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KLAGANDE 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

Ombud: Biståndschefen Pia Svennerholm Moberg 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

MOTPART 

  

 

 

  

Ombud: Peter Lindeberg 

Vi Assistans 

Box 1575 

411 41 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 24 september 2015 i  

mål nr 8209-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS)  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

2. Kammarrättens inhibitionsbeslut den 19 oktober 2015 upphör därmed att 

gälla. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

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

kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens 

beslut.  

 

 motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

Kammarrätten har den 19 oktober 2015 beslutat att förvaltningsrättens dom 

i avvaktan på målets slutliga avgörande tills vidare inte ska gälla (inhibi- 

tion). 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Nämnden 

 

Mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens praxis (RÅ 1999 ref 54, 

HFD 2011 ref. 36 och HFD 2012 ref. 8) kan  funktionshinder 

inte anses medföra sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

som avses i lagen. Inte heller kan hans funktionsnedsättning innebära att 

han har ett sådant omfattande behov av stöd och service som förutsätts för 

att han ska anses tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Det komplette-

rande läkarutlåtandet den 17 november 2014, innefattande bl.a. rättelse i 

fråga om att  har nedsatt bålstabilitet, har av förvaltningsrätten 

lagts till grund för prövningen av nämndens beslut. Av den ADL-bedöm-

ning som gjordes den 15 april 2014 framgår dock tydligt att  

trots nedsatt bålstabilitet och viss smärtproblematik, har förmåga att klara 

flertalet vardagssysslor. Han får även stöd från sin familj. Hans återkom-

mande behov av stöd är hjälp vid olika förflyttningar.  

 

Förvaltningsrätten har vidare i sin prövning vägt in  neuropsy-

kiatriska diagnos som en försvårande faktor i hans situation. Denna diagnos 

2



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2777-15 

   

 

 

ställdes i tid efter nämndens bedömning och beslut. Det fanns dock redan 

vid beslutstillfället en misstanke om neuropsykiatrisk problematik och 

denna får anses ha beaktats vid nämndens prövning. För det fall den fast-

ställda diagnosen ska beaktas särskilt så borde  funktionsför-

måga snarare ha förbättrats, efter att adekvat behandling erhållits, och 

medföra ett minskat behov av stöd och hjälp. Prövningen av  

stöd- och hjälpbehov bör ske mot bakgrund av de omständigheter som 

förelåg vid tiden för nämndens beslut.  

 

  

 

Den kompletterande medicinska utredningen som ingetts till förvaltnings-

rätten bör accepteras. Den praxis som nämnden åberopar är inte jämförbar 

med aktuell situation. Att hänvisas till familj och vänner för stöd och hjälp 

strider helt mot lagens anda.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Som nämnden framhållit fanns uppgifter om såväl nedsatt bålstabilitet som 

misstänkt neuropsykiatrisk problematik i den utredningen som låg till grund 

för nämndens beslut. Kammarrätten anser därför att varken det komplette-

rande läkarintyget eller den omständigheten att  numera har en 

fastställd diagnos kan få någon avgörande betydelse i målet.  

 

Som förvaltningsrätten framhållit är det ostridigt att  har ett 

varaktigt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. I fråga om 

 funktionshinder är stora och förorsakar honom betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen noterar kammarrätten att det av 

utredningen framkommer att  situation har förändrats sedan år 

2011 då han senast ansökte om insatsen personlig assistans, och fick avslag 

på den grunden att han inte bedömdes tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS. 

 är numera ensamstående och han har utvecklat ett kroniskt 
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smärttillstånd, vilket medför att han är mindre självständig. Av utredningen 

framkommer vidare att  får hjälp av sina anhöriga med ett flertal 

moment i den dagliga livsföringen som t.ex. förflyttningar, matlagning och 

tvätt. Bedömningen av en persons behov av stöd eller service måste alltid 

ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska 

faktorer (jfr prop. 1992/93:159 s 169). Kammarrätten anser sammantaget, 

även med beaktande av HFD 2012 ref. 8, att det inte framkommit skäl att 

ändra förvaltningsrättens dom. Överklagandet ska därför avslås. 

 

Kammarrättens inhibitionsbeslut den 19 oktober 2015 upphör därmed att 

gälla. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Kammarrättsrådet Bodil Stelzer (ordförande), kammarrättsrådet Göran 

Mattsson (skiljaktig) och tf. kammarrättsassessorn Hanna Shev (referent) 

har deltagit i avgörandet. 

