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KLAGANDE 
Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun 
  
MOTPART 

  
  
Ställföreträdare:  och  
   
Ombud: Advokat Maravgi Staifo 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2 april 2019  
i mål nr 53-18, se bilaga A 
 
SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Sociala 

myndighetsnämnden i Kungälvs kommuns beslut.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut samt 

anför följande.  

 

 mamma, som arbetar 75 % av heltid på grund av sitt hälsotillstånd, har 

uppgett att han kan vara hos henne oftare. Han kan därmed vara hos henne i 

större utsträckning än en helg i månaden.  pappa har uppgett att han 

inte ser behov av mer avlastning än den han har genom korttidsvistelsen och 
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 vistelse hos mamman. Han har således inte haft behov att kräva att 

 ska vistas mer hos mamman. Det finns därför en faktisk möjlighet för 

 pappa att få avlastning.  

 

Förvaltningsrätten anför att korttidsvistelsen inte är jämförbar med korttids-

tillsynen. Ett beslut avseende korttidsvistelse innebär inte en garanti för att 

insatsen verkställs på helger, även om  korttidsvistelse hittills varit 

planerad till en helg per månad. Det är heller ingen egentlig skillnad mellan 

att  vistas i korttidstillsyn när hans pappa är ledig gentemot att han 

vistas i korttidsvistelse vid motsvarande situation. I de fall  vistas i 

korttidstillsyn under lovdagar innebär det alltså en avlastning för båda 

föräldrarna.  har under år 2019 möjlighet att vistas omkring 51 dagar 

på korttidstillsyn under skollov.  

 

 har behov av mer tillsyn och omvårdnad än vad som gäller beträffande 

ett annat barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Han är dock 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan den begärda insatsen. Vårdnads-

havarnas behov av avlastning är tillgodosett genom deras gemensamma 

föräldraansvar samt beviljad insats i form av korttidstillsyn.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför 

följande.  

 

Nämndens beslut att ompröva och dra in hans rätt till insatsen korttids-

vistelse grundar sig på det ändrade förhållandet att hans föräldrar separerat. 

När hans föräldrar levde tillsammans delade de dock på ansvaret för honom 

i samma utsträckning som de gör nu varför deras behov av avlastning 

varken blivit mer eller mindre.  

 

Korttidstillsynen är inte jämförbar med korttidsvistelsen. Han tillförsäkras 

en annan typ av stimulans och miljöombyte genom korttidsvistelsen. Den 

innebär också en annan typ av avlastning för hans föräldrar då deras ansvar i 
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detta avseende blir betydligt mindre. Han kan på egen hand ägna sig åt 

sysselsättning hemma och kräver inte en vuxen persons ständiga upp-

märksamhet i alla situationer. Däremot kräver han, till skillnad från andra 

barn i hans ålder, tillsyn och assistans för att kunna förflytta sig och umgås 

med andra personer. Han kan inte på egen hand gå ut och träffa vänner och 

på så sätt få stimulans i tillvaron. Detta behöver organiseras och faller därför 

på föräldrarna.  

 

Han bor nu tillsammans med sin mamma från torsdag till söndag varje helg 

utom den helgen då han är på korttidsvistelse. Nämndens uppgift om att 

mamman arbetar 75 procent stämmer inte utan hon arbetar som mest 

50 procent.  

 

 hänvisar till intyg från psykologen  

 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 har genom tidigare beslut varit beviljad insatsen korttidsvistelse med 

hänvisning till föräldrarnas avlastningsbehov. Kammarrätten instämmer i 

förvaltningsrättens bedömning att den omständigheten att  föräldrar 

separerat utgör ett sådant förändrat förhållande att nämnden, i enlighet med 

beslutets förbehåll, har haft rätt att ompröva sitt tidigare beslut där  

beviljades korttidsvistelse.  

 

Frågan i målet därefter blir om  är i behov av korttidsvistelse för att 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vid bedömningen tas hänsyn till hans 

behov av miljöombyte och rekreation samt eventuellt behov av att bryta ett 

ensidigt beroende till sina föräldrar. Vidare ska även hänsyn tas till hans 

föräldrars behov av avlastning.  
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 var vid tidpunkten för nämndens beslut 15 år. Av utredningen i målet 

framgår att hans behov av miljöombyte och rekreation tillförsäkrades bl.a. 

genom beviljad korttidstillsyn, som verkställdes varje vardagseftermiddag 

samt vissa dagar under skollov, samt egna fritidsaktiviteter i form av fotboll 

och innebandy. Vidare kan han vid denna ålder inte anses ha haft ett sådant 

omfattande behov av frigörelse från föräldrarna att det ännu medfört ett 

behov av regelbundna dygnslånga vistelser utanför föräldrahemmet. Han 

kan således inte på denna grund beviljas korttidsvistelse.  

