
    

 

KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

 

 

DOM 
2018-03-08 

Meddelad i Sundsvall 

 

Mål nr 595-17 

 

  

 

 

Dok.Id 162777     
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 
Socialnämnden i Kalix kommun 

952 81 Kalix 

  

MOTPART 
  

  

Ombud:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
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SAKEN 

Personkretstillhörighet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Kalix kommun yrkar att nämndens beslut 

den 17 februari 2017 fastställs. Till stöd för sitt överklagande anför 

nämnden i huvudsak följande. Nämnden ifrågasätter inte att  

 har diagnosen epilepsi. Han klarar dock självständigt av 

sin dagliga livsföring såsom personlig hygien, dusch, toalettbesök, 

förflyttning samt av- och påklädning. Med stöd av guidning och 

påminnelser klarar  övriga vardagsrutiner. Han 

omfattas därmed inte av personkretsen enligt 1 § 3 lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och åberopar 

bl.a. en e-postkonversation med en biståndshandläggare.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Bestämmelser, förarbeten och bakgrund 

 

Tillämplig bestämmelse och relevanta förarbetsuttalanden framgår av 

förvaltningsrättens dom. 

 

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande.  

drabbas flera gånger per dag av små epileptiska anfall. Därutöver har han  

2-3 gånger per vecka större anfall, s.k. tonisk-kloniska anfall. Dessa anfall 

kommer utan förvarning och han ramlar omkull direkt. Anfallen måste 

brytas med kramplösande medicin för att inte förvärra hans hjärnskada. 

Under anfallen behöver han också hjälp med att förhindra att han skadar sig 

själv. Han har även haft flera långvariga anfall då han inte andats. Eftersom 

han inte själv tänker på risken att han ska få ett anfall utsätter han sig för 

olika faror, t.ex. genom att klättra eller när han är ute i trafiken. På grund av 

den höga anfallsfrekvensen löper  hög risk för 
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plötslig död i epilepsi till följd av rubbad hjärtrytm och rubbad 

autonomfunktion efter ett generaliserat anfall. Mot denna bakgrund har 

läkare bedömt att han behöver tät tillsyn dygnet runt. Vidare beskrivs hur 

hans faktiska hjälpbehov i övrigt är betydligt större i samband med och efter 

ett stort anfall. 

 

Kammarrättens bedömning 

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att  

 inte tillhör någon av de personkretsar som anges i 1 § 

1 eller 2 LSS. Frågan är då om han tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS.  

 

 lider av terapiresistent epilepsi som enligt 

kammarrättens mening får anses ha sådana svårartade effekter att de utgör 

ett stort och varaktigt funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande.  

 

 kan aldrig lämnas ensam utan är i behov av 

ständig tillsyn. De stora anfallen kommer utan förvarning och han har inte 

förmåga att själv begränsa de faror han utsätts för vid dessa anfall. Därtill 

kommer de mycket allvarliga konsekvenser som utebliven tillsyn kan 

medföra och den begränsning av hans liv som risken för anfall därför måste 

innebära. Han har också ett rent faktiskt hjälpbehov i vart fall under och 

efter de större anfallen. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att 

funktionshindret måste anses förorsaka  betydande 

svårigheter i hans dagliga livsföring och att han därmed också får anses ha 

ett omfattande behov av stöd och service.  

 

Sammanfattningsvis anser kammarrätten att  

uppfyller samtliga rekvisit i 1 § 3 LSS varför han tillhör personkretsen. 

Socialnämndens överklagande ska därför avslås.  
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Såsom förvaltningsrätten angett ankommer det på socialnämnden att pröva 

om övriga förutsättningar för personlig assistans är uppfyllda. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Ylva Johansson Åsa Ärlebrant Sofia Hagström 

kammarrättspresident kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent   

  

  

 Mattias Garrido 

 kammarrättsfiskal 

 föredragande 
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MOTPART 

Socialnämnden i Kalix kommun 

952 81 Kalix 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Kalix kommuns beslutden 17 februari 2017  

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar socialnämndens beslut på så sätt att   

 förklaras tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 

 

Förvaltningsrätten lämnar handlingarna i målet åter till socialnämnden för 

vidare åtgärder med anledning av denna dom. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

 har tidigare varit beviljad assistansersättning från 

Försäkringskassan. Försäkringskassan har emellertid beslutat att dra in hans 

assistansersättning från och med den 1 september 2016. Beslutet motivera-

des med att  behov av assistans för de grundläg-

gande behoven inte bedömdes uppgå till minst 20 timmar per vecka.  

