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KLAGANDE 
Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun 

  

MOTPART 
  

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 16 mars 2017 i mål nr 4375-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Bostad med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Sociala 

områdesnämnden väster i Jönköpings kommuns beslut den 21 augusti 2016. 

 

_________________________ 

 

 

 

  

1



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 995-17 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun yrkar att kammar-

rätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa nämndens beslut. 

Till stöd för sin talan anför nämnden bl.a. följande.  klarar att 

utföra sina personliga och andra behov och har inte något egentligt vårdbe-

hov. Hans behov av social gemenskap och aktiviteter i grupp tillgodoses 

genom beviljat boendestöd, som kan följa med honom på olika aktiviteter. 

Vad gäller behovet av att kunna kontakta personal på udda tider eller av 

sällskap på helger anser nämnden att han inte har visat att ett sådant behov 

finns. Han har erbjudits trygghetslarm, utökat beslut om kontaktperson samt 

boendestöd på helgen men har tackat nej till detta. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och anför 

bl.a. följande. Boendestöd är delvis i form av kortare telefonsamtal. Han 

klarar inte av tekniken med trygghetslarm och har talsvårigheter. De er-

bjudna insatserna innebär för många personer för honom att förhålla sig till. 

Han har för närvarande ytterst begränsad social kontakt. Han är i mycket 

stort behov av den begärda insatsen. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av utredningen i målet framgår att  inte har ansett att de 

insatser han beviljats i form av kontaktperson och boendestöd fungerat 

tillfredsställande. Han har erbjudits utökade insatser och på tider och villkor 

som passar honom bättre. Kommunen har gett uttryck för flexibilitet och på 

olika sätt erbjudit att anpassa insatserna efter aktuella behov. De erbjudna 

insatserna har delvis avböjts. 

 

Kammarrätten anser att det inte kommit fram annat än att de erbjudna 

insatserna kunnat ge  goda levnadsvillkor. Det framgår 

vidare av utredningen att han på många sätt är välfungerande i dagliga 
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rutiner och det finns inga uppgifter om några incidenter eller att det före-

kommit en orimlig belastning för anhöriga. De behov han ger uttryck för 

bör kunna tillgodoses på andra sätt än genom den begärda insatsen. Över-

klagandet ska därför bifallas.  

 

_________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Evalotta Grip samt tf. 

kammarrättsassessorn Anna Ekman (referent) har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun 

Nämndkansliet 

551 89 Jönköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Jönköpings kommuns beslut 2016-08-21 

 

SAKEN 
Bostad med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förordnar att  

ska erhålla plats i servicebostad enligt LSS. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun (nämnden) beslutade 

den 21 augusti 2016 att avslå  ansökan om plats i servicebo-

stad. Beslutet motiverades huvudsakligen enligt följande. I utredningen 

framkommer det att  till följd av sin diagnos har behov av 

visst stöd i vardagen.  är beviljad boendestöd vid fyra till-

fällen i veckan. Ett tillfälle avser städning, göra ärenden och social tid, två 

tillfällen avser telefontillsyn och ett tillfälle i veckan avser matlagning. 

 har även stöd med nagelklippning när behov finns. Boende-
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stödsinsatsen fungerar bra trots vissa tidigare missförstånd. Enligt persona-

len är  duktig och kan göra mycket själv. God man och 

 ansöker om servicebostad då god man anser att  

behöver mer stöd än vad boendestödet kan erbjuda i form av personal som 

han kan ringa när som helst under dygnet när han blir orolig eller är ensam 

framför allt på helger samt få möjlighet att ta del av den gemenskap som 

finns på serviceboenden.  kan få trygghetslarm installerat 

vilket innebär att han kan påkalla hjälp dygnet runt vid behov. 

 har själv uppgett att han trivs bra i sin lägenhet.  har 

flera fritidsaktiviteter utanför hemmet, har god kontakt med sina föräldrar 

och träffar sin kontaktperson regelbundet. Det stödbehov som 

 har tillgodoses genom boendestöd enligt SoL samt kontaktperson enligt 

LSS, båda insatser som går att utöka vid behov, och han tillförsäkras där-

med goda levnadsvillkor.  pågående insatser styrker hans 

förmåga att leva ett självständigt liv. Utifrån vad som framkommit i utred-

ningen görs bedömningen att  inte riskerar att bli socialt iso-

lerad.  klarar av att göra många sysslor självständigt men 

behöver stöttning i vissa moment för att få en fungerande vardag.  

 bedöms inte vara i behov av tillgång till personal dygnet runt för att 

få sin vardag att fungera. Det behov av stöd som  har i sin 

vardag bedöms inte vara så omfattande att det morsvarar den omsorgsnivå 

som bostad med särskild service enligt LSS innebär.  uppnår 

goda villkor genom redan beviljade insatser.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar beslutet genom sin gode man  och 

yrkar att han ska beviljas sökt insats och anför bl.a. följande.  

har behov av insatsen servicebostad för att han ska känna sig trygg och inte 

behöva vara så ensam. Han behöver stöd i vardagen med att t.ex. läsa och 

hantera pengar. Han har också svårt med tidsuppfattningen. Han har behov 
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av att känna tillhörighet till en gemenskap eller grupp. Han vill ha saker att 

se fram emot vilket gör honom mindre orolig. Han har svårt för nya saker 

och förändringar. Om han blir sjuk har han ingen att ringa till som komma 

till honom. Hans föräldrar bor i Nässjö och kan inte komma med kort varsel. 

