
    

 

KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

Avdelning 1 

 

DOM 
2016-05-11 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 7084–7085-15 

 

  

 

 

Dok.Id 353820     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www.kammarratten.goteborg.se 

 

 

 

KLAGANDE 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun 

269 80 Båstad 

  

MOTPART 

  

 

 

  

God man och förvaltare:  

 

 

   

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 9 december 2015 i mål nr 8735-15 

och 12910-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun yrkar att kammarrätten 

undanröjer förvaltningsrättens beslut samt fastställer vård- och 

omsorgsnämndens beslut. Nämnden anför vidare bland annat följande. 
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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 7084–7085-15 

   

 

Förvaltningsrätten anför i domskälen att ansökan om insatser enligt lagen 

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

inom området sörja för person. Detta är en felaktig tolkning av 11 kap. 4 § 

föräldrabalken. LSS är en rättighetslagstiftning och att ansöka om insatser 

enligt LSS måste följaktligen hänföras till att bevaka rätt och inte sörja för 

person. Förvaltningsrättens hänvisning till rättsfallet NJA 1999 s. 691 är 

inte relevant i sammanhanget, då den rättsfråga som nu är aktuell inte var 

uppe till prövning i domen.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. 

 

Av utredningen i målet framgår att  har en förvaltare som 

har i uppdrag att förvalta hans egendom och en annan som ska bevaka hans 

rätt. Den senare är dessutom god man för att sörja för hans person. Frågan i 

målet är om  haft rätt att självständigt ansöka om insatser 

enligt LSS eller om nämnden haft fog för att avvisa hans ansökningar. 

 

Enligt 11 kap. 9 § föräldrabalken har förvaltaren inom ramen för förvaltar-

uppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne 

i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Någon motsvarande 

bestämmelse finns inte i fråga om gode män, varför den enskilde fullt ut 

behåller sin rättshandlingsförmåga inom de områden som omfattas av den 

gode mannens uppdrag. 

 

Av specialmotiveringen till bestämmelsen (prop. 1987/88:124 s. 171 f.) 

framgår följande. I fråga om egendom och angelägenheter som omfattas av 

uppdraget är förvaltarens rådighet alltså utan konkurrens från huvud-

mannen. Om emellertid förvaltaren enbart har förordnats för att ta hand om 

huvudmannens ekonomiska angelägenheter, har han inte någon 

bestämmanderätt över huvudmannen i frågor av mera personligt slag. 
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Huvudmannen torde då normalt själv få t.ex. ansöka om medlemskap i en 

ideell förening, om detta inte medför några mera omfattande ekonomiska 

åtaganden. Även i de fall då förvaltaren har förordnats att representera 

huvudmannen i någon icke-ekonomisk fråga, t.ex. rörande den sociala 

vårdlagstiftningen, bör huvudmannen ofta kunna tillerkännas en viss 

självständighet. Risken för negativa konsekvenser av kolliderande 

rättshandlingar på det området torde vara försumbar med hänsyn till den 

officialprövning som åligger sociala myndigheter m.fl. I allmänhet bör 

huvudmannen också själv få bestämma i frågor som rör hans boende liksom 

innehållet i erbjuden vård. 

 

Av lagstiftning, förarbeten och praxis går inte att utläsa någon klar gräns 

mellan vad som ska anses ingå i uppdragen att bevaka rätt respektive sörja 

för person. Mycket talar för att det i båda uppdragen kan inrymmas en 

rättighet eller skyldighet att ansöka om insatser enligt LSS.  

 

Den som får en förvaltare förordnad för sig förlorar i princip rådigheten 

över det som omfattas av förvaltaruppdraget. Oavsett förvaltaruppdragets 

utformning kan dock den enskilde i vissa situationer tillerkännas viss 

självständighet. Enligt kammarrättens mening är LSS-området ett område 

inom vilket en enskild som regel bör tillerkännas viss självständighet, trots 

förekomsten av förordnad förvaltare. Kammarrätten anser mot denna 

bakgrund att  haft rätt att, utan samtycke från sin 

förvaltare, ansöka om LSS-insatser. Nämnden har således inte haft fog för 

att avvisa hans ansökningar. Nämndens överklagande ska därför avslås. 