 

Vid tidpunkten för nämndens utredning bodde  växelvis hos sina 

föräldrar med en omfattning om en helg per månad hos sin mamma och 

resterande tid hos sin pappa. Då vistades han även en helg per månad på 

korttidsvistelsen. Hans pappa uppgav då att han inte sett ett behov av större 

avlastning än så. Hans mamma uppgav i stället att hon upplevde sig ha 

förmåga att ta hand om  ytterligare. I yttrande till kammarrätten har 

anförts att  nu vistas hos mamman samtliga helger.  

 

Kammarrätten anser att det inte framkommit annat än att respektive förälder 

ges avlösning i omvårdnadsarbetet och utrymme för återkoppling under den 

tid då  vistas hos den andre föräldern. Det har inte framkommit under-

lag till stöd för att mamman skulle ha behov av ytterligare avlastning till 

följd av ohälsa. Med hänsyn härtill, samt beviljad insats i form av korttids-

tillsyn som tidigare inte nyttjats till fullo, får föräldrarnas behov av avlast-

ning anses vara tillgodosett.  kan därför inte heller på denna grund 

beviljas insatsen korttidsvistelse. Nämndens överklagande ska därmed 

bifallas.  

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

 

 

  Niclas Falkendal 

 

 

Silja Klint    Anna Borg 

    referent  
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KLAGANDE 
  

 

Ställföreträdare:  

1.  

2.  

  

MOTPART 
Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kungälvs kommun, Sociala myndighetsnämndens beslut 2017-12-11 

 

SAKEN 
Korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  

 har rätt till korttidsvistelse med omfattningen 46 dygn per år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A



  Sida 2 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2019-04-02 

53-18 

 
 

 

VAD MÅLET GÄLLER 

 

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om  

(  är berättigad till insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS.  

 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Sociala myndighetsnämnden i Kungälv kommun (nämnden) avslog  

ansökan om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

Beslutet motiverades i huvudsak enligt följande.  har ett tillsvidare-

beslut om korttidsvistelse med 65 dagar per år. Omprövning av beslutet  

kan ske under beslutets giltighetstid vid förändrade behov. Då det vid upp-

följning av insatsen framkommer att hans vårdnadshavare har separerat 

bedöms sådana uppgifter ha framkommit som föranleder en ny bedömning.  

 

Han bor hos sin pappa och vistas hos sin mamma i snitt en helg per månad. 

Han går på Thorhildsskolan och vistas i verksamheten Näckrosen på 

eftermiddagarna efter skolan och under vissa lovdagar i enlighet med beslut 

om korttidstillsyn. Därtill har han två regelbundna fritidsaktiviteter i veckan 

i form av fotboll- och innebandyträning.  Vårdnadshavarna har ett 

gemensamt ansvar för honom och har möjlighet till avlastning genom 

varandra. Hans systers behov kan tillgodoses genom att de vistas växelvis 

hos sina vårdnadshavare. Hans behov av miljöombyte och rekreation 

bedöms vara tillgodosett genom fritidsaktiviteter och hans vistelse i skolan, 

på korttidstillsynen samt hos sina föräldrar.  

 

Då han haft insatsen under flera år är det rimligt att han beviljas insatsen  

för att ges möjlighet till avslut i korttidsverksamheten. Han beviljas därför 

tillfälligt korttidsvistelse med fyra dygn under perioden den  

11–20 december 2017.  
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att beslutet ska ändras så att han beviljas den begärda insatsen. 

Frågan om nämnden haft fog för det överklagade beslutet ska bedömas 

enligt förutsättningarna för ändring av gynnande förvaltningsbeslut. 

Nämnden har inte kunnat styrka att det skett en sådan förändring av hans 

levnadsomständigheter att han inte längre är i behov av korttidsvistelse. Den 

förändring som skett är att hans föräldrar nu har separerat. Det föreligger 

dock fortfarande ett avlastningsbehov. Under den tiden han vistas hos den 

ena föräldern är det mer krävande och intensivt än förut och det går inte att 

planera eller förbereda för detta under tiden som han inte är hemma. 