Det vore en trygghet för honom att ha möjlighet att ringa på personal dygnet 

runt. När han är sjuk så blir han liggande och då är han helt ensamt. När han 

blir orolig blir det mycket tankar hos honom och han kan låsa sig i sina egna 

tankar. Han har en kompis som bor i en servicebostad. Hans kompis berättar 

om olika aktiviteter och utflykter som de gör på gruppbostaden. Varför kan 

inte han få samma insats? Han skulle passa bra i en servicebostad. Hans 

psykiska mående påverkas mycket av vad han har att se fram emot för akti-

viteter och andra roliga saker. Om han skulle beviljas en servicebostad 

skulle han kunna bo kvar i den lägenhet som han har idag. Hans psykiska 

mående skulle påverkas positivt och han skulle bli tryggare och lugnare om 

han visste att det alltid fanns någon att ringa till dygnet runt samt att någon 

kan komma till honom dygnet runt om det behövs. När han har saker att se 

framemot och känner en trygghet så är han lugn och balanserad. Om han 

inte har något att se framemot så blir han orolig och kan få för sig att gå ut 

själv på kvällarna. Erbjudandet om utökat boendestöd är inte aktuellt. 

 behöver gemenskap i grupp vilket han kan få via en servicebo-

stad.  är en ”ensamvarg” vilket han har varit större delen av 

sitt vuxna liv. Att få delta i aktiviteter och gruppresor vore ett lyft i hans 

vardagar och helger. Han kan inte planera sådant själv eftersom han inte kan 

läsa och därför inte vet vilka möjligheter som finns till buds. Hans föräldrar 

får hjälpa honom med alla tänkbara saker vilket har blivit betungande för 

dem då ålder och sjukdomar har blivit alltmer påtagligt samt att 

 bor sex mil ifrån sina föräldrar. Trygghetslarm skulle bli en extra eko-

nomisk belastning och kan därför inte godtas. Man måste ta hänsyn till vilka 

stora svårigheter och inskränkningar  utsätts för då han inte 

kan läsa, räkna eller skriva samt har talsvårigheter.  
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Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.  

 och hans god man har fått information om och erbjudits utökat bo-

endestöd. De har informerats om att det finns möjligheter att få boende-

stödsinsatser specifikt på helgen eftersom det är då  har som 

störst behov av insatsen. Insatsen ledsagarservice kan också beviljas till spe-

cifika aktiviteter som  behöver stöd till.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

Av 7 § LSS framgår bl.a. att personer som omfattas av lagen enligt 1 § har 

rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § första 

stycket 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov 

inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäk-

ras 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. 

 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service omfattar enligt 9 § 9 LSS 

bland annat bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt an-

passad bostad för vuxna. Med bostad med särskild service för vuxna avses 

gruppbostad och servicebostad. 

 

Av förarbeten till lagen (prop. 1992/93:159 s. 180) framgår att med service-

bostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande 

service och vård kan ges dygnet runt. Såväl omvårdnad som fritidsverksam-

het och kulturella aktiviteter ingår i insatsen bostad med särskild service för 

vuxna.  
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I nämndens utredning anges bl.a. följande om servicebostad. I boendefor-

men ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som ska 

vara individuellt anpassade. Bostadsformen är en mellanform mellan grupp-

boende och helt självständigt boende i egen lägenhet. Inom denna mellan-

form kan det rymmas olika typer av boende. Det som gäller för samtliga är 

att lägenheterna ska vara fullvärdiga och att dygnetruntstöd, utifrån den en-

skildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där 

det finns flera servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen 

för service och gemenskap. ( Ur Socialstyrelsens bok: ”Bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS”, kap. 4 s. 35).  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen som avses 

i 1 § LSS. Frågan är om  har rätt till insats enligt LSS i form 

av servicebostad. 

 

Av utredningen framgår att  har ett visst behov av stöd för att 

klara sin dagliga livsföring. Enligt utredningen klarar han att självständigt 

sköta sin personliga hygien, förutom nagelklippning vilket han får stöd med. 

Han klarar även till största del att sköta matlagning och städning själv. 

 har dock ett behov av stöd för att hantera pengar och räkningar 

samt visst socialt stöd. Det framgår också av utredningen att  

har en anställning samt har en del fritidsintressen så som löpträning och 

cykling.  har sedan tidigare beviljats boendestöd fyra till-

fällen i veckan och har en kontaktperson som han träffar varannan vecka. 

Nämnden har även uppgett att det är möjligt att utöka insatsen boendestöd, 

installera trygghetslarm samt lägga till insatsen ledsagarservice vid behov. 

 kan inte läsa, skriva eller räkna. Hans hjälp med praktiska 

ting tillgodoses genom boendestöd. Däremot behöver han som beskrivs i 

överklagandet en social gemenskap med andra boende, aktiviteter i grupp 

och möjlighet att kontakta personal på udda tider när han känner sig ensam 
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eller ledsen. Beviljade insatser ersätter inte dessa behov. Med hänsyn härtill 

har  rätt till boende i form av bostad med särskild service för 

att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Överklagandet ska därför bifallas. 

 

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

 

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg har avgjort målet. Föredragande jurist har 

varit Amanda Arponen.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

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




