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KLAGANDE 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

MOTPART 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 24 september 2015  

i mål nr 7995-14, 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 Vård- och 

omsorgsnämnden i Eskilstuna kommuns beslut. 

 

_________________________ 

  

1



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2761-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun (nämnden) yrkar att 

kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens 

beslut den 10 november 2014 och anför i huvudsak följande.  

 kan på egen hand och med allmänna kommunikationsmedel för-

flytta sig mellan olika platser.  har i och för sig ett behov 

av att få kamrater. Detta behov kan dock inte tillgodoses genom insatsen 

ledsagarservice utan genom insatsen biträde av kontaktperson. Det är ange-

läget med vägledning avseende skillnaden mellan insatserna ledsagarservice 

och biträde av kontaktperson.  

 

 har förelagts att svara på nämndens överklagande men 

har inte hörts av.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 tillhör personkretsen i 1 § 1 LSS. Kammarrätten kan i 

detta mål enbart pröva om  är i behov av insatsen led-

sagarservice enligt 9 § 3 LSS för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Syftet med ledsagarservice enligt LSS är att hjälpa den funktionshindrade 

att på sin fritid komma ut och delta i samhället. Genom insatsen ska den 

enskilde ges möjlighet att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i 

kulturlivet eller promenera. Insatsen ska anpassas efter de individuella 

behoven (jfr prop. 1992/93:159 s. 74 och 178).  

 

Det kan av utredningen inte utläsas att  deltagit i någon 

aktivitet som motiverat ledsagarservice.  har vidare i 

förvaltningsrätten uppgett att han med buss självständigt kan ta sig till och 

från olika platser. Han var, vid tidpunkten för nämndens beslut, beviljad 

insatserna biträde av kontaktperson en gång per vecka och korttidsvistelse 
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med bland annat fyra dygn per månad.  Enligt kammarrättens mening ger 

utredningen inte stöd för att  vid den i målet aktuella 

tiden, var i behov av insatsen ledsagarservice för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Överklagandet ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Håkan Löfgren (ordförande), kammarrättsrådet 

Evalotta Grip och kammarrättsassessorn Christina Fränngård (referent) 

har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud:  

 

 

  

MOTPART 

Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vuxennämndens beslut den 10 november 2014, se bilaga 1 

 

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

funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten förklarar att  har rätt till ledsagarser-

vice.  

 

Målet visas åter till nämnden som har att bestämma omfattningen av insat-

sen. 

 

___________________ 

 

  

1
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Vuxennämnden i Eskilstuna kommun (nämnden) beslutade den 10 novem-

ber 2014 att avslå  ansökan om ledsagarservice fr.o.m. 

januari 2015. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.  

 

 överklagar beslutet och yrkar att han ska få rätt till led-

sagarservice i enlighet med ansökan. Han anför bl.a. följande. Det tog ca 

ett år innan han fick reda på av korttidsboendet att det fanns ett beslut om 

ledsagare. Inget beslut kom via post och därför trodde han att ledsagarser-

vice inte hade blivit godkänt. Det blev först lite svårigheter i kommunikat-

ion mellan honom och ledsagaren, men nu har de en bra rutin att träffas. 

Det står i nämndens protokoll att han själv åker in till stan med buss och 

träffar kompisar. Detta stämmer inte. Han kan åka buss, men träffar ingen, 

utan går till någon butik och åker sedan hem igen. Ledsagarservice är väl-

digt viktigt för honom, så han kommer ut och kanske kan hitta ett intresse 

tillsammans med ledsagaren. Han behöver den stöttningen.  

 

Nämnden yrkar att förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan bifall och 

anför bl.a. följande.  klarar att själv komma ut bland 

andra människor och ta sig till och från olika platser. Han har en kontakt-

person enligt LSS, en gång per vecka, för fritidsaktiviteter och deltagande i 

kulturlivet.  har inte behov av insatsen ledsagarservice 

för att tillförsäkras goda levnadsvillkor, utan behovet anses redan vara till-

godosett.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Rättslig reglering 

 

17 § LSS föreskrivs att den som tillhör den personkrets som omfattas av 
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lagen har rätt till insatser i form av särskild service enligt 9 § om han be-

höver sådan hjälp för sin livsföring och om hans behov inte kan tillgodoses 

på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda lev-

nadsvillkor. 

 

Av 9 § 3 LSS framgår att insats för särskilt stöd och service kan ges i form 

av ledsagarservice. 

 

I lagens förarbeten (prop. 1992/93:159 s. 178) anges bl.a. följande.  

Ledsagarservice lämnas som ett led i strävandena att underlätta för den 

enskilde att ha kontakter med andra. – Avsikten är att den enskilde ska få 

hjälp att komma ut bland andra människor, exempelvis ledsagning för be-

sök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar 

till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funkt-

ionshinder. – En kontaktperson ska vara en medmänniska. – En viktig 

uppgift för kontaktpersonen ska vara att bryta den funktionshindrades iso-

lering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 tillhör personkretsen i 1 § 1 LSS och han kan därmed 

vara berättigad till ledsagarservice enligt 9 § 3 samma lag. Frågan i målet 

är om han behöver ledsagarservice för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.   

 

 var beviljad insatsen ledsagarservice till och med de-

cember 2014.  

 

Vid tiden för det överklagade beslutet var  beviljad flera 

insatser enligt LSS. Han hade en kontaktperson och korttidsvistelser utan-

för det egna hemmet. Samma insatser var beviljade i september 2012 när 

han ansågs ha behov av ledsagarservice för att uppnå goda levnadsvillkor. 
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Den omständigheten att  inte tidigare utnyttjat ledsagar-

service trots att han haft möjlighet att göra det utgör i sig inte något skäl att 

nu vägra honom insatsen, särskilt med tanke på att han under viss period 

inte känt till att insatsen var beviljad.  

 

 har diagnosen Aspergers syndrom och har svårt i sociala 

sammanhang. Nämnden anser att han kan ta sig till och från olika platser 

och träffa kompisar, men  har anfört att detta inte stäm-

mer. Enligt honom är syftet med en ledsagare att han ska komma ut och 

kanske hitta ett intresse tillsammans med ledsagaren. Nämnden menar att 

 behov redan är tillgodosedda och att hans kontaktper-

son kan ta med honom vid fritidsaktiviteter och deltagande i kulturlivet.  

 

Insatserna kontaktperson och ledsagarservice syftar båda till att motverka 

den enskildes isolering och täcker således delvis samma behov. Av utred-

ningen framgår att  inte helt har brutit den isolering som 

insatserna enligt LSS syftar till. Förvaltningsrätten finner därmed vid en 

sammantagen bedömning, med särskilt beaktande av  i 

allt väsentligt oförändrade problematik, att han har behov av ledsagarser-

vice. Det bör i första hand ankomma på nämnden att bestämma i vilken 

omfattning insatsen ska tillhandahållas honom.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga 2 (DV 3109/1D).  

 

Magnus Wickström 

 

I avgörandet har även nämndemännen Solveig Danielsson, Carin Palm och 

Jan Inge Printz deltagit. Föredragande har varit Sofie Lindholm.  
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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 2



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