Anledningen till att hans föräldrar ansökt om färre dagar beror på att de i 

samtal med handläggaren upplevde att omfattningen skulle minska och att 

de befann sig i ett förhandlingsläge.  

 

Hans behov av insatsen har aldrig varit så stort som det är nu. Hans mamma 

har själv flera diagnoser som påverkar i vilken utsträckning hon kan ta hand 

om barnen. Möjligheterna för honom att vistas hos sin mamma begränsas då 

hon inte har energi att ta hand om ett så tillsynskrävande barn som honom. 

Hans omsorgsbehov är stort och innefattar både praktiska moment och 

motiveringsinsatser. Även de stunder han umgås med vänner måste 

föräldrarna vara närvarande för att se till att umgänget fungerar. I 

förhållande till en annan femtonåring är föräldraansvaret över honom därför 

fortfarande påtagligt. Det är även viktigt för hans föräldrar att få avlastning 

så att de kan tillgodose hans systers behov. 

 

Det strider mot LSS och dess förarbeten att inte bevilja korttidsvistelse i 

hans fall. Nämnden har fattat ett felaktigt beslut då man inte beaktat varken 

hans eller hans föräldrars individuella behov. Han tillförsäkras inte goda 

levnadsvillkor och fråntas möjligheten att leva som andra unga människor 

utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Hans enda möjlighet till 
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detta är genom korttidsvistelse. Att spendera alla sina lediga dagar med sina 

föräldrar är inte bra för hans personliga utveckling. Han behöver detta för att 

kunna bli en självständig individ.  

 

Han har alltid haft kämpigt med sina kompisrelationer då det ofta uppstått 

konflikter. Om han nu placeras utanför det sammanhang där de andra 

ungdomarna är mister han sin plattform för att kunna utveckla och bibehålla 

sina vänskapsrelationer. Enligt psykologen  och läkaren  

 intygas att det är extra viktigt för honom att ha kontinuitet och 

vuxenstyrt umgänge med andra jämnåriga och att han utan korttidsvistelse 

kommer att bli betydligt begränsad i sitt sociala liv. Även hans lärare anser 

att det är viktigt för honom att vara på korttidsboende för att han ska ges 

möjlighet att utveckla sina sociala förmågor.  

 

Korttidsvistelsen är mycket viktig för honom och han ser alltid fram emot 

de tillfällen han ska åka iväg. Korttidsvistelsen har varit en återkommande 

aktivitet under många år. Han kan inte förstå varför han inte längre får göra 

detta och han är ledsen och upprörd över denna förändring. Han berövas nu 

kontakten med den personal och de vänner som han knutit an till. Att inte 

låta honom få fortsätta med korttidsvistelsen strider mot kontinuitets-

principen.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. 

 har haft beslut om korttidsvistelse i varierande omfattning sedan 2007.  

Vid tidigare beslut har nämnden ansett att det funnits ett avlastningsbehov 

för föräldrarna. Efter att de har separerat finns det inte längre något sådant 

behov. Föräldrarnas behov av avlastning bedöms vara tillgodosett genom 

deras gemensamma föräldraansvar och den beviljade korttidstillsynen. Vid 

tidigare beslut har ingen hänsyn tagits till  behov av miljöombyte och 

rekreation på grund av hans ålder i samband med beslutet vilket då 

bedömdes falla inom föräldraansvaret. Beslutet om korttidsvistelse 
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motiverades då enbart utifrån ett avlastningsbehov. Det senaste beslutet med 

omfattningen 65 dygn per år fattades den 28 april 2015. I samband med 

omprövning av ärendet ansökte föräldrarna om 46 dygn per år. Den 

omständigheten att de ansökt om insatsen i en mindre omfattning än vad han 

tidigare var beviljad talar emot att hans behov skulle ha ökat till följd av att 

föräldrarna nu är separerade.  

 

Uppgiften om att  mammas egen hälsa begränsar hennes möjlighet att 

ta hand om honom är en ny uppgift som inte framkommit under 

utredningsprocessen. Rätten till LSS grundar sig dock på den sökandes 

behov kopplat till dennes funktionsnedsättning. I detta fall kan  pappa 

behöva ta ett större ansvar.  

 

Han är beviljad korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS. Både denna insats och 

korttidsvistelsen verkställs i en verksamhet som heter Näckrosen. 