 

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

 

 

 

 Åsa Ståhl  

 

 

 

Henrik Brüsin Per Gunnar Olsson 

referent 

 

 

 

 

 /Jennie Wenneberg  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 

Avdelning 1 

 

DOM 
2015-12-09 

Meddelad i 

Malmö 

Mål nr 

8735-15 

12910-15  

 

 

Dok.Id 291338     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kansli1.fma@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

 

God man och förvaltare:  

 

 

 

Förvaltare:  

 

 

  

MOTPART 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun 

269 80 Båstad 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunstyrelsen i Båstads kommuns beslut den 19 augusti 2015 och den 

27 oktober 2015 

 

SAKEN 
Formella förutsättningar för prövning av ansökan om insatser enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade 

___________________ 

 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar  yrkanden om att han ska få 

hjälp att återfå sin tidigare anställning samt att kommunen ska förordna en 

ny förvaltare för honom, göra en Lex Sarah-anmälan avseende handlägg-

ningen av hans ärende och upprätta en individuell plan.  

 

Förvaltningsrätten avslår  yrkande om muntlig förhand-

ling.  

 

Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten och visar målen åter 

till Kommunstyrelsen i Båstads kommun för ny prövning. 

___________________  

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 8735-15 

12910-15 

Avdelning 1  

 

BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

 

Genom de överklagade besluten avvisade kommunstyrelsen 

 ansökningar om insatser i form av boende i familjehem, ledsagar-

service, personlig assistans, daglig verksamhet och upprättande av individu-

ell plan. Som skäl för besluten angavs i huvudsak följande. 

 har på egen hand ansökt om olika insatser enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Då han har förvaltare inom 

området bevaka rätt har han inte någon behörighet eller befogenhet att 

ansöka om insatser utan sin förvaltares medverkan.  

 

 yrkar att han ska beviljas insatser i form av boende i 

familjehem alternativt personlig assistans, ledsagarservice samt daglig verk-

samhet alternativt hjälp att återfå sin tidigare anställning. Han yrkar vidare 

att kommunen ska förordna en ny förvaltare för honom, göra en Lex Sarah-

anmälan avseende handläggningen av hans ärende och upprätta en individu-

ell plan. Avslutningsvis yrkar han att förvaltningsrätten ska hålla muntlig 

förhandling i målet med mål nr 8735-15.  

 

Kommunstyrelsen vidhåller sina beslut.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Yrkanden som inte kan prövas av förvaltningsrätten  

Förvaltningsrätten har inte laglig möjlighet att pröva  

yrkanden om att han ska få hjälp att återfå sin tidigare anställning samt att 

kommunen ska förordna en ny förvaltare för honom och göra en Lex Sarah-

anmälan avseende handläggningen av hans ärende. Inte heller hans yrkande 

om att kommunen ska upprätta en individuell plan kan prövas av förvalt-

ningsrätten (se 27 § första stycket LSS). Hans yrkanden i dessa delar ska 

därför avvisas.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 8735-15 

12910-15 

Avdelning 1  

 

Yrkanden om insatser enligt LSS och muntlig förhandling 

Av ingivet beslut från Överförmyndaren i Båstads kommun framgår att 

 är förordnad som förvaltare för  enligt 

11 kap. 7 § föräldrabalken (FB) för att bevaka hans rätt samt att  

 enligt samma lagrum är förordnad som förvaltare för 

 för att förvalta hans egendom. Vidare framgår att  

även är förordnad som god man för  enligt 11 kap. 4 § FB 

för att sörja för hans person. Att ansöka om insatser enligt LSS får, enligt 

förvaltningsrättens mening, anses falla under området sörja för person (jfr 

prop. 1987/88:124 s. 139 f och NJA 1999 s. 691). Av 11 kap. 5 § FB 

jämförd med 11 kap. 9 § FB framgår att en person som har en god man 

behåller sin egen rättshandlingsförmåga. Enligt förvaltningsrättens mening 

får insatser enligt LSS dessutom anses vara sådana insatser för vilka en 

enskild kan tillerkännas viss självständighet även om en förvaltare har 

förordnats för honom eller henne (jfr prop. 1987/88:124 s. 171 f och 

Kammarrätten i Stockholms dom den 30 augusti 2013 i mål nr 1607-13). 

Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att kommunstyrelsen inte har 

haft fog för sina beslut att avvisa  ansökningar om 

insatser enligt LSS med motiveringen att dessa gjorts utan  

 medverkan. De överklagade besluten ska därmed undanröjas och 

målen återförvisas till kommunstyrelsen för ny prövning.  

 

Vid en sådan utgång finns inte skäl att hålla muntlig förhandling varför detta 

yrkande ska avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

 

Ida Sigte 

 

Ingrid Andersson har föredragit målet. 
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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. 

.

 

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




