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KAMMARRÄTTEN 
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2019-01-15 

Meddelad i Sundsvall 

 

Mål nr 2611-18 

 

  

 

 

Dok.Id 172989     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 714 

851 21 Sundsvall 

Södra Tjärngatan 2 060-18 66 00  060-18 66 52 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se 

www kammarrattenisundsvall.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 
Individ- och familjenämnden i Umeå kommun 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Umeås dom den 22 oktober 2018 i mål nr 798-18,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Ledsagarservice 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och bestämmer att  

 har rätt till ledsagarservice.  

 

Kammarrätten överlämnar målet till Individ- och familjenämnden i Umeå 

kommun för beslut om insatsens omfattning. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska tillerkännas ledsagarservice och anför 

följande. Han behöver ledsagare för att kunna lämna boendet och ha egna 

aktiviteter utifrån hans förutsättningar och behov. Han utsattes 2015 för 

övergrepp i den dagliga verksamheten. Därefter raserade hans psykiska 

hälsa och han hade tillit till ett mycket fåtal personer. Han behöver delta i 

olika sociala sammanhang. Det skulle inte endast betyda att hans behov av 

fritidsaktiviteter tillgodoses, utan även ha rehabiliterande effekt. Hans 

behov av kultur, fritid och samhällsaktiviteter ska faktiskt tillgodoses på 

annat sätt för att ansökan om ledsagarservice ska kunna avslås. De försök 

till insatser som individ- och familjenämnden hänvisar till har dock varit 

resultatlösa. Han har inte ens haft någon daglig verksamhet sedan mars 

2016 och den är än en gång uppskjuten. Han var hemma hos sin mamma 

under allhelgonahelgen 2018. Dessförinnan var han hemma hos henne i juli 

2018. 

 

Individ- och familjenämnden anser att överklagandet ska avslås och anför 

följande.  är inte social isolerad eftersom det pågår ett aktivt 

arbete med att erbjuda honom och motivera honom till utåtriktade 

aktiviteter. Han har daglig kontakt med grannar och personal på boendet. 

Han har god kontakt med sin mamma. Hans psykiska ohälsa efter ett 

övergrepp är oerhört beklagligt, men är inte skäl att bevilja ledsagarservice.  

 

Till stöd för sin talan åberopar individ- och familjenämnden en uppföljning 

av individuell plan den 15 november 2018. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser, förarbetsuttalanden och praxis 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. 
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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 besök 

hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar till att 

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

Insatsen bör ha karaktär av personlig service och anpassas efter de 

individuella behoven (se prop. 1992/93:159 s. 178).  

 

Insatsen bostad med särskild service för vuxna innefattar i och för sig 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, varför sådana aktiviteter i första 

hand tillgodoses inom ramen för boendet. Särskilt för aktiviteter utanför 

gruppboendet kan det dock föreligga ett behov av ledsagarservice som 

svårligen kan tillgodoses av personalen vid ett gruppboende t.ex. med 

hänsyn till de boendes individuella behov. Boende i gruppbostad är därför i 

och för sig inte ett hinder mot att också ledsagarservice beviljas i sådan 

omfattning att den enskildes samlade behov av personliga stödinsatser 

tillgodoses i skälig utsträckning. Det kan i själva verket i vissa särskilda fall 

framstå som nödvändigt att kombinera olika insatserna. (Jfr rättsfallet RÅ 

1995 ref. 47). 

 

Utredningen  

 

 har varit beviljad ledsagarservice med 20 timmar per månad 

under tiden oktober 2015 – mars 2016 när han tillfälligt bodde hemma hos 

sin mamma. Under perioden den 20 maj 2016 – den 28 februari 2018 var 

han beviljad ledsagarservice med 16 timmar per månad i avvaktan på att 

boendets personal skulle kunna tillgodose hans behov av fritidsaktiviteter. 

Besluten har tidsbegränsats sex månader åt gången, men förlängts eftersom 

personalen vid boendet fortsatt haft svårt att få med  ut på 

aktiviteter. Han har inte haft sysselsättning i daglig verksamhet sedan i vart 

fall mars 2016. 
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Av individuell plan den 29 november 2017 framgår bl.a. följande.  

