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MOTPART 
  

  

Ombud: Lena Eriksson 
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784 51 Borlänge 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 30 maj 2017 i mål nr 4640-16, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Ledsagarservice 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommuns beslut att bevilja  

ledsagarservice med 13,5 timmar per vecka.  

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun yrkar att nämndens beslut ska 

fastställas. Nämnden tillägger bl.a. följande till stöd för sin talan.  

 får sina behov tillgodosedda genom 13,5 timmars ledsagarservice per 

vecka. Syftet med insatsen ledsagarservice är att bryta den isolering som 

kan bli följden av en funktionsnedsättning. Ledsagarservice ska inte omfatta 

matinköp eller stöd vid sådana vid inköp. Det kan inte beaktas att  

 inte kan förflytta sig med kollektivtrafik på grund av sin ekonomiska 

situation. 

  

 anser att överklagandet ska avslås och tillägger, utöver vad 

som redan framförts hos förvaltningsrätten, i huvudsak följande. Hon har 

stort behov av sina timmar då de är hennes enda säkra möjlighet att ta sig 

till träning, träffa vänner och besöka Epilepsiföreningen där hon är verksam. 

Med de timmar som nämnden har beviljat hinner hon inte med allt detta. 

Hon får fler epileptiska anfall på grund av oro och stress. 

 

 har gett in ett flertal intyg och andra handlingar.  

 

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.  

 

Kammarrätten gör följande bedömning.  

 

Avsikten med ledsagare enligt LSS är att den enskilde ska få hjälp att 

komma ut bland andra människor och att bryta den isolering som ofta blir 
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följden av ett omfattande funktionshinder. Den enskilde ska genom 

insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Av utredningen framgår följande. Av de 13,5 timmar per vecka som 

 beviljades av omsorgsnämnden avser 7,5 timmar träning, 3,5 

timmar dagliga promenader, 0,5 timmar föreläsningar och två timmar 

matinköp. Den utökade ledsagarservicen med 6,5 timmar per vecka som 

 beviljades av förvaltningsrätten avser ytterligare tid för träning 

och matinköp. I tiden för träning har förvaltningsrätten beaktat uppgiven tid 

för promenad till och från gymmet om totalt fyra – sex timmar per vecka. 

Förvaltningsrätten har också beaktat att  promenerar till och 

från matbutiken där hon gör sina matinköp vilket enligt uppgift uppgår till 

tre – sex timmar per vecka.  

 

Det har inte kommit fram i utredningen att  för att tillförsäkras 

goda levnadsvillkor behöver fysisk aktivitet i större utsträckning än 

omsorgsnämnden har beviljat henne. Att  inte har råd att 

använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till sin träning eller till 

mataffären är inte en sådan omständighet som gör att hon har rätt till 

ledsagarservice.  

 

Enligt kammarrätten har  av omsorgsnämnden beviljats 

ledsagare i sådan omfattning att hon med hänsyn till sina förhållanden är 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Förvaltningsrättens dom ska därför ändras 

och överklagandet bifallas.  

 _________________________ 

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

 

 

Mats Törnered Åsa Ärlebrant Lina Nilsson Levin 

kammarrättslagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent  

 Ann Rask Samuelsson 

 kammarrättsfiskal 

 föredragande 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Lena Eriksson 

Epilepsiföreningen Dalarna 

Klöverstigen 10 C 

784 51 Borlänge 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 

781 81 Borlänge 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Borlänge kommuns beslut 2016-10-05 

 

SAKEN 
Ledsagarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  har 

rätt till insats i form av ledsagarservice motsvarande 20 timmar.  
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun beslutade den 5 oktober 2016 att 

avslå  ansökan om fortsatt ledsagarservice med omfattningen 

20 timmar per vecka. Genom beslutet beviljade kommunen ledsagarservice 

motsvarande 13 timmar och 30 minuter per vecka fr.o.m. november 2016 

t.o.m. november 2018. Kommunen bedömde att  tillhör person-

kretsen enligt 1 § 2 LSS. 

 

 yrkar att hon minst ska få behålla 20 timmar per vecka för att 

så långt det är möjligt behålla de funktioner hon har kvar och anför i övrigt 

följande. Hon har svår epilepsi, vilket biståndshandläggaren kanske inte 

förstått och hon själv förstår inte vad denne menar med att hon kan få hjälp 

av annan person. Hon har inte någon kontakt med sin mor och sina systrar. 

Hon har sin dotter som hon träffar ibland. Hon har obetydlig kontakt med 

sin far. Biståndshandläggaren bedömer tidsåtgången för träning till 2,5 tim-

mar under 3 gånger per vecka. Bara promenaden till träningen tar 1 timme 

utan anfall. Sedan ska hon återhämta sig efter promenaden och därefter träna 

och det tar omkring 1-1,5 timmar. Efter träningen ska hon varva ner, äta 

mellanmål och eventuellt prata med sina träningskamrater, vilket är en vik-

tig del i hennes sociala träning. Sedan promenerar hon hem igen och det tar 

1 timme. Den realistiska tiden för aktiviteten är ca 4,5-5 timmar 3 gånger 

per vecka. Hon har inte ekonomi för att ta sig någonstans med buss. Hon 

promenerar till en butik för att handla och som har de varor hon behöver för 

sin hälsas skull. Det gör hon 1 eller 2 gånger per vecka, eftersom hon inte 

kan bära så tungt varje gång. Promenaden tar totalt omkring 3 timmar och 

hon ska hinna handla också. Hon har sina besök till Apoteket för att hämta 

sin medicin. Hon behöver snarare fler än 20 timmar. Hon får inte stressa och 

inte heller bli stressad. Hennes minne blir också sämre och sämre till följd 

av hennes anfall och alla slag hon får mot huvudet. På sikt tror hon också att 

hon kommer att behöva mer och andra insatser för att kunna ha drägliga 
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levnadsvillkor. Hon är i stort behov av rutiner och lugn och ro för att fun-

gera.  

