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KLAGANDE 
MIKAELA Jennifer Andersson, 19860108-0222 

Kummingränd 13 

137 36 Västerhaninge 

  

Ombud: Marie Andersson 

c/o M. Ekström 

Talgoxev. 7 

134 42 Gustavsberg 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Haninge kommun 

136 81 Haninge 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Haninge kommuns beslut 2017-02-09   

 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 

till socialnämnden i Haninge kommun för fortsatt handläggning. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Haninge kommun beslutade den 9 februari 2017 att avslå 

Mikaela Anderssons begäran om insatser enligt 7 och 9 §§ lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med motiveringen att 

behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt, genom redan beviljad tid av För-

säkringskassan. 

 

Mikaela Andersson överklagar beslutet och yrkar i första hand att förvalt-

ningsrätten ska återförvisa ärendet till socialnämnden i Haninge kommun 

för fortsatt handläggning med anledning av att socialnämnden brustit i sin 

utredningsskyldighet och skyldighet att motivera sitt beslut. I andra hand 

yrkar hon att hon ska förklaras berättigad till skäliga kostnader för personlig 

assistans uppgående till 152 timmar per vecka. 

 

Socialnämnden i Haninge kommun har i yttrande anfört följande. Klagan-

den önskar få ärendet återförvisat till socialnämnden för fortsatt handlägg-

ning. Socialnämnden går på klagandens linje gällande ovanstående. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Parterna i målet är överens om att målet ska återförvisas till socialnämnden i 

Haninge för fortsatt handläggning. Förvaltningsrätten finner inte skäl att 

göra någon annan bedömning. Det överklagade beslutet ska därför upphävas 

och målet visas åter till socialnämnden i Haninge kommun för fortsatt hand-

läggning av Mikaela Anderssons begäran om insatser enligt 7 och 9 §§ LSS. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga 1 (DV 3109/1A). 

 

 

Eva Pedersen 

Rådman 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

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