
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 

DOM 
2019-02-20 
Meddelad i Malmö 

Mål nr 
13106-18  

Sida 1 (9)  

KLAGANDE 
Milla Cerne, 20020418-8163  

Vårdnadshavare: 
1. Cecilia Cerne 
2. Olof Cerne 
Pilgatan 7 
244 31 Kävlinge 

MOTPART 
Socialnämnden i Kävlinge kommun 
244 80 Kävlinge 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Kävlinge kommuns beslut den 11 oktober 2018 

SAKEN 
Personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Milla Cerne 

förklaras tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 

Handlingarna i målet lämnas åter till Socialnämnden i Kävlinge kommun 

för fortsatt prövning av Milla Cernes rätt till den sökta insatsen ledsagarser-

vice enligt LSS. 
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BAKGRUND 

Genom det överklagade beslutet avslog Socialnämnden i Kävlinge kommun 

en ansökan av Milla Cerne om insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

Som skäl för beslutet angavs att Milla Cerne inte ingår i personkretsen en-

ligt 1 § LSS och därmed inte har rätt till insatser enligt denna lag. 

I den utredning som legat till grund för beslutet anges  bl.a.  följande. Millas 

funktionshinder är varaktigt. Det är styrkt att hennes funktionsnedsättning 

medför svårigheter för henne, främst i samband med att hon vistas i för 

henne okända miljöer och/eller deltar i nya aktiviteter utanför hemmet. Det 

ifrågasätts inte att Milla har ett stöd och hjälpbehov. Millas stödbehov be-

döms dock inte vara av den karaktär och/eller omfattning att hennes funkt-

ionsnedsättning bedöms vara stor, ge betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och orsaka omfattande behov av stöd och service. Denna be-

dömning görs med utgångspunkt i att Milla fullständigt självständigt klarar 

att tillgodose den absoluta merparten av sina personliga behov såsom per-

sonlig hygien och toalettbesök och att hon med hjälp av utarbetade strategier 

klarar att klä av och på sig, äta och dricka samt kommunicera med andra. De 

moment beträffande att tillgodose sina personliga behov som Mills är i be-

hov av avser aktiviteter som inte inträffar dagligen. Vidare uppstår delar av 

Millas stödbehov endast i okända situationer och/eller i för henne okända 

miljöer. 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

Milla Cerne överklagar beslutet och yrkar att hon ska anses tillhöra person- 

kretsen i 1 § 3 LSS och beviljas den sökta insatsen ledsagarservice. Hon yr- 

kar även att muntlig förhandling ska hållas i målet. Hon och anför  bl.a.  föl- 

jande. Hon är 16 år och helt blind sedan födseln. Hon har betydande svårig- 

heter i sin dagliga livsföring och behöver ledsagarservice för att få möjlighet 
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att leva som andra. Förvaltningsrätten har vid tidigare prövning 2014 funnit 

att hon har ett omfattande behov av stöd och service och omfattas av person- 

kretsen i 1 § 3 LSS. Förvaltningsrätten skrev ”Av utredningen framgår att 

Milla utanför hemmet har stora svårigheter när det gäller förflyttningar. I 

princip behöver hon någon vid sin sida så fort hon lämnar hemmet. Milla 

har även svårt för socialt samspel. Funktionhindret medför vidare uppenbara 

begränsningar i hennes möjligheter att dela i många av de aktiviteter som 

barn och ungdomar i hennes ålder ägnar sig år. Förvaltningsrätten konstate- 

rar således att det av utredningen framgår att Millas funktionshinder påver- 

kar flera viktiga delar av hennes liv. Det medför svårigheter på en rad områ- 

den, både i och utanför hemmet. Rätten gör sammantaget bedömningen att 

Millas funktionshinder får anses vara av sådan art och sådan karaktär att det 

förorsakar henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.” 

Förvaltningsrätten har fastslagit att hon behöver någon vid sin sida så fort 

hon lämnar hemmet. Hon har ett återkommande behov av hjälp. Hennes 

funktionshinder och situation är oförändrade. Det har inte skett några för-

ändringar som motiverar att ompröva hennes personkretstillhörighet. Hen-

nes svårigheter har ökat i takt med att hon, likt sina kamrater, har större be-

hov av socialt umgänge och av att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet. 

