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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas ledsagarservice.  

 

Stadsdelsnämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN  

 

 anför bl.a. följande till stöd för sin talan. Hon lever isolerat 

med sin mamma, är bunden till sin mamma och ovan vid att göra aktiviteter 

med en annan person. Hon behöver fysisk aktivitet för sin hälsa då hon är 

överviktig och inte mår bra av stillasittandet i hemmet. Hon är snart 14 år 

och behöver möjlighet att som andra tonåringar kunna utvecklas efter sin 

förmåga för att kunna leva ett så självständigt och hälsosamt liv som 

möjligt. Hon ska ha möjlighet att aktivt kunna delta i samhället och att på 

egen hand delta i aktiviteter eller träffa jämnåriga vänner.  

 

 inger och åberopar ett läkarutlåtande om hälsotillstånd. 

 

Stadsdelsnämnden anför bl.a. följande till stöd för sin talan.  

var vid tiden för nämndens prövning ca 13 år gammal. Hon var då beviljad 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet med omfattningen 25 dygn per år 

samt korttidstillsyn för skolungdom över tolv år, utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen, samt under lov. När det gäller vad den sökta 

insatsen skulle användas till var det inte helt tydligt.  bedömdes  

då tillförsäkrad goda levnadsvillkor med redan beviljade insatser. En ny 

ansökan om ledsagarservice gjordes den 1 oktober 2018 med omfattningen 

2–3 timmar per vecka för att  skulle få möjlighet komma iväg 

och simma med någon annan än sin mamma samt för att det gynnade 

hennes hälsa.  uttryckte även själv att hon gillade att simma. 

 var vid denna tid 14 år fyllda och stadsdelsnämnden gjorde 

bedömningen att hon hade ett behov, som andra i hennes ålder, att komma 
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ut i aktivitet utan närvaro av en förälder. Hon beviljades ledsagarservice 

med nio timmar per månad från den 1 november 2018 till och med den 31 

oktober 2019. Nämnden skrev i sitt beslut att ledsagarservicen förslagsvis 

skulle kunna utföras de veckor  inte var på läger och då med tre 

timmar per tillfälle.  är även fortsatt beviljad korttidstillsyn på 

eftermiddagar, lov och studiedagar då hon även anses vara i behov av 

meningsfull sysselsättning samt korttidsvistelse i samma omfattning som 

tidigare.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är i vilken omfattning  har rätt till insatsen 

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

funktionshindrade (LSS). 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. framgår av förvaltningsrättens avgörande. 

 

I läkarutlåtande den 29 augusti 2018 anger överläkaren  

bl.a. följande.  har Downs syndrom, lätt utvecklingsstörning, 

fetma och sömnapnésyndrom. Hon behandlas nattetid med 

andningsapparatur med syrgas och mask. Pga. sin fetma behöver hon 

regelbunden fysisk aktivitet. Ledsagarservice där hon kan få komma ut och 

röra på sig skulle förebygga försämrad fysisk hälsa och ge ett bättre 

psykiskt mående. Ledsagarservice skulle även resultera i ökad 

självständighet och bryta hennes isolering. 

 

Kammarrättens bedömning 

 

Ledsagarservice tar sikte på en begränsad insats avsedd att ge 

funktionshindrade som inte uppfyller förutsättningarna för personlig 

assistans ökade möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och bryta 

social isolering, HFD 2011 ref. 8. Avsikten med ledsagare enligt LSS är att 
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den enskilde ska få hjälp att komma ut bland andra människor och att bryta 

den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Den 

enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

Bedömningen av om en enskild behöver insatser enligt 9 § första stycket  

1–9 LSS ska göras i jämförelse med den livsföring som kan anses normal 

för personer i samma ålder (se prop. 1992/93:159 s. 172). För att en viss 

insats ska kunna nekas den funktionshindrade på grund av att behovet 

tillgodoses på annat sätt, ska behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. Det 

räcker inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt, såsom gäller ifråga om 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).  

 

Det framgår av medicinsk utredning att  behöver fysisk aktivitet, 

men att hon har problem med balansen och inte själv kan orientera sig samt 

pga. sina kommunikationssvårigheter har svårt att på egen hand fråga sig 

fram. Hon vill också komma ut i aktiviteter utan att vara beroende av en 

förälder.  

 

Kammarrätten gör bedömningen att  för att faktiskt kunna 

tillförsäkras goda levnadsvillkor behövde ledsagarservice även före den 1 

november 2018, trots hennes relativt låga ålder av drygt 13 år. Det framstår 

väl avvägt med en omfattning av nio timmar per månad. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Martin Hamrin Anna Bengtsson 
kammarrättslagman  kammarrättsråd  adjungerad ledamot 
ordförande referent 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs stad beslutade den 23 oktober 2017 

att avslå   ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Som skäl för beslutet uppgav stadsdelsnämnden i huvudsak att han uppnår 

goda levnadsvillkor med de redan beviljade insatserna korttidstillsyn och 

korttidsvistelse med nuvarande omfattning. Behov av ledsagarservice be-

döms inte föreligga.   