 är i dagsläget mycket hemma och har svårt att ta sig ut. Det är 

svårt för såväl boendepersonal som ledsagare att motivera honom. 

Ledsagare och boendepersonal har tillsammans upprättat en plan för att 

boendepersonal ska ta över efter ledsagaren och följa med honom ut på 

aktiviteter. Just nu arbetar man så att en ur personalgruppen följer med 

 och ledsagaren. Enhetschefen på boendet menar att det är 

svårt att se att boendet ska kunna tillgodose hans behov av fritidsaktiviteter 

när nuvarande beslut om ledsagarservice går ut.  

 

Psykologen  vid Vuxenhabiliteringen, Västerbottens läns 

landsting, har under 2017 haft samtal med  för att försöka 

bearbeta en händelse som inträffade under 2015 på  

dåvarande dagliga verksamhet. Av sammanfattning den 21 december 2017 

framgår bl.a.  inte har förmåga att genom samtal reda ut och 

reflektera över sina minnen eller att bearbeta händelsen för att förändra 

tankeinnehåll och beteende.  

 

Av uppföljning av  individuella plan den 15 november 

2018 framgår bl.a. att boendet erbjuder honom aktiviteter men att det 

fortfarande är svårt att få med honom ut, att han åter börjat hälsa på sin 

mamma och att målet är att han ska göra det var tredje vecka. Vidare 

framgår att daglig verksamhet ska påbörjas under våren 2019.  

 

Kammarrättens bedömning 

 

 erbjuds visserligen aktiviteter inom ramen för 

gruppboendet. Av utredningen i målet framgår dock att han har svårt att 

tillgodogöra sig dessa aktiviteter och att han har behov av särskilt anpassat 

stöd för kontakter med andra samt för att bryta sin isolering. Hans behov att 

bryta sin isolering tillgodoses alltså för närvarande inte genom insatser inom 

gruppboendets ram. Han har vid nämnda förhållanden också rätt till 
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ledsagarservice i skälig omfattning. Hans överklagande ska därför bifallas. 

Målet ska överlämnas till nämnden för utredning av det antal timmar 

ledsagarservice  kan anses vara i behov av. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

Charlotte Waas Åsa Ärlebrant Eva Danell Forsberg 

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 

 

 

DOM 
2018-10-22 

Meddelad i Umeå 

Mål nr 

798-18 

 

 

 

Dok.Id 87639     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 193 

901 05 Umeå 

Nygatan 45 

(Tingshuset) 

090-17 74 00  090-13 75 88 måndag–fredag 

08:00–12:00 
13:00–16:00 

E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se 

www.forvaltningsratteniumea.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 
Individ- och familjenämnden i Umeå kommun 

901 84 Umeå 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Individ- och familjenämnden i Umeå kommuns beslut den 23 mars 2018 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

___________________ 

 

  

Bilaga A
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BAKGRUND OCH YRKANDEN  

 

 tillhör personkretsen i LSS och har enligt 7 § LSS vid 

behov rätt till insatser för stöd och service. Han har ansökt om fortsatt 

ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS med 16 timmar per månad under ytterligare 

en period. Individ- och familjenämnden i Umeå kommun beslutade den 23 

mars 2018 att delvis avslå ansökan genom att bevilja ledsagarservice med 

omfattningen 8 timmar per månad under perioden 1 mars – 31 maj 2018 och 

för tiden därefter avslå fortsatt ledsagarservice. Som skäl angavs att  

 genom sin beviljade insats, bostad med särskild service enligt 9 § 

9 LSS, där han bott i snart två år har daglig kontakt med andra människor 

och att det där även pågår ett aktivt arbete med att erbjuda och motivera 

honom till utåtriktade aktiviteter. Han bedöms därför inte vara socialt 

isolerad och inte ha någon fortsatt rätt till ledsagarservice. Genom 

nedtrappning av insatsen ges förutsättning för att kunna avsluta den på ett 

bra sätt. 