 

 

Göran Mattssons skiljaktiga mening: 

 

Jag instämmer i majoritetens bedömning utom vad gäller frågan om  

 funktionshinder förorsakar honom betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller ser-

vice. Mot bakgrund av de bedömningar som gjorts i rättsfallet HFD 2012 

ref. 8 anser jag i stället att det inte har framkommit att  

funktionshinder är sådana att han tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 

Enligt min mening bör därför förvaltningsrättens dom upphävas och 

nämndens beslut fastställas.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

 

DOM 
2015-09-24 

Meddelad i 
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Dok.Id 219870     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 406 

581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00  013-25 11 40 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Peter Lindeberg 

Vi Assistans 

Box 1575 

411 41 Göteborg 

  

MOTPART 

Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vuxennämndens beslut den 9 oktober 2014, se bilaga 1   

 

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

funktionshindrade, (LSS); fråga om personkretsbedömning 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 

Förvaltningsrätten förklarar att  tillhör personkretsen i l § 3 

LSS. 

 

Målet visas åter till vuxennämnden för prövning av om övriga förutsätt-

ningar för rätt till personlig assistans är uppfyllda. 

 

___________________ 

 

 

 

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Vuxennämnden i Eskilstuna kommun (nämnden) avslog den 9 oktober 

2014  ansökan om personlig assistans. Skälen för beslutet 

framgår av bilaga 1. 

 

 överklagar beslutet och yrkar att han ska tillerkännas full rätt 

till personlig assistans enligt LSS. Han anför bl.a. följande. Enligt nämnden 

har avslag skett på hans ansökan p.g.a. att han inte vill ha trygghetslarm, 

inte vill ha hemtjänst samt att han har full styrka i armar och bål. Det är 

riktigt att han har tackat nej till trygghetslarm, men inte för att han vill av-

säga sig tryggheten, utan för att han har en telefon som används för att på-

kalla hjälp. Vidare tycker han att det är jobbigt att hemtjänsten sänder nya, 

för honom obekanta, personer som hjälper honom. Han vill ha, av honom 

accepterade, personer som personlig assistans innebär. Det var en förväx-

ling i tidigare läkarintyg, vilket korrigerats i intyg från överläkare  

 den 17 november 2014. Av intyget framgår att han inte har full 

styrka i armar och bål. Detta har tidigare påtalats till nämnden, men utan 

effekt vilket är märkligt då det tidigare styrkts av den ADL-utredning som 

gjorts den 15 april 2014. Till detta kan även redovisas den ADHD-

utredning som gjorts den 9 december 2014. Tillsammans utgör dessa dia-

gnoser en verkligt svår situation och komplicerar tillvaron för honom. Det 

går inte att utesluta att nämnden har använt sig av det faktum och han tidi-

gare inte har behövt hjälp med sina dagliga sysslor. Han har haft ett sambo-

förhållande och har inte haft behov av assistans av utomstående. När detta 

förhållande upphörde så har hans familj och vänner fått klara hans behov, 

vilket inte är en hållbar lösning.  

 

Nämnden yrkar att förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan bifall 

samt anför bl.a. följande.  bedöms ha ett visst hjälpbehov men 

svårigheterna är inte så betydande att de medför ett omfattande behov av 
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stöd och service som förutsätts för att omfattas av personkretsen i 1 § 3 

LSS. Han har därmed inte rätt till insatser enligt 9 § LSS.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utredning i målet 

 

Av utlåtande den 15 april 2014, av arbetsterapeut  och sjuk-

gymnast  framgår bl.a. följande.  är själv-

ständig att äta och dricka, samt vid kommunikation. Vid förflyttning är det 

besvärligt för honom p.g.a. smärta i axlar och händer samt besvär av spas-

ticitet i benen. Han har vid flertalet tillfällen ramlat vid förflyttningar. Han 

använder manuell rullstol eller elrullstol inomhus och kör elrullstol utom-

hus. I dagsläget tar han hjälp av sin bror vid förflyttningar.  

utför toalettbesök själv, men behöver hjälp med förflyttning till och från 

toastol, samt med att ordna klädseln efter toalettbesök. Han klarar av att klä 

av och på sig, men får ont i axlarna. Spasticiteten i benen varierar och då 

blir det svårare för honom att klara påklädning. Vad gäller personlig hy-

gien är han självständig i duschen, men behöver hjälp med förflyttningar 

till och från duschstol. Han har inget körkort och behöver hjälp i och ur bil. 

Han är självständig vid småinköp, men utför inga andra inköp. Vid mat-

lagning och tvättning får han hjälp av sin mamma med. Han behöver även 

hjälp med städning.  

 

Av utlåtande den 9 maj 2014, av överläkare  framgår bl.a. 

följande.  har en traumatisk ryggmärgsskada från 2008 med 

fraktur på Th12. Han har neurogena smärtor och har i efterhand utvecklat 

misstänkta belastningsskador, framför allt i höger arm och axel. Han har 

komplett parapares i benen utan aktiv rörelseförmåga. Funktionen i hans 

armar och bål är god samt bålen stabil.  är rullstolsburen och 

han kan, om än med svårigheter, klara sin personliga ADL och förflytt-
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ningar. Hans ständiga neuropatiska smärttillstånd i benen är dock en stän-

dig plåga och ett relativt hinder, som gör att han gärna tar hjälp av en an-

nan person.  