 

 har, hos socialnämnden i Kalix kommun, ansökt 

om personlig assistans via LSS. Socialnämnden beslutade den 17 februari 

2017 att  inte har rätt till insatser via LSS eftersom 

han inte omfattas av personkretsen enligt 1 § 1-3 LSS. Under socialnämn-

dens utredningstid har han emellertid beviljats tillfällig personlig assistans 

till och med den 28 februari 2017 med 17,625 timmar per dygn via LSS. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  anför 

 

 yrkar att han fortsättningsvis ska tillhöra person-

kretsen enligt 1 § 3 LSS. Vidare yrkar han att han fortsättningsvis ska bevil-

jas personlig assistans. Han yrkar även att det överklagade beslutet inhiberas 

i avvaktan på domstolens slutliga prövning, detta eftersom han, från och 

med den 1 mars 2017, står helt utan skyddsnät, vilket innebär en direkt iso-

lering men även en direkt livsfara för honom. Han anser att han ingår i den 

personkrets som avses i LSS och att han behöver hjälp med sina grundläg-

gande behov mer än 20 timmar per vecka i genomsnitt.  

 

Till stöd för sin talan åberopar han en skrivelse från honom till Kalix kom-

mun den 9 februari 2017 samt ett läkarutlåtande från den 22 september 2016 

utfärdat av dr  
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Vad socialnämnden anför 

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 omfattas inte av någon av personkretsarna enligt 1 § 1-3 

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

 

Enligt inkomna läkarintyg och underlaget av utredningen i övrigt framgår 

att  inte har en utvecklingsstörning, autismdiagnos 

eller en betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning orsakad av yttre 

våld eller kroppslig sjukdom.  omfattas därmed 

inte av personkretsen enligt 1 § 1-2 LSS.  klarar 

självständigt personlig hygien, dusch, toalettbesök samt av- och påklädning. 

Han klarar av övriga vardagsrutiner med hjälp av guidning och påminnelser. 

Han har planeringstavla och får hjälp att göra schema med är i övrigt inte 

beroende av några hjälpmedel. Han förflyttar sig självständigt men får på 

grund av sin sjukdom inte framföra fordon. På grund av risken för krampan-

fall har han behov av tillsyn av en person som kan ta emot honom vid risk 

för fall och ge honom kramphämmande medicin när behovet uppstår ef-

tersom han löper risk för hjärnskada eller andningsuppehåll vid krampanfall. 

I sällsynta fall har han behov av hjälp att tvätta sig, duscha och byta kläder 

efter ett större krampanfall. I övrigt är han inte i behov av tillsyn kopplat till 

de grundläggande behoven. Han uppfyller därmed inte kriterierna för per-

sonkretstillhörigheten enligt 1 § 3 LSS (jfr Kammarrätten i Stockholms dom 

den 26 november 2007, mål nr 5860-07).  funkt-

ionshinder bedöms inte förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsfö-

ringen och medföra ett så omfattande behov av stöd och service som förut-

sätts för att tillhörigheten av personkretsen enligt 1 § 3 LSS ska medges.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

I detta mål prövar förvaltningsrätten endast socialnämndens överklagade 

beslut beträffande frågan huruvida  tillhör en per-

sonkrets enligt 1 § LSS.  

 

I 1 § LSS anges följande. Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för 

särskilt stöd och särskild service åt 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 up-

penbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett om-

fattande behov av stöd och service.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten noterar inledningsvis att Försäkringskassan dragit in  

 assistansersättning på grund av att hans behov av 

personlig assistans inte uppgick till minst 20 timmar avseende hans grund-

läggande behov. Försäkringskassan har sålunda inte dragit in hans assistans-

ersättning på grund av att han inte längre tillhör personkretsen i 1 § LSS. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar därefter att socialnämnen avslagit  

 ansökan om personlig assistans på grund av att han 

inte, enligt nämndens bedömning, tillhör personkretsen enligt 1 § LSS.  Frå-

gan i målet är därmed om han tillhör den i 1 § LSS angivna personkretsen 

eller inte. Rätten till personlig assistans enligt LSS omfattas således inte av 

förvaltningsrättens prövning i detta mål.  
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I 1 § LSS anges vilka personer som omfattas av lagen, den så kallade per-

sonkretsen. Förvaltningsrätten anser, i likhet med socialnämnden, att  

 inte tillhör personkrets 1. eller 2. samt att bedömning 

ska göras om han tillhör personkrets 3. i 1 § LSS.  

