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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 19 november 2015 i mål nr 997-15, 

se bilaga A  

 

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 Piteå kommun (nämnden) yrkar att kammarrätten 

fastställer nämndens beslut att  inte omfattas av person-

kretsen i 1 § 3 LSS. 

 

 anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN  

 

Nämnden  

Det är anmärkningsvärt att förvaltningsrätten anser att  

tillhör personkretsen utan att ha något ADL-intyg. Det finns endast läkar-

intyg som beskriver  svårigheter. Det hade varit av sär-

skilt värde med en närmare utredning som bygger på observation av 

 förmåga att klara olika moment i sin vardag. Risken är 

att läkarintyget i huvudsak bygger på anhörigas utsagor och inte på den 

professionella arbetsterapeutens egna iakttagelser och observationer av 

 förmågor. De intyg som inkommit ger inte stöd för att 

 funktionshinder är stort och förorsakar sådana 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd och service som förutsätts för att han ska 

omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. 

 

  

Nämnden har i mål av nu aktuellt slag ett eget utredningsansvar. Det är 

anmärkningsvärt att nämnden först i samband med processen i domstol 

bedömt det som nödvändigt med ytterligare material. Att ett ADL-intyg 

saknas och att den medicinska utredningen i huvudsak är upprättad av 

läkare och medicinskt kunniga inom psykologi kan, med hänsyn till hans 

funktionsnedsättningar och de hinder de medför i den dagliga livs-

föringen, inte vara så märkligt då hans funktionshinder är psykiskt och 
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inte fysiskt. En arbetsterapeut skulle utifrån omständigheterna förmod-

ligen endast kunna uttala sig om att han rent fysiskt besitter sådana för-

mågor att han kan sköta sin hygien själv, men att han rent psykiskt saknar 

förmåga att självständigt utföra alla moment. Nämnden har inte 

preciserat vilka uppgifter eller vilka delar av läkarintygen som skulle 

bygga på anhörigas uppgifter. Det medicinska underlaget ger starkt stöd 

för att det hjälpbehov han beskrivit är riktigt. Även Försäkringskassan 

har den 20 februari 2015 bedömt att han tillhör personkretsen.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga lagrum och förarbetsuttalanden framgår av förvaltnings-

rättens dom. Därutöver är uttalandet i specialmotiveringen till  

1 § 3 LSS (prop. 1992/93:159 s. 168), att det inte går att bedöma 

rekvisiten i lagrummet var för sig utan att de i stället påverkar varandra, 

av betydelse i målet.  

 

Det är ostridigt att  har ett varaktigt funktionshinder som 

inte beror på normalt åldrande. Fråga i målet är om  

funktionshinder medför att övriga kriterier för att tillhöra personkretsen 

enligt 1 § 3 LSS är uppfyllda.  

 

Det framgår av utredningen i målet att  inte är fysiskt 

förhindrad att kunna genomföra de moment som krävs i samband med 

olika vardagsrutiner såsom att kunna äta, klä på och av sig, gå på toa-

letten och sköta den personliga hygienen. Hans funktionshinder är av 

psykiskt slag och innebär att han saknar egen förmåga att förstå när han 

ska utföra dessa vardagsrutiner. Hans funktionshinder är sådant att han 

inte utan påminnelser klarar sin mathållning eller att sköta den personliga 

hygienen.  saknar också förmåga att på egen hand förstå 

och sköta sin ekonomi och att sköta medicineringen av sin somatiska 

sjukdom.  har härigenom betydande svårigheter i den 
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dagliga livsföringen på grund av sitt funktionshinder. Att inte själv-

ständigt kunna sköta sin mathållning (inköp och tillredning eller att äta 

färdiglagad mat), hygien, medicinering eller ekonomi innebär att behovet 

av stöd och service är omfattande. Enligt kammarrättens bedömning till-

hör  personkretsen i 1 § 3 LSS. Nämndens överklagande 

ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Gunnar Mobacke Charlotte Waas Carina Ferm Brodén  

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande  referent   

 

 Anna Renvall 

 föredragande jurist  
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Förvaltare:  

 

 

 

Ombud: Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 19 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Piteå kommun 

941 85 Piteå 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens i Piteå kommun beslut den 24 mars 2015 

 

SAKEN 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att 

 tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS.  