 

  yrkar med hjälp av sin mamma, att hon ska bevil-

jas ledsagarservice med omfattningen 20 timmar per månad och anför bl.a. 

följande. Hon är 13 år och har inga vänner. Hon behöver ledsagarservice 

bl.a. för att komma i kontakt med andra och för att öka hennes fysiska akti-

vitetsnivå. Hon är inte självständig utan helt beroende av mamma. Hon kan 

inte göra något alls. Hon behöver bli mer social.  Handläggaren skriver att 

hon träffar sina syskon och syskonbarn regelbundet. Räcker det att bara 

träffa sin familj? Tänk om mamma blir riktigt sjuk och inte kan ta hand om 

henne. Även när hon träffar sina syskon sitter hon själv i sitt rum och vill 

inte se de så mycket. Hon kommer ut i korta stunder och tittar på vad man 

gör. Ibland tycker hon det är kul att träffa sina syskonbarn som är mellan 

fyra och sju år gamla. Familjen träffades en gång per vecka förut men på 

grund av att alla jobbar heltid så träffas familjen högst en gång per månad. 

Enligt telefonsamtal med hennes lärare så har det framkommit att hon har 

dåligt självförtroende.- Hon behöver motiveras och få uppmärksamhet hela 

tiden annars sätter hon sig i en vrå med en Ipad. Hon har inga vänner. – Hon 

sätter sig med en Ipad i timmar när hon är hemma. Om mamma tar ifrån 

henne den så blir hon väldigt aggressiv och kan även slåss för att få det hon 

vill.   

 

Stadsdelsnämnden har inte funnit skäl att ompröva beslutet.  
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UTREDNING 

Av utredningen som även kompletterats med uppgifter från andra, framgår 

bl.a. följande.   bor med sin mamma i en lägenhet. 

Hon har sju äldre utflyttade syskon och flera syskonbarn. Hon är i skolan 

mellan kl. 8 och 14 förutom på fredagar då hon slutar kl. 13.  

 har taxi till och från skolan och mamman lämnar henne vid taxin 

kl. 07.30 varje vardagsmorgon. Hon tycker om att simma, spela Ipad, m.m. 

Hon målar och läser inte hemma. Hon hade sömnmedicin i cirka en vecka, 

men vill inte ta tabletten. Hon sover dåligt om nätterna vilket gör att hon är 

trött på morgonen och har svårt att komma iväg till skolan. Vid möte den 11 

september 2017 berättar mamman att   omvård-

nadsbehov är desamma men större med hänvisning till att hon blivit äldre. 

Hon är envis till följd av sin funktionsvariation och det kräver mycket tåla-

mod.   dans ska börja i september månad men de 

vet inte om det blir ett eller två tillfällen per vecka. Den övriga familjen häl-

sar på hos dem ett tillfälle per vecka.   är bara 

hemma efter skolan och har inga kompisar. De vill ha ledsagarservice bl.a. 

för att   ska få komma ut och leka på lekplatser. Hon 

trivs bra på korttidsvistelsen och har hög närvaro men vill fortfarande inte 

sova över där. Hon blir arg om hon motiveras till det. Vid Västbusmöte den 

25 september 2017 uppger mamman att det råder ändrade förhållanden i 

familjen sedan senaste ansökan. Det behöver inte vara en syster som utför 

ledsagningen utan det är ok med någon utifrån.   är 

beviljad fritids en timme per dag med den utnyttjar inte den då hon inte får 

skjuts hem med taxi från fritids utan bara efter skolan. I telefonkontakt den 

20 februari 2017 med namngiven lärare på skolan framkommer bl.a. föl-

jande avseende   Hon klarar delvis vissa moment 

själv, t.ex. att klä av och på sig, ta mat och äta själv. Hon har inga vänner på 

skolan utan leker med vuxna. Hon kan ta kontakt med andra barn men hen-

nes klasskamrater är inte intresserade.   är bara in-

tresserad av fysisk aktivitet om hon tycker att det är kul annars krävs det 

3



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 5026-17 

  

 

mycket motivation och kompromisser om hon ska delta. Hon behöver 

mycket stöd i skolan, kräver mycket motivation och tillsyn för att göra alla 

aktiviteter och blir på dåligt humör om hon inte får uppmärksamhet och då 

sätter hon sig i en vrå med sin Ipad. Enligt e-mail den 20 februari 2017 med 

namngiven kurator framkommer att   har ett behov 

av att få utveckla sin självständighet och bryta sitt beroende till mamman. 

Insatsen ska främst tjäna det syftet och inte mammans behov av avlastning. I 

mail den 16 oktober 2017 från namngiven specialpedagog vid lägerverk-

samhet, Social resursförvaltning, framkommer bl.a. följande. Personalen 

upplever att   trivs på lägren. För det mesta har hon 

roligt när hon är där.   socialiserar sig mestadels sida 

vid sida med andra barn i olika aktiviteter, såsom i idrottshallen men även i 

exempelvis matsituationen. På dagslägren arbetar de mycket enskilt med 

deltagarna. Dagsläger är positivt och utvecklande för   

 då hon får möjlighet att byta miljö och prova på att göra aktiviteter 

som hon kanske inte skulle göra annars. I telefonsamtal den 4 oktober 2017 

med namngiven person, Ekonomiskt bistånd, framkommer följande. De har 

inte ställt krav på mamman för de har trott att hon varit hemma för att ta 

hand om   Hon ska skickas till Rehabgrupp eftersom 

  går i skola.   

