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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 865-17 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Omsorgsnämnden yrkar att beslutet den 11 juli 2016 att  inte 

omfattas av personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, ska fastställas. Till stöd för sin talan anför 

omsorgsnämnden i huvudsak följande.  

 

Av de medicinska underlagen framkommer att  framför allt 

har svårigheter med förflyttningar utomhus och behov av stöd för att kunna 

genomföra adekvat träning. Det framgår också att  har en god 

förmåga att klara flera behov på egen hand. Förvaltningsrättens dom 

innehåller en felaktig uppgift om att  inte klarar av att rulla sin 

rullstol inomhus i det egna hemmet. Av  överklagande 

framgår det motsatta förhållandet.  klarar i allt väsentligt själv 

de löpande vardagsrutinerna även om hon behöver viss hjälp med 

omvårdnad. Av underlagen i ärendet framkommer att  till viss 

del klarar av att vara delaktig kring ADL-funktionerna, inklusive vissa 

hushållsgöromål, även om det genomförs med vissa svårigheter.  

 klarar all form av kommunikation självständigt och hon hanterar 

dator och telefon. Utredningen visar inte att  

funktionsnedsättning har en sådan karaktär och omfattning att det finns ett 

omfattande behov av stöd och service i den meningen som avses i LSS.  

 

Av utredningen framgår att  i augusti 2016 drabbades av en 

stroke som medfört att hennes hälsotillstånd har försämrats. Den 

tillkommande funktionsnedsättningen i samband med stroke kan kopplas till 

normalt åldrande. Sammanfattningsvis tillhör  inte 

personkretsen i 1 § punkt 3 LSS och har således inte rätt till insatsen 

ledsagarservice.  

 

 har förelagts att yttra sig men har inte hörts av. 
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KAMMARRÄTTEN 
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DOM  

  Mål nr 865-17 

   

 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

I målet är ostridigt att  har varaktiga funktionshinder till 

följd av multipel skleros. Frågan i målet är om dessa funktionshinder är 

stora och medför sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

att hon har ett omfattande behov av stöd eller service enligt 1 § 3 LSS.  

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

Såvitt framgår av utredningen i målet klarar  i allt 

väsentligt på egen hand hygien, toalettbestyr och viss av- och påklädning. 

Hon klarar självständigt av all form av kommunikation och hanterar dator 

och telefon. Hon äter och dricker utan hjälp men behöver hjälp med att 

tillaga, servera och skära maten.  har också andra 

hjälpbehov, t.ex. med förflyttningar till och från rullstol och säng samt 

med förflyttningar utomhus.  

 

Enligt kammarrättens bedömning ger utredningen i målet inte stöd för att 

 har sådana funktionshinder som inte beror på normalt 

åldrande som förorsakade henne betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service i den 

mening som avses i LSS (jfr rättsfallen RÅ 1999 ref. 54 samt HFD 2012 

ref. 8). Hon omfattas således inte av personkretsen i LSS och är därmed 

inte berättigad till insatsen ledsagarservice enligt LSS. Överklagandet ska 

således bifallas.  

_________________________ 

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

 

 

Charlotte Waas             Åsa Ärlebrant   Lina Nilsson Levin 

kammarrättsråd             kammarrättsråd            tf. kammarrättsassessor 

ordförande                  referent 

 

     Irina Hedborg 

                föredragande jurist 
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MOTPART 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun 

811 80 Sandviken 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Sandvikens kommuns beslut 2016-07-11 

 

SAKEN 
Ledsagarservice 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver Omsorgsnämnden i Sandvikens kommuns be-

slut och visar målet åter till Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun för 

fortsatt handläggning. 

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 3262-16 

  

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun (nämnden) avslog den 11 juli 

2016  ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS. Som skäl 

för avslaget anförde nämnden i huvudsak följande. Vad som framkommit 

om hur  funktionsnedsättning påverkar hennes livsföring vi-

sar inte att funktionsnedsättningen orsakar henne betydande svårigheter i 

hennes dagliga livsföring på det sätt som avses i LSS.  upp-

fyller därmed inte samtliga rekvisit för att tillhöra personkrets 3 enligt 1 § 

LSS och har därmed inte rätt till insatser enligt LSS.  behov 

av stöd kan tillgodoses via socialtjänstlagen (2001:453); SoL. 