 

Förvaltningsrätten visar målet åter till Socialnämnden i Piteå kommun för 

prövning av  ansökan i övrigt. 

 

___________________
 

  

1
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BAKGRUND
 

 

Socialnämnden avslog  ansökan om personlig assistent 

enligt 9 § 2 LSS med motiveringen att han inte tillhör personkretsen i LSS.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

 yrkar att förvaltningsrätten fastställer att han tillhör 

personkretsen och att målet överlämnas till socialnämnden för bedömning 

av rätten till personlig assistans. Han anför i huvudsak följande.  

 

I augusti 2013 bedömdes han tillhöra personkrets 3 och hans hjälpbehov 

efter det har inte minskat utan tvärt om ökat. Det underlag som nu legat till 

grund för socialnämndens beslut är samma som vid det tidigare beslutet. 

 

Han behöver hjälp av någon som uppmärksammar honom om att han 

behöver sköta sin personliga hygien och t.ex. byta kläder. Han minns inte 

heller instruktioner från en dag till en annan. Han har haft matleverans 

tidigare men ytterst sällan ätit av denna mat då han glömt bort att den 

funnits där. Vidare använder han inte heller sina pengar till att köpa mat. 

Han har en bristande insikt om sitt sjukdomstillstånd och problem att 

acceptera hjälp från människor han inte känner. Han har även en kronisk 

reumatisk sjukdom som han missköter. Han observerar inte och begriper 

inte när han blir sämre och på detta sätt förvärras hans tillstånd.  

 

Han förstår inte konsekvenserna av sitt eget handlande och har nedsatt idé- 

och initiativförmåga men styrs ibland av stundens ingivelse. Han bor i eget 

boende men är inte i stånd att vårda sig själv. Hans boende har enbart 

fungerat p.g.a. dagligt stöd från hans syster. Han har även uppenbara brister 

i hanteringen av sin ekonomi. 
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Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och framför följande. 

Socialnämnden yrkar att förvaltningsrätten fastställer nämndens beslut efter-

som det saknas ADL-bedömning i målet. 
 
 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 

 

Frågan i målet är om  omfattas av personkretsen i 1 § LSS 

och om han därmed kan ha rätt till insatser enligt 9 § LSS.  

 

Enligt 1 § LSS innehåller lagen 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 

uppenbart 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. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det inte framkommit att  

har en utvecklingsstörning, autism eller autismlikanande tillstånd. Det har 

inte heller framkommit att han har ett betydande begåvningsmässigt 

funktionshinder. Den personkrets som kan bli aktuell för  är 

då 1 § 3 LSS.   

 

Vad gäller 1 § 3 LSS anges följande i förarbetena.  För att omfattas av 1 § 3 

LSS krävs att funktionshindret är varaktigt, det vill säga inte vara av 

tillfällig eller mer övergående natur. Kravet på funktionshindrets storlek 

innebär att det ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt 

påverkar flera viktiga livsområden samtidigt. Det gäller t.ex. om en person 
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till följd av funktionshindret dagligen är mycket beroende av hjälpmedel 

eller har återkommande behov av en annan persons hjälp för den dagliga 

livsföringen i bl.a. boendet eller för att förflytta sig, meddela sig med andra 

eller ta emot information. Med betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen menas bl.a. att den enskilde inte på egen hand kan klara 

vardagssituationer som toalettbestyr och hygien, påklädning, matlagning, 

kommunikation, förflyttning inom eller utomhus, sysselsättning och 

nödvändig träning eller behandling. Ett omfattande behov av stöd eller 

service kan vara behov av hjälp med toalettbesök, matlagning, skrivning och 

läsning (prop. 1992/93:159 s. 55 och 168 f.). 