 

 överklagar, genom sin gode man, nämndens beslut och 

yrkar att beslutet ändras så att  även fortsättningsvis beviljas 

ledsagarservice med 16 timmar per månad. Han anför bl.a. följande. Han har 

haft tilltagande psykisk ohälsa sen 2015 efter att ha utsatts för övergrepp 

inom daglig verksamhet. Han har ett stort behov av att finna trygghet med 

anledning av sitt dåliga mående och ledsagarservicen har betytt oerhört 

mycket då han fått tillit, trygghet, respekt och kontinuitet i relation med få 

människor som han litar på. Upplevelsen av trygghet och även personal-

kontinuitet ska tillmätas betydelse då goda levnadsvillkor bedöms. Den 

aktuella utredningen visar tydligt att hans behov av goda levnadsvillkor 

samt varaktighet och kontinuitet i stöd inte tillgodoses av boendet och att 

målen inte uppnås trots personalens planer och försök. Hans behov har inte 

faktiskt tillgodosetts bara för att han är beviljad bostad med särskild service. 

Han har ett fortsatt behov av ledsagarservice för att komma ut från boendet 

och tillförsäkras goda levnadsvillkor och en trygg tillvaro. 
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Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.  

 har varit beviljad bostad med särskild service sedan 1995 och bor i 

en gruppbostad. Sedan oktober 2015 har han varit beviljad ledsagarservice, 

först med en omfattning om 20 timmar per månad och sedan med 16 timmar 

per månad. Under senare år har  flyttat flera gånger och detta 

har delvis varit ett skäl till att han beviljats ledsagarservice, så att han under 

övergångsperioder med ny personal fått möjlighet att behålla den ledsagare 

han har god kontakt med. Det har hela tiden rört sig om tidsbegränsade 

beslut i korta perioder med anledning av att behovet ansetts vara tillfälligt.  

Nu har han bott i samma gruppbostad i ca två år, med närhet till personal 

över hela dygnet.  och personalen har därmed haft tid att lära 

känna varandra och det finns ett aktivt arbete med att stödja honom. För att 

ge ett bra avslut av insatsen har nämnden ansett det rimligt med en 

nedtrappning av ledsagarservicen.  bedöms inte vara socialt 

isolerad och hans behov av att komma ut bland människor är tillgodosett då 

det pågår ett aktivt arbete inom boendet med att erbjuda och motivera 

honom stöd till utåtriktade aktiviteter samt att han har daglig kontakt med 

andra människor. Hans behov av trygghet och personalkontinuitet, vilka 

nämns i överklagandet, samt det faktum att han känner den person som utför 

ledsagaruppdraget väl anses inte vara skäl att bevilja insatsen ledsagar-

service och stämmer inte heller överens med insatsens syfte. Ledsagar-

service är även en tämligen enkel insats för stöd med att t.ex. komma ut i 

sociala sammanhang och är inte en insats med syfte att ge stöd utifrån 

ångest, depression, utmanande beteende etc.  

 

RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

 

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. 
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Avseende insatsen ledsagarservice uttalas i förarbetena till LSS (prop. 

1992/93:159 s. 74 och s. 178) bl.a. följande. Ledsagarservice är en stödform 

som ursprungligen utvecklades för synskadade personer. Servicen bör 

erbjudas för att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller för att bara 

promenera. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir 

följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av 

personlig service och anpassas efter de individuella behoven. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

 omfattas av personkretsen i 1 § LSS. En enskild som 

omfattas av personkretsen i LSS ska genom lagens insatser tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. Frågan i målet är om  för att 

tillförsäkras goda levnadsvillkor, har behov av insatsen ledsagarservice. 

 

Av utredningen framgår att  har insatsen bostad med särskild 

service enligt 9 § 9 LSS. Enligt 9 e § LSS ingår fritidsaktiviteter och 

kulturella aktiviteter i denna insats.  ska alltså som 

huvudregel få sina behov tillgodosedda genom boendet. Den 

omständigheten att han bor i en bostad med särskild service utesluter 

emellertid inte att han även kan ha rätt till insats i form av ledsagarservice 

(jfr rättsfallet RÅ 1995 ref. 47). En förutsättning är dock att behoven inte 

tillgodoses i tillräcklig utsträckning. 