 

– Hon ger in intyg från  överläkare vid Neuromottagningen, 

Akademiska sjukhuset.     

 

Nämnden står fast vid sitt beslut.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Rätt till ledsagarservice 

Av 7 § första stycket LSS följer att personer som tillhör lagens personkrets 

har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1 – 

9 om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgo-

doses på annat sätt. Ledsagarservice är en sådan insats enligt 9 § 3. Enligt 7 

§ andra stycket ska den enskilde genom insatserna tillförsäkras goda lev-

nadsvillkor. Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov och 

utformas så att de är lätt tillgängliga för dem som behöver dem och stärker 

deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

 

Det är i målet ostridigt att  omfattas av personkretsen enligt 1 § 

2 LSS.  Frågan är om  har rätt till insatsen ledsagarservice enligt 

9 § 3 LSS. 

 

I förarbetena till lagen anförs bland annat följande. Ledsagarservice är en 

stödform som ursprungligen utvecklades för synskadade personer, men som 

senare kommit även andra grupper av funktionshindrade till del. Ledsagar-

service är en betydelsefull verksamhet som kan underlätta för personer med 

omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagning bör vara en 

uppgift som ingår i personlig assistans för dem som har sådant stöd. Ser-

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

sonlig assistans, för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter 
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eller kulturlivet eller bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av person-

lig service och anpassas efter de individuella behoven (jfr prop. 1992/93:159 

s. 74). 

 

I specialmotiveringen till 9 § 3 LSS (a. prop. s. 178) anförs bland annat att 

avsikten är att den enskilde ska få hjälp med att komma ut bland andra män-

niskor, 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. 

 

Vad gäller den närmare innebörden av insatsen ledsagarservice har Högsta 

förvaltningsdomstolen i rättsfallet HFD 2011 ref. 8 konstaterat att förarbe-

tena till bestämmelsen om ledsagarservice är mycket knapphändiga och ut-

talat bland annat följande. Vad som menas med att delta i fritidsaktiviteter 

anges inte. Andra exempel som nämns tar sikte på ganska vardagliga aktivi-

teter såsom besök hos vänner och promenader. Enligt Högsta förvaltnings-

domstolens mening talade övervägande skäl för att lagstiftarens avsikt har 

varit att insatsen ledsagarservice tar sikte på en tämligen begränsad insats, 

avsedd att ge funktionshindrade som inte uppfyller förutsättningarna för 

personlig assistans ökade möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och 

bryta social isolering. Omfattande insatser i assistansliknande former kan 

alltså inte anses ligga inom ramen för vad en kommun kan förpliktas att 

svara för som ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Frågan i målet är om  har behov av ledsagarservice i yrkad om-

fattning motsvarande 20 timmar, dvs. högre omfattning än beviljade 13 

timmar och 30 minuter. I sin bedömning har nämnden beaktat att  

 tränar och måste ta sig till och från denna samt duscha, promenader, 

föreläsningar och att hon måste handla.  anför att momenten vid 
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träning tar längre tid, att hon måste ta sig till och från affären och handla 

samt att hon måste besöka Apoteket för att hämta sin medicin.  

 

Förvaltningsrätten har tagit del av den utredning och det läkarintyg som 

 gett in.  uppger att  har praktiskt taget 

dagliga anfall och att hon vid flera tillfällen ådragit sig svårare skador i 

samband med epileptiska anfall. I intyget beskrivs konsekvenserna av 

 epilepsi och vilka behov hon har med bl.a. fasta rutiner, någon 

som är bekant med hennes sjukdom, m.m.  gör bedömningen 

att det finns starka medicinska skäl för att  ska få behålla åt-

minstone 20 timmars ledsagning för att klara sin dagliga tillvaro.  

 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att  medicinska besvär inne-

bär svårigheter för henne. Det saknas uppgift om att hon förbättrats såvitt 

avser hälsotillståndet. Genom det medicinska underlaget är också visat att 

hon har behov av hjälp. Behovet innebär inte per automatik att hon har rätt 

till insats i form av ledsagarservice. Med hänvisning till syftet med den in-

satsen,  bedömning i den delen samt med beaktande av de 

grunder som  åberopat har hon visat att det finns stöd för att hon 

behöver ledsagarservice motsvarande 20 timmar för att uppnå goda lev-

nadsvillkor. Den omständigheten att  kan ansöka om annan hjälp 

utgör inte grund för att avslå den begärda insatsen. Överklagandet ska såle-

des bifallas. 

 

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

 

Lennart Furufors, lagman 

I avgörandet har även nämndemännen Stefan Jonäng, Ellinor Netsö och 

Karl-Georg Karlqvist deltagit. 

 

5



 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
9
/

1
C

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

 

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



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




