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KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 17 mars 2015 i mål nr 2675-14, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN 

 

 yrkar att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom 

och förklarar att hon tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS.  

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun motsätter sig bifall till 

överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

  

 

Det rättsfall som förvaltningsrätten hänvisar till, RÅ 1999 ref. 54, gäller en 

81-årig man som klarade mer i sin vardagssituation än vad hon gör. Man 

kan inte jämföra hans livssituation med hennes. Hänsyn har inte tagits till att 

hon inte har varit synskadad särskilt länge. I ett avgörande från Kammar-

rätten i Göteborg den 3 mars 2015 i mål nr 1758-14, ansågs en gravt syn-

skadad 23-årig kvinna med en livssituation som är mer lik hennes tillhöra 

personkretsen enligt LSS. Dessutom bör den domen uppfattas så att om man 

inte ska förlänga en insats enligt LSS, så måste man motivera varför funk-

tionsnedsättningen inte längre leder till betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.  

 

Hon har tidigare haft insatser enligt LSS. En sådan organisatorisk fråga som 

att ansvaret för hennes LSS-insatser övergick från barn- och utbildnings-

förvaltningen till vuxenförvaltningen när hon blev 19 år bör inte kunna ha 

någon betydelse för giltigheten av det tidigare beslutet om LSS-insats. Hon 

har inte ansökt om personlig assistent, utan om ledsagarservice. Den in-

satsen är tänkt för dem som inte har behov av personlig assistent och det 

saknar därför relevans om hon kan sköta sin hygien själv eller inte. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

 funktionshinder kan inte anses vara så stort eller föror-

saka så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eller ett så omfat-

tande behov av stöd och service att hon tillhör personkretsen enligt LSS. 

Hon har därmed inte rätt till insatser enligt LSS.  är sedan 

den 10 december 2014 beviljad ledsagning och följeslagare med 24 timmar 

per månad enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av utredningen i målet framgår att  som har haft en grav 

synnedsättning sedan år 2008, tidigare har haft insats i form av ledsagning 

enligt LSS med 25 timmar per vecka fram till och med den 31 december 

2013. Insatsen hade beslutats av Barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna 

kommun. I anslutning till att  skulle fylla 20 år ingav hon 

en ny ansökan om ledsagning med 25 timmar per vecka till Vård- och 

omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun. Vård- och omsorgsnämnden avslog 

i beslut den 11 december 2013 hennes ansökan med motiveringen att hon 

inte bedömdes tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS.  över-

klagade inte det beslutet. Den 24 januari 2014 gav hon in en ny ansökan om 

ledsagning med 25 timmar per vecka. Vård- och omsorgsnämnden fattade 

därefter, den 17 mars 2014, det beslut som nu är föremål för prövning i 

kammarrätten.  

 

Kammarrätten kan i detta mål endast pröva om vård- och omsorgsnämndens 

beslut den 17 mars 2014 är riktigt. Kammarrätten kan således inte ta ställ-

ning till om beslutet den 11 december 2013 tillkommit i rätt ordning.  

 

Vad gäller frågan om  kan anses tillhöra personkretsen i 

1 § 3 LSS gör kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten. Vad 
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 anfört i kammarrätten medför inte att det finns anledning 

till någon annan slutsats i hennes fall. Överklagandet ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bengt Green (ordförande) och Evalotta Grip (referent) 

samt tf. kammarrättsassessorn Olle Molin har deltagit i avgörandet. 

 

 

Föredragande: Katarina Birkefall 
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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 1




