led-

sagning till olika aktiviteter. Utan ledsagare är han hänvisad till att röra sig 

inom några hundra meter från bostaden, vilket leder till isolering och be-

gränsad möjlighet till rekreation. Han behöver även en kontaktperson som 

kan bistå att han kommer ut för att delta i samhällslivet och få en social 

samvaro. Han är idag i behov av sin mamma som bor i närheten. Hon är 

dock gammal och kan inte längre bistå honom i hans dagliga behov. Han har 

enligt tidigare beslut ansetts omfattas av personkretsen. Ett gynnande beslut 

får inte ändras till den enskildes nackdel om det inte råder ändrade förhål-

landen. Hans situation har inte förbättrats sedan tidigare beslut. Till stöd för 

sin talan åberopar han intyg från kurator samt hänvisar till rättspraxis och 

förarbeten. 
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Nämnden vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande.  har 

ett pågående beslut från den 23 oktober 2013 gällande ledsagarservice enligt 

LSS med omfattningen 20 timmar per månad. Beviljad insats har inte dra-

gits in.  

 

Förvaltningsrätten beslutade den 21 december 2016 att nämndens beslut tills 

vidare inte skulle gälla (inhibition). 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande.  är blind på 

båda ögonen. Synnedsättningen är sedan födseln och bestående. Han har en 

cerebral pares skada och lider av nedsatt funktion i händerna. 

 kan på egen hand sköta sin personliga vård.  klarar i 

stort av de flesta vardagsrutiner såsom toalettbesök, hygien, på- och avkläd-

ning, mathållning, tvätt, kommunicering, förflyttning inomhus och i väl-

kända miljöer där han har tränat men behöver hjälp med vissa moment. Han 

behöver hjälp inom vissa delar av den dagliga livsföringen såsom att handla, 

laga mat, städa och stryka. Han har svårt att hitta i okända miljöer och går 

inte till platser han inte tränat på.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

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 
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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. 

 

För att omfattas av personkretsen enligt 1 § 3 LSS måste alla angivna rekvi-

siten vara uppfyllda. Det är dock inte möjligt att helt självständigt bedöma 

rekvisiten var för sig eftersom de påverkar varandra. I förarbetena till LSS 

(prop. 1992/93:159 s. 55 f.) har beträffande rekvisiten i 1 § 3 uttalats sam-

manfattningsvis följande. Med funktionshinder avses förvärvade eller med-

födda fysiska eller psykiska funktionshinder på grund av sjukdom eller 

skada. Funktionshindret ska för att omfattas av lagen vara stort och varakt-

igt. 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 funktionshin-

der dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har återkommande 

behov av annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i boendet, i ut-

bildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för att förflytta sig, för att 

meddela sig med andra eller för att ta emot information. Exempel på perso-

ner med sådana funktionshinder kan t.ex. vara människor med uttalade rö-

relsehinder 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, för-

flyttning 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 hand. Med återkommande avses att stödbehovet vanligen 

föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 1999 ref. 54 bedömt att en 

person med grav synskada ansågs ha ett sådant stort och varaktigt funkt-

ionshinder som avses i 1 § 3 LSS men att funktionshindret inte ansågs föror-

saka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i 

bestämmelsen. Av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1999 ref. 

54 och HFD 2011 ref. framgår att inte enbart de omständigheterna att någon 

på grund av synnedsättning behöver hjälp med matlagning, val av lämpliga 

kläder, ledsagning utomhus och på okända platser samt att läsa inkommen 

post innebär sådana omständigheter som medför att en synskadad person 

ska tillhöra personkretsen i LSS. 

 

Förvaltningsrättens bedömning  

 

Inledningsvis konstaterar förvaltningsrätten att  har anfört 

att han är i behov av en kontaktperson. Det överklagade beslutet omfattar 

inte frågan om  har rätt till en kontaktperson. Förvaltnings-

rätten är därmed förhindrad att pröva  yrkande om det. 

Hans yrkande i den delen ska därför avvisas. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att det nu har klarlagts att det 

överklagade beslutet inte innebär att tidigare beviljad ledsagning enligt LSS 

har dragits in. Förvaltningsrätten har därför inte anledning att pröva om det 

har funnits förutsättningar för ändring av ett gynnande beslut.  

 

Nämnden har avslagit  ansökan om utökning av insatsen 

ledsagning på grund av att  inte anses tillhöra personkret-

sen i 1 § LSS. Eftersom  funktionshinder inte kan hänfö-

ras till de tillstånd som anges i 1 § 1 och 2 LSS är frågan om han uppfyller 

samtliga rekvisit för att omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. 
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 är helt blind och har en cerebral pares skada. Han lider av 

nedsatt funktion i händerna. Han 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 

 dagliga livsföring och om han därför har ett omfattande behov av stöd 

och service.  

 

Utredningen i målet visar att  till följd av sina funktions-

hinder har svårigheter inom flera områden i vardagen.  

klarar dock att i huvudsak sköta de grundläggande behoven såsom personlig 

hygien, måltider, av- och påklädning, förflyttning inomhus och utomhus på 

vissa välkända platser samt kommunicering. Förvaltningsrätten anser mot 

denna bakgrund att  funktionshinder inte orsakar sådana 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen som krävs för att han ska 

tillhöra personkretsen i LSS. Nämnden har därmed haft rätt avslå  

 ansökan om utökning av insatsen ledsagning enligt LSS. Över-

klagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR  

 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (DV 3109/1D). 

 

 

Kristina André Lilja 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Barbro GM Petersson, Leif Karlsson 

och Anita Rinman deltagit. Föredragande har varit Matilda Lindeberg.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

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