 

  syster har i svar på kommunicering korrigerat 

uppgifter avseende bl.a. familjens inkomst och   

intressen. Stadsdelsnämnden uppger att de beaktat korrigeringen av uppgif-

terna förutom i den del det avser förekomst av annan diagnos då den inte 

styrks i intyg. Läkaren  uppges ha bekräftat diagnosen. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Frågan i målet är om   uppfyller förutsättningarna 

för att beviljas ledsagarservice motsvarande 20 timmar per månad.  
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Tillämpliga bestämmelser, m.m. 

Enligt 7 § LSS har den som tillhör lagens personkrets rätt till insatser i form 

av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9 LSS om de behöver sådan 

hjälp i sin dagliga livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Den 

enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. En insats 

för särskilt stöd och service är enligt 9 § 3 samma lag ledsagarservice. 

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 74) anges bl.a. följande. Ledsa-

garservice är en stödform som ursprungligen utvecklades för synskadade 

personer, men som senare kommit även andra grupper av funktionshindrade 

till del. Ledsagarservice är en betydelsefull verksamhet som kan underlätta 

för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ser-

vicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets men inte har per-

sonlig assistans, för att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller 

kulturlivet eller bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig 

service och anpassas efter de individuella behoven. 

 

I specialmotiveringen till bestämmelsen (a. prop. s. 178) anförs bl.a. att led-

sagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett 

omfattande funktionshinder. 

 

I förarbetena till LSS (a. prop. s. 172) anges att bedömningen av om en 

enskild behöver insatser enligt 9 § första stycket 1–9 LSS ska göras i jämfö-

relse med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder. 

För att viss insats ska kunna nekas den funktionshindrade på grund av att 

behovet tillgodoses på annat sätt, ska behovet faktiskt tillgodoses på annat 

sätt. Det räcker inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt, såsom gäller i 

fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att ledsagarservice tar sikte på en 
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begränsad insats, avsedd att ge funktionshindrade som inte uppfyller förut-

sättningarna för personlig assistans ökade möjligheter att genomföra enklare 

aktiviteter och bryta social isolering (se HFD 2011 ref. 8). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

  tillhör personkretsen i LSS oberoende av förekoms-

ten av annan diagnos, ADHD, vilken nämnts vid Västbusmöte den 25 sep-

tember 2017. Visserligen uppger kuratorn att det finns önskemål om att 

prova medicinering avseende ADHD. Det framkommer dock inte i de medi-

cinska underlagen några särskilda uppgifter om vilken inverkan den pro-

blematiken har utöver det som anges i underlagen och som inte är ifrågasatt. 

Avgörande för om   har rätt till ledsagarservice är 

om hon har behov av den sökta insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor 

och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Mamman uppger att syftet med ledsagarservice bl.a. är att  

 ska få komma i kontakt med andra, delta i samhällslivet, främja 

fysisk aktivitet och att hon ska få komma ut på lekplatser. Enligt kuratorn 

ska insatsen främst tjäna till att utveckla   självstän-

dighet och bryta beroendet till mamman. Enligt utredningen har  

 korttidsvistelse i form av läger med omfattningen 25 dygn 

per år sedan februari 2015 och korttidstillsyn fr.o.m. den 16 oktober 2017 

till och med den 31 augusti 2018.  

 

Förvaltningsrätten anser att den aktuella utredningen ger stöd för att  

 har behov av stöd och hjälp bl.a. i sin ADL. Dock kan 

inte utläsas att en del av de situationer som beskrivs, bl.a. att  

 blir arg när hon inte får som hon vill, hennes ovilja att sova över 

på korttidsvistelse och att hon endast deltar i fysisk aktivitet som hon tycker 

är kul, skulle vara direkt och enbart kopplat till hennes dia-

gnos/funktionshinder utan dessa förhållanden skulle vid en jämförelse med 

andra barn i samma ålder utan funktionshinder, kunna vara desamma i 
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ovanstående delar. Mammans behov av avlastning och återhämtning tillgo-

doses bl.a. när   är i skolan. Det torde också ligga i 

föräldraansvaret att se till att barnen kan leka på lekplatser. Förvaltningsrät-

ten anser också att de hinder som föreligger mer synes vara relaterade till 

svårigheter att motivera   att delta i aktiviteter och 

aktivera sig och följa medicinering, m.m. än avsaknad av erbjudande om 

aktivitet. Utifrån detta anser förvaltningsrätten att   

behov faktiskt tillgodoses. Hon är inte heller isolerad. Det har inte heller 

framkommit skäl att bevilja insatsen som avlastning eller återhämtning. 

  har därmed inte rätt till ledsagarservice. Överklagan-

det ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1C). 

 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

f.d. lagman 

I avgörandet har även tre nämndemän deltagit. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

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