 

I nämndens utredning beskrivs bl.a. följande.  har till följd 

av sin funktionsnedsättning ett stort behov av hjälp och omsorg i det dagliga 

livet och kan endast vara ensam kortare stunder. Han har tidigare flyttat runt 

en del men bor sedan 2016 på samma gruppboende, där han har närhet till 

personal över hela dygnet. Han har tidigare tyckt om att vara ute och röra på 

sig och ta promenader, gå ut och äta, gå på bio och att resa. Efter 2015 har 

det dock varit svårt att motivera honom till fritidsaktiviteter. Både 

boendepersonalen och hans ledsagare beskrivs ha problem med att motivera 
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honom att lämna sin lägenhet och komma ut på aktiviteter. Utifrån 

svårigheterna med att motivera  och då ledsagaren bedömts 

spela en viktig roll för honom har beslutet om ledsagarservice förlängts flera 

gånger. Av samtal i februari 2018 framkomer att boendet arbetar aktivt med 

att få med  ut på aktiviteter samt att aktivera honom, men att 

det har varit svårt. Hjälp tas av stödinsatser runtom honom, såsom psykiatrin 

och ledsagaren, och man jobbar för att skapa en relation och en trygghet. 

Boendet har upprättat ett schema där avsikten är att  ska 

delta i en aktivitet varje dag, exempelvis besöka biblioteket, café 

Vaniljdrömmen eller Blå träffen. Han har beviljats daglig verksamhet och 

det planeras för att han ska komma igång med sysselsättning igen. Av en 

tidigare utredning framgår att  ibland kommer ut i de 

gemensamma utrymmena för att se på tv eller film tillsammans med andra i 

boendet eller delta i boendets fredagsmys och söndagsmiddag. Han erbjuds 

också en promenad varje förmiddag samt andra aktiviteter utifrån hans 

intresse. Han är även hemma hos sin mamma över helgen någon gång i 

månaden. Vidare framgår att  under 2017 haft enskilda 

samtal med psykolog för att bearbeta den händelse han var med om 2015. 

 

 har under en längre period erbjudits ledsagarservice som en 

form av extra stöttning under tiden han gjort sig hemmastadd i sitt grupp-

boende och lärt känna personalen. Förvaltningsrätten anser att vad som 

framkommer i utredningen inte visar annat än att kontakten med 

boendepersonalen nu efter två år har blivit mer etablerad och att  

 i större utsträckning accepterar boendet. Det har inte heller 

framkommit att det finns bristande personalresurser på boendet och att hans 

behov av sociala aktiviterer därför inte skulle kunna tillgodoses. Däremot 

framgår av utredningen att det är svårt att motivera  till att 

aktivera sig och att han ofta väljer att inte delta i erbjudna aktiviteter. 

Samtidigt framkommer att stora insatser görs för att stödja, trygga och 

aktivera  inom ramen för det särskilda boendet och att han 
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erbjuds att delta i olika aktiviteter både inom och utanför boendet. Han 

synes även ha god stöttning och regelbunden kontakt med sin moder.  

 

Mot bakgrund av det aktiva arbete som pågår inom hans särskilda boende 

med att motivera och aktivera  den planering som finns 

kring dagliga aktiviter och sysselsättning samt att  i viss mån 

deltar i gemensamma aktiviter inom boendet och även vid tillfällen visas 

med sin familj, anser inte förvaltningsrätten att han har behov av insatsen 

ledsagarservice för att bryta isolering och delta i aktiviteter.  

har därmed inte behov av insatsen ledsagarservice för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

 

 

Anna Almqvist 

 

I avgörandet, som är enhälligt, har förvaltningsrättsfiskalen Anna Almqvist 

samt nämndemännen Bernt Dahlberg, Maria Karlsson och Ulf Lejon 

Åström deltagit. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället 
från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller 
om rätten vid förhandlingen gav besked om 
datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 
ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Hur räknar vi ut tiden? 

Sista dagen för överklagande är exakt 3 veckor från 
den veckodag som tiden börjar räknas. Om du 
exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars 
går tiden ut måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen för överklagande är en helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 
det att överklagandet kommer in nästa vardag. 

Bilaga 1
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Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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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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