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KLAGANDE 
Sara Malmström, 19720303-4223 

Tryckerigatan 14 Lgh 1501 

252 29 Helsingborg 

  

God man: Margareta Fagerhov 

Drottninggatan 128 Lgh 1508 

254 33 Helsingborg 

  

MOTPART 
Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad 

251 89 Helsingborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stads beslut den 16 mars 2017 

 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar Sara 

Malmström tillhöra personkretsen i 1 § 2 LSS. Målet återförvisas till Vård- 

och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad för vidare handläggning i enlighet 

med domskälen. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

Vård- och omsorgsnämnden avslog Sara Malmströms ansökan om personlig 

assistans samt bostad med särskild service enligt 9 § 2 och 9 lagen 

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

 

Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. Sara Malmström omfattas 

inte av den personkrets som anges i 1 § 1-3 LSS. Psykologbedömningen ger 

inte stöd för att det föreligger ett sådant funktionshinder som avses 1 § 1 

LSS. Angående 1 § 2 ger utredningen inte stöd för att hennes funktionshin-

der är av så betydande och omfattande art som avses i förarbetena till LSS. 

Vidare framgår det av psykologbedömningen, daterad den 29 juni 2016, att 

Sara Malmström ska utredas vidare för att klargöra hennes kognitiva status. 

När det gäller personkretsen enligt 1 § 3 ger utredningen inte stöd för att 

Sara Malmström har sådana stora, omfattande funktionshinder av sådan ka-

raktär att det ger henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Då 

hon inte bedöms omfattas av personkretsen enligt LSS avslås hennes ansö-

kan om personlig assistans och bostad med särskild service enligt LSS. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

Sara Malmström överklagar beslutet. 

 

Vård- och omsorgsnämnden bestrider bifall till överklagandet.  
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

För att vara berättigad till insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 och insat-

sen bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS krävs det att man tillhör 

någon av de i 1 § LSS angivna personkretsarna.  

 

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 hjärnskada och bestående begåvningsmässigt funkt-

ionshinder 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 eller service.  

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 Bilaga 1 s. 167 f.) anges bl.a. föl-

jande beträffande punkten 1 § 2 LSS. Det är fråga om personer som efter 

utvecklingsåren har fått en hjärnskada och till följd härav ett betydande och 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder.  

 

Utredningen i målet 

 

I läkarintyg utfärdat den 5 augusti 2016 anger Hans Christian Söbirk bl.a. 

följande. Traumatisk bilolycka 1995. Efterföljande hjärnskada och kropps-

lesioner på höger sida av kroppen. Epilepsi i efterförloppet. Hjärnskade-

symptom i form av minnes- och lässvårigheter. Nedsatt koncentrationsför-

måga. Ökad uttröttbarhet. Sammantaget uppnås allmänt kognitivt ett resultat 
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betydligt under genomsnitt till klart under genomsnitt vilket gäller såväl 

verbalt, perceptuellt och kognitiv snabbhet. Man ämnar nu ansöka om LSS-

boende och med tanke på patientens betydande och bestående funktionsned-

sättningar skulle detta vara ett synnerligen lämpligt alternativ för patienten.  

 

I nytt läkarintyg den 2 maj 2017 anger Hans Christian Söbirk bl.a. följande. 

Av beslutsmeddelande framkommer att ytterligare psykologbedömning är 

aktuell. Detta är felaktigt. I journalanteckning från psykolog den 29 juni 

2016 är konklusionen att det föreligger en betydande och bestående begåv-

ningsmässig funktionsnedsättning efter trafikolycka. Ytterligare funktions-

hinder har framkommit då patienten numera får sina läkemedel ordinerat i 

dospåsar då hon inte klarat av att sköta medicineringen själv.  

 

I journalblad daterat den 29 juni 2016 anger psykolog B J. Jalamo bl.a. föl-

jande. Sammantaget uppnås allmänkognitivt ett resultat betydligt under ge-

nomsnitt till klart under genomsnitt, vilket gäller såväl verbalt, perceptuellt 

och vid kognitiv snabbhet. En tydligt nedsatt funktion finns även vid per-

ceptuell och verbal inlärning. Patientens svårigheter vad gäller koncentrat-

ion och fokus ska även ses som en starkt bidragande anledning till hennes 

svårigheter till inlärning och framplockning. Språkligt har patienten bibehål-

len förmåga att uttrycka sig men den kognitiva förlångsamningen gör att det 

kan ta längre tid att hitta ord och använda dem. Patienten hamnar lätt i kon-

kreta tolkningar i verbal kommunikation. Vad gäller exekutiv funktion 

framkommer svårigheter. Utifrån ovanstående finns belägg för betydande 

och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter trafikolycka 

och en bra åtgärd för patienten skulle vara LSS-ansökan om boende. Dia-

gnos: Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av hjärnskada, cerebral dys-

funktion eller kroppslig sjukdom.  

 

I skrivelse daterad den 14 juli 2017 har personal från daglig verksamhet 

sammanfattat sina iakttagelser. I skrivelsen anges bl.a. följande. Sara har 
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behov av påminnelser och stöd i varje aktivitet på den dagliga verksamhet-

en. Hon har svårigheter att redogöra för händelser och situationer vilket in-

nebär att hon lever i kaos när hon inte har stöd i sin närhet. Sara avbokar och 

bokar själv tider med läkare, hemtjänst, färdtjänst och daglig verksamhet. 

Vid kontakt med färdtjänst framkommer att Sara ombokar och avbokar sin 

färdtjänst flera gånger varje dag. På grund av sina kognitiva svårigheter 

glömmer hon att hon har varit i kontakt med färdtjänst. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten finner i likhet med nämnden att utredningen inte kan an-

ses ge stöd för att det föreligger ett sådant funktionshinder som avses i 1 § 1 

LSS. 

 

Frågan är således om Sara Malmström har ett betydande och bestående be-

gåvningsmässigt funktionshinder enligt 1 § 2 LSS. 

 

Den medicinska utredningen visar att Sara Malmström ådragit sig en hjärn-

skada till följd av en trafikolycka. Personal på daglig verksamhet har upp-

gett att Sara Malmström på grund av sin hjärnskada har stora svårigheter att 

hantera sin vardag utan stöd från sin omgivning. Detta får även stöd i de 

läkarintyg och den psykologbedömning som getts in i målet. Förvaltnings-

rätten finner vid en sammantagen bedömning att utredningen visar att Sara 

Malmström har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktions-

hinder efter hjärnskada föranledd av yttre våld och ska därmed anses tillhöra 

personkretsen i 1 § 2 LSS. Överklagandet ska därför bifallas. Målet ska 

följaktligen visas åter till vård- och omsorgsnämnden för utredning och 

ställningstagande till begärda insatser enligt LSS. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

 

Bertil Idarsson 

 

I avgörandet har även nämndemännen Eva Magnusson, Christer Persson 

och Azeb Wittsell deltagit.  

 

Målet har föredragits av Marita Elghagen. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
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. 

.
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