Korttidstillsynen verkställs på eftermiddagar efter skolans slut och under 

heldagar vid skollov. Korttidsvistelsen verkställs med en vardag varannan 

vecka, en helg i månaden samt en vecka under sommaren. Trots 

avslagsbeslutet kommer han därför fortfarande att kunna vistas på 

Näckrosen tillsammans med personal och jämnåriga vänner. Beslutet 

avseende korttidstillsyn ger honom rätt att vistas på Näckrosen även vid de 

tillfällen då hans vårdnadshavare inte förvärvsarbetar. Han har dock inte 

varit där vid de tillfällen som hans vårdnadshavare varit lediga från sina 

arbeten. Att vistas på Näckrosen skulle ge hans föräldrar avlastning.  

 

 behov av frigörelse från sina föräldrar bedöms vara tillgodosedd 

genom hans vistelse i skolan och insatsen korttidstillsyn. Där träffar han 

jämnåriga och gör aktiviteter tillsammans med andra. Han har därför stora 

möjligheter att träffa jämnåriga och ha en tillvaro utan sina föräldrar. Då han 

bor växelvis hos sina föräldrar är han ifrån sin mamma respektive pappa 

under perioder. Det bedöms heller inte ingå i normal livsföring att 
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regelbundet vistas utanför det egna hemmet med övernattning en helg per 

månad och en vecka på sommaren. Det föreligger även ett visst 

föräldraansvar även för ett barn i  ålder gällande ombesörjandet av 

fritidsaktiviteter.  

 

Vårdnadshavarnas behov av eget utrymme och tillgodoseendet av hans 

systers behov bedöms finnas när han är hos sina respektive föräldrar samt 

vid tillfällen då han är på korttidstillsynen. Det är upp till vårdnadshavarna 

att planera barnens vistelse hos dem utifrån barnens behov. 

 

Efter att förvaltningsrätten den 5 januari 2018 beslutat om inhibition har 

nämnden beviljat korttidsvistelse i omfattningen 46 dygn per år utifrån 

ansökan. I överklagandet framgår även att  ska ha rätt att vara på 

korttidsvistelse var fjärde helg samt en vecka på sommaren, vilket motsvarar 

46 dygn.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är ostridigt att  tillhör den personkrets som kan ha rätt till insatser 

enligt LSS. Det förvaltningsrätten har att pröva i målet är om  har rätt 

till insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS för att uppnå goda 

levnadsvillkor.  

 

Utredningen i målet 

 

I nämndens utredning framgår bl.a. att  vid tidpunkten för nämndens 

beslut är 15 år gammal. Han bor hos sin pappa och vistas hos sin mamma i 

snitt en helg per månad. Hans lillasyster bor huvudsakligen hos deras 

mamma och är hos deras pappa under vissa helger och två vardagar i 

veckan.  går på Thorhildsskolan och vistas i verksamheten Näckrosen 

på eftermiddagarna efter skolan och under vissa lovdagar i enlighet med 
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beslut om korttidstillsyn. Därtill har han två regelbundna fritidsaktiviteter i 

veckan i form av fotboll- och innebandyträning.   

 

Vidare framgår i nämndens utredning att  är diagnosticerad med bl.a. 

Downs syndrom, autism i barndomen och medelsvår psykisk 

utvecklingsstörning. Till följd av detta har han kognitiva svårigheter och 

stora svårigheter i det sociala samspelet. Han har bl.a. svårt att initiera 

aktiviteter och att interagera med andra barn. Han behöver mycket stöd i att 

hålla lekar och andra aktiviteter levande och konfliktfria. Det finns en 

uppenbar risk att han inte på egen hand lyckas med uppgiften att upprätta 

och vidmakthålla sociala kontakter utan stöd av vuxna. I takt med att han 

blir äldre är det rimligt att denna hjälp successivt förflyttas från föräldrarna 

till andra vuxna för att upprätthålla och utveckla en personlig integritet.  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

Personer som omfattas av personkretsen i LSS har rätt till insatser i form av 

särskilt stöd och särskild service enligt 9 § samma lag, om de behöver sådan 

hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den 

enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna 

ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens 

individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer 

som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv  

(7 § LSS). 

 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en av de insatser som den i 

lagen angivna personkretsen kan vara berättigad till (9 § 6 LSS). 