Hon uppfyller rekvisiten för att tillhöra personkrets enligt LSS. Detta styrks 

även av intyg av psykolog och synpedagog vid  Habiliteringen.  Nämnden har 

dock bortsett från de sakkunnigutlåtanden som givits in. Socialnämndens re-

dovisning av hennes svårigheter är i väsentliga delar inte korrekt. Nämnden 

har inte på korrekt sätt återgivit vad hon svarade på de frågor som ställdes 

under bedömningssamtalet. Nämnden har beskrivit hur en vanlig dag för 

henne ser ut, men har då hållit sig till morgonrutinerna i föräldrahemmet 

som är väl strukturerade. Hon klarar att borsta tänderna, men kan inte göra 

sig frukost eller hitta det som behöver packas i skolväskan. Hon behöver 

hjälp med toalettbesök i okända miljöer. Vidare är påståendet att det inte 

framkommit att hon är i behov av integritets- och kroppsnära stöd felaktigt. 
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Hon har förklarat att hon är i behov av integritets- och kroppsnära stöd  bl.a.  

med nagelvård och i samband med menstruation. Påståendet att hon klarar 

måltider med hjälp av strategier är inte heller korrekt. Nämndens slutsats att 

hon klarar merparten av sina personliga behov är felaktig. Vidare har hon 

svårigheter i alla miljöer, både kända och okända. Hon ser ingenting. Hon 

vet inte om ordningen i en tidigare besökt miljö har ändrats så att de minnen 

hon möjligen har från tidigare besök  t.o.m.  riskerar att försvåra för henne. 

Hennes svårigheter i den dagliga livsföringen förminskas konsekvent av 

nämnden i utredningen. 

Socialnämnden i Kävlinge kommun vidhåller sitt beslut och anför  bl.a.  föl-

jande. Rättspraxis visar tydligt att en person vars funktionshinder utgörs av 

grav synskada oftast inte anses ha sådana betydande svårigheter i den dag-

liga livsföringen som krävs för att ingå i personkrets 3. En individuell be-

dömning måste dock göras i det enskilda fallet. En individuell bedömning 

av Millas stöd- och hjälpbehov har gjorts med utgångspunkt i uppgifter som 

inhämtats från Milla, hennes föräldrar, läkare, synpedagog och psykolog. De 

moment beträffande att tillgodose personliga behov som Milla bedöms vara 

i behov av stöd i inträffar inte dagligen. Större delen av hennes stödbehov 

uppkommer endast i okända situationer eller miljöer. Det är angeläget att 

poängtera att LSS-lagstiftningen är ett komplement till andra lagar och att 

åtminstone delar av Millas nuvarande stöd- och hjälpbehov blir tillgodo-

sedda eller kan bli tillgodosedda genom exempelvis skollagen eller social-

tjänstlagen. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Det förvaltningsrätten har att pröva i målet är om Milla Cerne tillhör person-

kretsen i 1 § LSS, vilket är en förutsättning för att hon ska kunna beviljas in-

satser enligt lagen. 
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I målet har inte gjorts gällande att Milla skulle omfattas av personkretsen i 1 

§ 1 eller 2 LSS. Frågan i målet är därför om hon tillhör personkretsen i 1 § 3 

LSS. 

För att kunna omfattas av personkrets 3 i 1 § LSS krävs att den enskilde har 

andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig- 

heter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 

eller service. 

I förarbetsuttalandena till LSS anges kriterierna för att omfattas av person- 

krets 3 enligt följande. 

Att funktionshindret ska vara stort innebär att det ska ha en sådan karaktär 
eller omfattning att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, 
t.ex. boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering. Det gäller  
bl.a.  om en person med funktionsnedsättning dagligen är mycket beroende 
av hjälpmedel eller har återkommande behov av annan persons hjälp för den 
dagliga livsföringen i boendet, i utbildningssituationer, på arbetet, på friti-
den eller för att förflytta sig, för att meddela sig med andra eller för att ta 
emot information. Exempel på personer med sådana funktionshinder kan 
vara människor med uttalade rörelsehinder, förlamningar, med grava syn-
och hörselskador eller med svårartade effekter av sjukdomar som t.ex. dia-
betes eller hjärt- och lungsjukdomar (prop. 1992/93:159 s. 55 och 168). 

Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas att den en-
skilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalett-
bestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus, syssel-
sättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också 
innebära att en person inte kan förstå eller klara sin ekonomi. Andra svårig- 
heter kan vara att kommunicera med andra. Det gäller både svårigheter att ta 
emot och att ge information och att samtala med andra direkt eller på tele-
fon. Begreppet bör även kunna användas om en person på grund av funkt-
ionshinder löper risk att bli isolerad från andra människor (se prop. 
1992/93:159 s. 56 och 169). 

Den enskilde ska även ha omfattande behov av stöd eller service. Den en- 
skilde ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att 
klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande 
avses att stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer 
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och miljöer. Behov av stöd bör uppfattas i vid bemärkelse och avse stöd av 
olika karaktär. I begreppet omfattande behov av stöd kan ligga både kvanti-
tativa och kvalitativa aspekter. Ibland kan ett återkommande behov av stöd 
vara av så speciell art att det trots en mindre tidsåtgång är att betrakta som 
omfattande (prop. 1992/93:159 s. 56 och 169). 

Leg psykolog Jolanta Grajper Nestorov, Synenheten BoU, anför i intyg den 

3 september 2018  bl.a.  följande. Hon har haft kontakt med Milla och hennes 

föräldrar sedan 2011. Milla är blind och har ständigt behov av ledsagning 

och syntolkning för att klara sig i vardagen och orientera sig i sin miljö. 

Millas funktionhinder har lett till social osäkerhet och bristande självförtro-

ende och hon har genom åren kämpat med olika depressioner, oftast kopplat 

till social isolering och utanförskap. I takt med Millas stigande ålder och 

omgivningens ökade krav har behovet av ledsagning och syntolkning i var-

dagen ökat. Millas särskilda behov är följande. Behov av fungerande kom-

munikation, behov av att frigöra sig från föräldrarna, behov av social ge-

menskap, behov av motion och meningsfull fritid samt behov att känna sig 

trygg. Även om Milla kommunicerar bra via tal och hjälpmedel tar hennes 

kommunikation mycket längre tid eftersom hon behöver syntolkning av det 

vi andra ser. Att tolka sociala signaler från omgivningen är mycket svårt för 

en blind person eftersom en stor del av det social samspelet sker visuellt i 

form av kroppsspråk. Milla kan inte gå ut själv, inte träna själv inte göra 

lunch om föräldrarna inte förberett. Milla är ensam i vardagen. För henne är 

det omöjligt att själv göra saker som jämnåriga gör som att umgås spontant, 

gå och fika mm. När hon ska förflytta sig i okända miljöer behöver hon 

känna trygghet. Milla behöver stöd för att utvecklas och växa som individ. 

Av ADL-bedömning den 23 augusti 2018 av synpedagog Helen Bernhards-

son framgår  bl.a.  följande. Äta och dricka: Behöver hjälp med att ta mat och 

dryck som står framdukat. Orientering och förflyttning: Hittar ej utanför den 

egna tomten. Har i tidigare skola lärt sig hitta till toalett. Har därutöver varit 

i behov av ledsagning. På- och avklädning: Ser inte vilka kläder som passar 

ihop. Kroppsvård: Behöver hjälp att raka ben. Har valt bort att lägga make- 
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up. Kan ej klippa tånaglar. Utan visuella intryck är det svårt att avgöra men- 

struation. Vid besök på annan toalett än i hemmet behöver någon visa var 

allt är placerat. Skriva: Ser inte var namnteckning ska skrivas. Motion: Kla- 

rar att jogga med ledsagare, skulle vilja göra mer av detta men är hänvisad 

till när föräldrarna har möjlighet. Utomhusaktiviteter: Samma omständig- 

heter som att jogga. Socialt umgänge: Fungerar bra om träffas i hemmet. 

Har ingen möjlighet att träffa kompisar efter skolan eller på annan plats på 

egen hand. 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

Av utredningen i målet framgår att Milla är född helt blind och att funktion-

hindret är varaktigt. Enligt förvaltningsrättens mening är funktionshindret 

också tveklöst att betrakta som stort (jfr. ovan nämnda förarbeten). 