 

Av intyg den 17 november 2014, av överläkare  framgår 

bl.a. följande. I tidigare utlåtande av undertecknad finns ett sakfel. Det 

hävdas i intyget att  har god bålstabilitet, vilket är felaktigt. I 

stället förhåller det sig så att han har nedsatt bålstabilitet, vilket påpekas i 

ADL-bedömningen den 15 april 2014 av arbetsterapeut  och 

sjukgymnast  Utöver detta har han en avsevärd smärtpro-

blematik i skuldror, axlar och armar. Detta beror på belastningssmärtor och 

begynnande förslitning i skulderpartiet, och han har nu alltså ett kroniskt 

smärttillstånd där. Dessa smärtor hindrar  i många av det dag-

liga livets aktiviteter, framför allt vid förflyttningar. Han klarar inte av att 

lyfta sig själv, och måste därför ha hjälp vid i stort sett samtliga förflytt-

ningar. Förslitningar har också inneburit att han inte kan använda sin aktiva 

rullstol annat än inomhus på jämnt underlag. Utomhus använder  

 därför sedan 2011 en elrullstol. Den situationen som nu råder be-

döms bli kronisk, och möjligheterna för honom att bli smärtfri i skuldrorna 

torde vara mycket små. Utöver ovanstående bör  situation 

bedömas i perspektivet av den neuropsykiatriska problematik som förelig-

ger. Detta sammanhänger med att han behöver ha en eller ett fåtal personer 

han känner väl som hjälper honom. Mot bakgrund av ovanstående är upp-

fattningen att beslutet om avslag avseende personlig assistans bör omprö-

vas.  

 

Av utlåtande den 9 december 2014, av psykolog  framgår 

bl.a. följande.  remitterades till mottagningen den 2008 med 

frågeställning om ADHD. Undertecknad har träffat  för psyko-

logutredning 2014. Bedömningen är att  uppfyller kriterierna 

för ADHD, men även att han har en låg kognitiv funktionsnivå med min-
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nessvårigheter. Detta innebär att han har behov av stöd för att få vardagen 

att fungera. Han behöver hjälp med att få till en dygnsrytm, skapa en struk-

tur i vardagen och upprätthålla den.  

 

Rättslig reglering 

 

Den personkrets som med stöd av LSS har rätt till insatser för särskilt stöd 

och särskild service anges i l § nämnda lag och avser 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 omfat-

tande behov av stöd eller service. 

 

Enligt 7 § har personer som anges i l § 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. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  tillhör den personkrets som avses i 1 § 3 

LSS, vilket är en grundläggande förutsättning för att han ska ha rätt till 

personlig assistans. 

 

Det är i målet ostridigt att  har ett varaktigt funktionshinder 

som inte beror på normalt åldrande. Även förvaltningsrätten anser att så är 

fallet. Frågan som då uppkommer är om hans funktionshinder också är 
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stora och förorsakar honom betydande svårigheter i den dagliga livsföring-

en och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

 har en ryggmärgsskada sedan 2008 med komplett förlamning i 

båda benen samt bortfall av all känsel nedanför en nivå i navelhöjd. 

Nämnden har anfört i det överklagade beslutet att  har god 

funktion i armar och bål och stabil i bålen. Denna uppgift har dock korrige-

rats av överläkare  som menar att  tvärtom har 

nedsatt bålbalans. Han har vidare utvecklat smärta i axlar och händer vilket 

gör att han är mindre självständig än tidigare.  har nu även bli-

vit diagnostiserad med ADHD.  

 

Av utredningen i målet framgår att  inte har några pågående 

insatser enligt LSS. Han har tidigare prövat hemtjänst, men klarade inte av 

att det var för honom obekanta personer som hjälpte till. Behandlande lä-

kare menar att detta knyter an till hans neuropsykiatriska problem.  

 får istället hjälp av familj och vänner.  

 

Förvaltningsrätten anser att utredningen i målet visar att  behö-

ver hjälp och stöd med främst förflyttningar, men även vid personlig hy-

gien, toalettbesök och påklädning samt vid sysslor i hushållet. Av utred-

ningen framgår att hans ADHD-diagnos också försvårar hans situation. 

Enligt förvaltningsrätten är  behov återkommande och omfat-

tande. 

 

Mot angiven bakgrund finner förvaltningsrätten att  har stora 

och varaktiga funktionshinder som medför ett omfattande hjälpbehov i den 

dagliga livsföringen.  omfattas därmed av personkretsen i 1 § 3 

LSS. Det bör i första hand ankomma på nämnden att pröva om övriga för-

utsättningar för rätt till personlig assistans är uppfyllda. Målet ska därför 

visas åter till nämnden.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man gör det 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. 
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