Av förarbetena till LSS framgår bl.a. följande. För den funktionshindrade 

personen kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte och 

rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling. Den enskildes eller en 

enskild familjs önskemål och behov bör så långt möjligt vara avgörande vid 
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val av utformningen av kortidsvistelsen men också vissa lokala förhållanden 

bör kunna styra utformningen. Insatsen bör också kunna ses som ett led i att 

bryta ett ensidigt beroende mellan barn och föräldrar (prop. 1992/93:159  

s. 77 och s. 178). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten beslutade den 5 januari 2018 om inhibition. I 

beslutsmotiveringen framgår att  fortsättningsvis har rätt till insatsen 

korttidsvistelse till dess rätten avgör målet slutligt. Nämnden har i ett 

yttrande daterat den 15 januari 2018 uppgett att de med anledning av 

inhibitionen fattat ett beslut om att  beviljas korttidsvistelse med 

omfattningen 46 dygn per år. Förvaltningsrätten konstaterar att ett beslut om 

inhibition innebär att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. 

Detta medför inte någon rätt för nämnden att fatta ett nytt beslut utifrån den 

ansökan som är föremål för prövning hos förvaltningsrätten. Istället ska 

beslutet från den 28 april 2015 fortsättningsvis gälla tills förvaltningsrätten 

avgör målet slutligt. Nämnden har därmed felaktigt beviljat  

korttidsvistelse med 46 dygn per år sedan den 15 januari 2018. Istället skulle 

han sedan den 15 januari 2018 varit beviljad korttidsvistelse med 

omfattningen 65 dygn per år.  

 

I förvaltningsrättslig praxis gäller som huvudregel att ett gynnande 

förvaltningsbeslut inte kan återkallas (se bl.a. SOU 2010:29 s. 564 ff). Detta 

motiveras av att såväl den enskilde som tredje man ska kunna lita på de 

beslut en myndighet har meddelat och känna trygghet i att lagakraftvunna 

beslut inte när som helst kan komma att ändras. Undantag från denna 

huvudregel gäller bl.a. för de fall där beslutet har förenats med ett förbehåll, 

intaget i själva beslutet eller i den författning som ligger till grund för 

beslutet, om att det kan komma att återkallas.  
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Förvaltningsrätten konstaterar att  varit beviljad korttidsvistelse i 

varierande omfattning sedan 2007. I enlighet med beslut daterat den  

28 april 2015 beviljades han insatsen korttidsvistelse med omfattningen  

65 dygn per år. Av beslutet framgår att insatsen gäller tills vidare med ett 

förbehåll om att omprövning kommer att ske vid förändrade behov och/eller 

om de förhållanden som legat till grund för beslutet förändras. Av nämndens 

utredning framgår att  pappa den 17 november 2017 uppgett att 

vårdnadshavarna separerat. Denna omständighet får anses vara ett sådant 

ändrat förhållande som avses i förbehållet. Nämnden därför haft rätt att 

ompröva  beslut om korttidsvistelse.  

 

Frågan blir härefter om det har skett sådana förändringar gällande  rätt 

till korttidsvistelse att han inte längre är berättigad till insatsen.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att avgörande för om rätt till 

insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet föreligger i ett visst fall är 

om den enskilde har behov av just en sådan insats och detta behov inte 

tillgodoses på annat sätt. Insatsen korttidsvistelse kan beviljas för enbart 

rekreationsändamål eller för enbart behov av avlösning.  (RÅ 2006 ref. 66 

och HFD 2013 ref. 70). 

 

Enligt uttalanden i förarbetena bör, som framgått, insatsen korttidvistelse 

också kunna ses som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn och 

föräldrar. Vid en prövning av rätt till korttidsvistelse bör således även en 

ung människas behov av personlig utveckling kunna vägas in  

(HFD 2013 ref. 70).  

 

I nämndens utredning framgår att korttidsvistelse beviljades den 28 april 

2015 endast mot bakgrund av att det förelåg ett avlastningsbehov för  

föräldrar. Nämnden har vidare anfört att  behov av rekreation vid denna 

tidpunkt ansågs tillgodosedd.  
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Vad gäller den enskildes behov av miljöombyte och rekreation gör 

förvaltningsrätten följande bedömning.  går på Thorhildsskolan och 

vistas i verksamheten Näckrosen på eftermiddagarna efter skolan och  

under vissa lovdagar i enlighet med beslut om korttidstillsyn. Därtill har  

han två regelbundna fritidsaktiviteter i veckan i form av fotboll- och 

innebandyträning. Han har dessutom kontakt med och deltar i aktiviteter 

tillsammans med sina anhöriga. Mot bakgrund av  ålder och den redan 

beviljade insatsen anser förvaltningsrätten att hans behov av miljöombyte 

och rekreation är tillgodosedda.   