 

Av den medicinska utredningen i målet framgår att 

 har epilepsi och att denna är terapiresistent. Han har de senaste åren haft 

2,5 stora anfall per vecka och ett tjugotal andra anfall av varierande karat-

kär. Han har dagligen epileptiska anfall, allt ifrån tillfällig aktivitet som bara 

påverkar ögonen (synbortfall), ger illamående och orsakar trötthet, till anfall 

som pågår i 15 sekunder (vilka medför att han ramlar) och de riktigt stora 

anfallen, grand mal, som pågår i 20-30 minuter och måste avbrytas med 

kramplösande medicin. Vid anfallen behöver han assistenter i närheten för 

att ge kramphämmande medicin och för att förhindra att han skadas i sam-

band med att han ramlar. Han har haft flera långvariga anfall där han inte 

har andats, varav ett dokumenterades år 2013. Efter ett sådant anfall är han 

förvirrad och behöver hjälp med dusch och tvättning eftersom kläderna kan 

vara nedsmutsade. Upprepade långvariga anfall som inte hävs med medici-

nering riskerar att ytterligare förvärra hans hjärnskada. På grund av den 

höga anfallsfrekvensen, trots utprovning av alla tillgängliga behandlingar, 

löper  stor risk att avlida i epilepsi på grund av 

rubbad hjärtrytm och rubbad autonomfunktion efter ett generaliserat anfall. 

Han behöver tät tillsyn dygnet runt. Han riskerar även att drabbas av anfall 

under dygnsvilan och han har då behov av någon som hör eller märker av 

när aktivitet uppstår. De dagar som han har ett stort anfall är han nästintill 

oförmögen att klara sig självständigt då han blir mycket trött och påverkad 

fysiskt och psykiskt och blir bara liggande.  

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 55 ff. och s. 168 f.) anges bland 

annat följande angående den i 1 § 3 LSS angivna personkretsen. Det är syn-

nerligen angeläget att de särskilda insatserna enligt den nya lagen koncentre-
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ras till de mest funktionshindrade och riktas till personer med varaktiga 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande men som är 

stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Lagen bör i första hand 

syfta till att tillförsäkra personer med livslånga eller mycket långvariga 

funktionshinder det särskilda stöd som de behöver. Alla i lagrummet an-

givna rekvisit ska vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig. Med 

funktionshinder menas den begränsning eller det hinder som gör att en män-

niska till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt 

eller inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till eller arten av 

funktionshinder är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. – I 

begreppet omfattande behov av stöd och service kan ligga både kvantitativa 

och kvalitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett 

dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Ibland kan det dock behövas 

återkommande insatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång är att 

betrakta som omfattande.  

 

Enligt förvaltningsrättens mening får  funktions-

hinder anses förorsaka honom betydande svårigheter i den dagliga livsfö-

ringen. Att svårigheterna inte är av samma omfattning beroende på hur 

många och stora epilepsianfallen är under en dag saknar betydelse för be-

dömningen. Detta särskilt då  i avsaknad av hjälp 

med kramplösande medicin under ett stort epilepsianfall kan få hjärnskador 

och andningsuppehåll som kan leda till att han avlider. Hans behov av stöd 

och service på grund av funktionshindret är således omfattande.  

 bedöms, enligt förvaltningsrättens mening, uppfylla 

samtliga kriterier som uppställs i 1 § 3 LSS, vilket innebär att han tillhör den 

personkrets som anges i lagrummet. Socialnämndens överklagade beslut ska 

därför ändras så att  förklaras tillhöra personkret-

sen enligt 1 § LSS.  
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Förvaltningsrätten kan inte som första instans pröva om förutsättningarna 

för personlig assistans i övrigt är uppfyllda i detta fall. Handlingarna i målet 

ska därför lämnas åter till socialnämnden för fortsatt handläggning och 

prövning av  ansökan om personlig assistans.  

 

Då förvaltningsrätten genom detta avgörande slutligt avgjort målet förfaller 

frågan inhibition. Yrkandet därom lämnas således utan vidare åtgärd. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

formulär DV 3109/1 C (se bilaga). 

 

 

Britt Dahlin 

 

I avgörandet har även nämndemännen Sivert Holmberg, Dan Nilsson och 

Niclas Sjöö deltagit.  

 

Maria Sjöblom har föredragit målet.  
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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 1



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