Förvaltningsrätten har i dom den 30 juni 2014 i mål 2233-14 gjort bedöm-

ningen att Millas funktionshinder är av sådan art och karaktär att det föror-

sakar henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfat-

tande behov av stöd och service. Förvaltningsrätten konstaterade i domen att 

det av utredningen i målet framgick att Millas funktionshinder påverkar 

flera viktiga delar av hennes liv och medför svårigheter på en rad områden, 

både i och utanför hemmet. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att den 

omständigheten att Milla på vissa områden klarar sig självständigt i en av 

föräldrarna tillrättalagd miljö enligt rättens mening inte ska beaktas vid be-

dömningen av hennes svårigheter i den dagliga livsföringen samt att det-

samma gäller Millas svårigheter i skolan som ska bedömas utan beaktande 

av aktuella insatser i form av elevassistans och tekniska hjälpmedel. Förvalt-

ningsrätten slog i sin dom fast att Milla uppfyllde alla de krav som ställs upp 

i 1 § 3 LSS och tillhör därmed lagens personkrets. 



Sida 8 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

	
DOM 	 13106-18 

I MALMÖ 
Avdelning 1 

Ingenting i den nu föreliggande utredningen tyder på att Millas svårigheter 

eller hjälpbehov har minskat sedan förvaltningsrättens dom. Tvärt om fram- 

går att hennes svårigheter och hjälpbehov ökat med stigande ålder eftersom 

hon nu har ett större behov av socialt umgänge och av att delta i aktiviteter 

utanför hemmet. 

Av utredningen framgår att Milla har ett återkommande behov av hjälp. Hon 

behöver ledsagning och syntolkning för att klara sig i vardagen och orien-

tera sig i sin miljö samt i samband med kommunikation/socialt samspel. 

Hon behöver även i viss mån hjälp i hygiensituationen. Hon behöver någon 

vid sin sida så fort hon lämnar hemmet. Funktionshindret medför uppenbara 

begränsningar i hennes möjligheter att delta i många av de aktiviteter som 

ungdomar i hennes ålder ägnar sig åt. Milla är nu 16 år gammal och har be-

hov av att kunna röra sig i samhället, delta i sociala sammanhang, träna och 

delta i fritidsaktiviteter utan föräldrarnas närvaro. Hennes funktionshinder 

har lett till social osäkerhet, känsla av social isolering och utanförskap samt 

härtill kopplade depressioner. Det kan konstateras att Millas funktionshinder 

medför svårigheter på en rad områden och påverkar flera viktiga delar av 

hennes liv. 

Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen i målet stöd för att Millas 

funktionshinder är stort och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service. Rätten finner 

därför, liksom vid sin föregående prövning av den aktuella frågan, att Milla 

Cerne uppfyller alla de krav som ställs upp i 1 § 3 LSS och därmed tillhör 

lagens personkrets. 

Det ankommer i första hand på Socialnämnden i Kävlinge kommun att 

pröva om förutsättningarna för att bevilja Milla den sökta insatsen ledsagar-

service enligt 9 § 3 LSS är uppfyllda. Handlingarna i målet ska därför 

lämnas åter till nämnden för ställningstagande i denna fråga. 
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Vid denna utgång anser förvaltningsrätten att det är obehövligt att hålla 

muntlig förhandling i målet. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

Bertil Idarsson 

I avgörandet har även nämndemännen Carl-Henrik Nilsson, Titti Sjölin och 

Torbjörn Sköld deltagit. Rätten är enig. 

Lena Palmér har föredragit målet. 



Bilaga 1 
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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 det skriftliga 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. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Vilken dag går tiden ut? 
Sista dagen för överklagande är samma 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 infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

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. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

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

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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HÖGSTA 
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 
B   I-SLUT 

Mål nr 
5119-19  

meddelat i Stockholm den 3 oktober 2019 

KLAGANDE 
Kävlinge kommun 
244 80 Kävlinge 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Göteborgs beslut den 10 september 2019 i mål nr 1453-19 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 

avgörande står därmed fast. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta 

slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första 

skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. 

Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det 

finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror 

på grovt förbiseende eller grovt misstag. Dessa bestämmelser om prövnings-

tillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Dok.Id 210092  

Postadress 	Besöksadress 
Box 2293 	 Birger Jarls torg 13 
103 17 Stockholm 

Telefon 	 Telefax 	 Expeditionstid 
08-561 676 00 	08-561 678 20 	måndag — fredag 
E-post: 	 08:00-16:30 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
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Mål nr 
5119-19  

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela 

prövningstillstånd. 

Beslutet har fattats av justitierådet Erik Nymansson. 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Kristina Linderoth. 
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