 

 yrkar att hon ska beviljas ansökt ledsagarservice och anför i 

huvudsak följande. I nämndens utredning finns felaktigheter. Hon klarar inte 

av att förflytta sig själv till och från rullstol/säng/hygienstol eller toalett, 

klarar inte att på egen hand gå till och från toaletten, hon behöver hjälp av 

två personal för att klara detta. Hon behöver även stöd i påklädning. Hennes 

sambo sköter samtliga inköp och matlagning. Han lägger upp maten på tall-

riken och häller upp dryck. Hon saknar kraft att skära maten och behöver 

stöd med detta. Inomhus i det egna hemmet klarar hon inte av att rulla sin 

rullstol och detsamma gäller vid sjukhusbesök eller besök i andra stora loka-

ler. Utomhus räcker inte hennes kraft i armarna till för att förflytta sig själv-

ständigt utan någon måste hjälpa henne. Sambo och döttrar hjälper till vid 

utflykter eller andra aktiviteter i den mån de har tid. Tidigare hade hon en 

elmoped, denna har hon fått lämna tillbaka då hon inte längre kunde komma 

upp i den. Hon har under åren med ledsagarservice fått hjälp med träning för 

att upprätthålla funktioner. Nu har hon fått en hastigt försämrad bålstabilitet 

samt rörelser i händer och armar har blivit sämre. Utan ledsagare kan hon 

inte träna och resultatet blir att hjälpbehovet kommer att öka i en ännu 

snabbare takt. Utan insatsen blir hon mer bunden till sitt hem och den men-

tala hälsan sviktar. 
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Nämnden står fast vid sitt beslut. 

 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Rätt till insatser enligt LSS 

LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser-

vice 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 uppen-

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

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service. 

 

Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § rätt till insatser i form av sär-

skilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i 

sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Vid bedöm-

ning av om en person har rätt till stöd och service enligt LSS måste därför 

först utredas om personen i fråga omfattas av personkretsen i 1 § LSS. 

Nämnden har anfört att  hjälpbehov inte är sådant att hon kan 

anses omfattas av personkretsen i 1 § LSS och således inte har rätt till insat-

ser enligt lagen.   

 

Personkretsen 

Utredningen visar att  har ett varaktigt funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande i och med de besvär som orsakas 

av hennes sjukdom, multipel skleros (MS). Frågan är därmed om de övriga 

rekvisiten i paragrafen är uppfyllda, det vill säga om funktionshindren är 
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stora och om de förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

 

För att en persons funktionshinder och hjälpbehov ska anses vara av det 

kvalificerade slag som krävs för att han eller hon ska höra till personkretsen 

enligt 1 § 3 LSS krävs att alla angivna rekvisit enligt paragrafen är upp-

fyllda. Rekvisiten går emellertid inte att helt självständigt bedöma var för 

sig eftersom de påverkar varandra (jfr prop. 1992/93:159 s. 168). 

 

Av förarbetena till LSS framgår vidare bland annat följande. Funktionshind-

ren ska vara varaktiga, det vill säga inte vara av tillfällig eller mer övergå-

ende natur. Kravet på funktionshindrens storlek innebär att de ska ha en 

sådan karaktär eller omfattning att de starkt påverkar flera viktiga livsområ-

den samtidigt, till exempel boende, fritid eller behov av habilitering eller 

rehabilitering. Det gäller till exempel om en person till följd av funktions-

hinder dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har återkommande 

behov av en annan persons hjälp för den dagliga livsföringen bland annat i 

boendet eller för att förflytta sig, meddela sig med andra eller ta emot in-

formation. För människor med flera funktionshinder måste den samlade 

effekten bedömas. Små men flera funktionshinder kan i samverkan verka 

multiplicerande. Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen me-

nas bland annat att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner 

som toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning, kommunikation, 

förflyttning inomhus eller utomhus, sysselsättning och nödvändig träning 

eller behandling. Det kan också handla om att kunna göra sig förstådd eller 

att förstå sin ekonomi. Ett omfattande behov av stöd eller service kan vara 

behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, skrivning och 

läsning, förflyttning med mera. En bedömning av en persons behov av stöd 

eller service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, so-

ciala och psykologiska faktorer (jfr prop. 1992/93:159 s. 55 och 168 f.). 
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I utredningen i målet bifogas intyg från läkare och arbetsterapeut. I intyg 

från arbetsterapeut, daterat den 1 september 2015, uppges i huvudsak föl-

jande.  får på morgonen hjälp av hemtjänsten med förberedel-

ser för ”tappning” samt påklädning efteråt. Därefter lämnar hemtjänsten 

henne med hennes sambo. Hon tar själv medicin från dosett och äter och 

dricker själv. Hon behöver hjälp med att tillreda maten och även med disk-

ning.  behöver fysisk hjälp med förflyttningen till badrummet. 