 

I psykologutlåtande, daterat den 17 april 2015, framgår följande.  

 insjuknade 2007 i en alkoholrelaterad hjärnskada och har sedan dess 

varit sjukskriven. Han har tydliga minnessvårigheter som bedöms ha en 

avsevärd påverkan på hans dagliga funktionsförmåga. Eftersom han inte kan 

minnas saker som hänt, information har får eller vad han själv gjort eller inte 

gjort är det svårt för honom att hantera alla livets områden. Särskilt med 

tanke på hans bristande insikt i sina svårigheter skapar det en grogrund för 

missförstånd med andra människor samt leder till att han har svårt att sörja 

för sina grundläggande behov. Han har behov av kontinuerlig tillsyn och 

stöd på alla livets områden såsom egen omvårdnad, ekonomi och boende. 

Hans funktionssvårigheter ses utifrån ett psykologiskt perspektiv vara så 

pass omfattande att de ligger i linje med vad som ses vid en allvarlig 

psykisk störning.  

 

Av läkarutlåtande från den 14 oktober 2014 framgår bl.a. följande.  

 har en kronisk hjärnskada. Han har paranoida vanföreställningar, 

bristande insikt om sin situation och minns inte instruktioner från en dag till 

en annan. Om man inte påpekar för honom att han ska duscha eller byta till 

rena kläder gör han inte det. Han köper aldrig mat för sina pengar och ser 

inget behov av att tvätta sina kläder. Han har även en kronisk reumatisk 
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sjukdom som han missköter. Han begriper inte när han blir sämre och på 

detta sätt förvärras hans tillstånd. Han skulle då behöva ta medicin dagligen 

men det sker endast efter uppmaning. Vidare förstår han inte konse-

kvenserna av sitt handlande. Han har ett eget boende men är inte i stånd att 

vårda sig själv. Hans boende har enbart fungerat p.g.a. dagligt stöd från sin 

syster. Han har under våren varit erbjuden insatser från kommunen, men 

dessa har han sagt bort då han inte tyckte att han behövde dem. Detta beror 

på hans bristande insikt om sitt tillstånd. Han har också uppenbara problem 

med att acceptera hjälp från personer som han inte känner, vilket är en del 

av hans paranoida drag. Han har under året haft s.k. matleverans men ytterst 

sällan ätit denna mat. Han har ofta glömt bort att den funnits och när han 

påminns om den anser han att han blir sjuk av den. Han har löst sitt behov 

av daglig mat genom att uppsöka sin syster. Han kan vidare inte sköta sin 

ekonomi och har därför en förvaltare. För att hans vardag ska fungera 

någorlunda och för att han inte ska fara illa är han beroende av daglig hjälp 

och tillsyn. Han behöver någon som påminner honom om de dagliga 

aktiviteterna, ser till så att han får i sig mat, klär sig snyggt, tvättar sig och 

städar sin lägenhet. Eftersom han har paranoida drag är det viktigt att han 

har förtroende för den som ska hjälpa honom.  

 

Av utredningen framgår att  har ett varaktigt funktions-

hinder. Han saknar vidare sjukdomsinsikt och behöver påminnelser och 

motivationsinsatser för att sköta sin dagliga livsföring. Hans hjälpbehov 

kompliceras ytterligare av att han, p.g.a. paranoida drag, har svårt att ta 

emot hjälp om han inte känner förtroende för personen som hjälper honom. 

Under sådana omständigheter anser förvaltningsrätten att  

funktionshinder är stort och att det förorsakar honom betydande svårigheter 

i hans dagliga livsföring. Han har därmed även ett omfattande behov av stöd 

och service och ska därför anses tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 

Mot bakgrund av detta upphäver förvaltningsrätten det överklagande 

beslutet och fastställer att  tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS. 
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Målet visas åter till socialnämnden för prövning av om  har 

rätt till insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

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

formulär DV 3109/1 C (se bilaga 1). 

 

 

Stefan Olsen Siri
 

 

I avgörandet har även tre nämndemän deltagit. Enhälligt 

 

Linnea Nyström 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