 

Vad gäller den enskildes behov av personlig utveckling gör 

förvaltningsrätten följande bedömning.  har anfört att hans behov av att 

genomföra aktiviteter tillsammans med andra vuxna har ökat i takt med hans 

stigande ålder. Han befinner sig nu i tonåren och det är viktigt att han ges 

möjlighet att umgås med vänner och andra vuxna förutom sina föräldrar  

för att gynna hans personliga utveckling. Dessa uppgifter stödjs även av  

inkomna underlag från psykolog, barnläkare och  lärare. 

Förvaltningsrätten anser att den omständigheten att  bor växelvis hos 

sina föräldrar inte regelmässigt medför att det saknas ett beroende-

förhållande mellan barn och förälder. Med hänsyn till  ålder är dock 

hans behov av frigörelse från sina föräldrar ännu begränsat och inte så 

uttalat att det medför ett behov av att regelbundet vistas utanför föräldra-

hemmen. Mot bakgrund av  ålder och den redan beviljade insatsen 

anser förvaltningsrätten att hans behov av personlig utveckling är 

tillgodosedd.  

 

Vad gäller anhörigas behov av avlösning gör förvaltningsrätten följande 

bedömning. Av utredningen i målet framgår att  föräldrar är separerade 

men har gemensam vårdnad om  och hans syster.  bor tillsammans 

med sin pappa och vistas hos sin mamma en helg i månaden.  mamma 

har under utredningen uppgett att han kan vistas mer hos henne än så. 
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Förvaltningsrätten konstaterar dock att det inte finns några uppgifter som 

visar att  vid tidpunkten för nämndens beslut vistades mer än en helg  

i månaden hos sin mamma.  

 

I överklagandet framkommer att  mamma själv har flera diagnoser 

vilket begränsar möjligheterna för honom att vistas hos henne. Vidare 

uppges att det fortfarande föreligger ett avlastningsbehov trots separationen 

då den tid  spenderar hos respektive förälder blir mer intensiv och 

krävande än då föräldrarna bodde tillsammans. Förvaltningsrätten 

konstaterar att det i förevarande fall inte handlar om ett växelvist boende då 

 endast vistas hos sin mamma en helg i månaden. Det ankommer därför 

på  pappa att ensamt ombesörja större delen av  omvårdnads-

behov. Oaktat att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar kan  

pappa inte anses ha möjlighet till avlastning i den utsträckning som kan 

förväntas vid växelvist boende. Nämnden har anfört att rätten till 

korttidsvistelse endast utgår från  behov kopplat till hans funktions-

nedsättning. Förvaltningsrätten bedömer dock att även om  endast 

vistas hos sin mamma en helg i månaden får hänsyn tas till hennes angivna 

svårigheter och att hon därför är i större behov av avlastning.  

 

Nämnden har anfört att  genom sin beviljade korttidstillsyn har 

möjlighet att vistas på Näckrosen på eftermiddagar efter skolans slut och 

under heldagar vid skollov. Av utredningen framgår att  inte har 

utnyttjat denna möjlighet fullt ut då han vistats där i snitt hälften av 

lovdagarna. Förvaltningsrätten bedömer dock att den tid som  beviljats 

korttidstillsyn inte är jämförbar med den begärda tiden för korttidsvistelsen. 

Korttidstillsynen verkställs i huvudsak under vardagar när  föräldrar 

arbetar vilket i realiteten inte medför någon avlastning för dem. 

Korttidsvistelsen däremot verkställs i huvudsak under helger vilket medför 

en återkommande avlastning under tidsperioder då föräldrarna är lediga från 

sina arbeten.  
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Förvaltningsrätten bedömer att  har gjort sannolikt att han 

fortsättningsvis är i behov av korttidsvistelse för att vara tillförsäkrad goda 

levnadsvillkor. Nämnden har inte visat att föräldrarnas behov av avlastning 

rent faktiskt tillgodoses på annat sätt. Nämnden har därför inte haft fog för 

sitt beslut att avslå hans ansökan. Överklagandet ska därför bifallas på så 

sätt att  har rätt till korttidsvistelse med omfattningen 46 dygn per år.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Jenny Alrud  

Tf. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Anne-Li Ajaxon, Kjell Svensson 

Lovén och Staffan Josefsson deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Mia Jaufrin. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

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.  

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. 

  

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. 

Bilaga 1
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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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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. 
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