Väl i badrummet klarar hon av duschningen och torkningen efteråt själv. 

Hon behöver hjälp med att olja in benen efter dusch. Hon behöver också 

hjälp med nedre påklädning och får efter dusch hjälp med överflyttning från 

hygienstol till rullstol.  klarar av toalettbesök själv, även om 

de är krävande. Hon klarar av att betala räkningar och hantera telefon. Hen-

nes sambo dammsuger och de får hjälp med städning var tredje vecka. 

Hemstjänst drar till sängen och sambo bäddar rent. Sambo sköter även tvätt 

och inköp. Hon klarar förflyttning till bil tillsammans med sambo. 

 beskriver att hon åker iväg på träning två gånger i veckan tillsammans 

med en personal. Hon har dessutom avsatt tid för att göra aktiviteter, till 

exempel åka till kyrkogården eller gå ut och fika.  har en 

mycket hög integritet och motivation att så långt som möjligt klara sig själv. 

Hon kämpar både i vardagen och på sina träningspass för att bibehålla och 

till och med återta tappade funktioner. 

 

I de två läkarintygen, daterade 18 juni 2015 respektive 26 januari 2016, 

uppges i huvudsak följande.  har sekundär progressiv MS som 

sakta men säkert progredierar och mellan de två besöken hos läkaren har 

hennes tillstånd försämrats. Hon är förlamad i bägge benen vilket gör henne 

rullstolsburen. Hon är också försvagad i armar och händer, med sämre 

funktion i vänster arm och hand jämfört med höger. Den sista tiden har hon 

fått en sekundär smärta i höger axel på grund av att hon behöver använda sin 

friska högra arm och hand för att lyfta kroppen och göra allt med den sidan. 

Detta ställer till mycket problem för henne.  har blivit sämre i 
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balansen. Hon har neurogen blåsa och katetiserar sig själv. Hon har MS-

trötthet. Det som kännetecknar  är att hon är mycket envis och 

försöker vara aktiv och gör allt möjligt för att förbättra sin egen kondition 

och inte sitta stilla. Hon är väldigt beroende av assistanstimmar för att kunna 

komma ut, men också få hjälp när hon till exempel går till träning. Hon går 

på ridning vilket har vetenskapligt stöd för att hjälpa MS-patienter. 

 

Av nämndens utredning framgår att  har insatser enligt SoL 

via hemtjänsten i form av dusch två gånger i veckan, personlig omvårdnad i 

form av hjälp dagligen på morgon med uppstigning och viss hygien och 

nattinsats i form av sänggående och viss hygien. Hon har trygghetslarm och 

får hjälp med städning var tredje vecka. Vidare framgår av utredningen att 

hon behöver hjälp med toalettbesök. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten konstaterar att  dagligen är mycket bero-

ende av hjälpmedel samt att hon har ett återkommande behov av andra per-

soners hjälp för sin dagliga livsföring bland annat vad gäller hygien, hus-

hållsarbete och förflyttningar. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund 

att funktionshindret är av sådan karaktär och omfattning att det starkt påver-

kar flera viktiga livsområden samtidigt och därmed är att betrakta som stort. 

 

Utredningen visar att det finns flera vardagsrutiner som  inte 

kan klara på egen hand. Hennes funktionshinder får således anses förorsaka 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Den omständigheten att 

hon klarar att självständigt tillgodose vissa av sina grundläggande behov 

ändrar inte denna bedömning. 

 

 har också ett återkommande behov av särskilt stöd för att 

klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Hon har bland annat ett 

dagligt behov av hjälp med på- och avklädning, toalettbesök och förflytt-
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ningar i hemmet. Behovet av hjälp med förflyttningar är vidare återkom-

mande även i andra miljöer, såsom vid träningstillfällen.  an-

ses därför ha ett omfattande behov av stöd och service. 

 

Sammanfattningsvis gör förvaltningsrätten bedömningen att  

funktionshinder är stort och medför betydande svårigheter för henne i hen-

nes dagliga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Hon omfattas därför av personkretsen i 1 § 3 LSS. 

 

Frågan om förutsättningarna för att bevilja  insats i form av 

ledsagarservice har inte prövats av nämnden. Med hänvisning till instans-

ordningsprincipen ska den frågan prövas av nämnden som första instans. 

Nämndens beslut ska därför upphävas och målet visas åter till nämnden för 

sådan prövning. 

 

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

 

 

Anders Lidman 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kjell Fröström, Agneta Stjernström 

och Ann-Margrete Nissdal 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 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




