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KLAGANDE 
Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad 

  

MOTPART 
  

  

Vårdnadshavare:  och  

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 23 april 2018 i mål nr 4468-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Sociala 

omsorgsnämnden i Borås Stads beslut.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad yrkar att kammarrätten upphäver 

förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut den 23 augusti 

2017. Nämnden anför i huvudsak följande. Enligt föräldrabalken har 

vårdnadshavare ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till 

att barnets behov blir tillgodosedda. Förvaltningsrätten har inte tagit hänsyn 

till att  båda föräldrar har ett ansvar för att tillgodose hans 

behov. Det kan vara aktuellt att främja en frigörelseprocess genom korttids-

vistelse när det gäller ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet (se HFD 2013 

ref. 70).  var vid tiden för utredningen endast drygt åtta år.  

 

 har inte svarat på överklagandet.  

  

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Insatsen korttidsvistelse är främst tänkt för situationer då den funktions-

hindrades anhöriga är i behov av avlösning, men även för att tillgodose 

behov hos den funktionshindrade själv att komma till en annan miljö. 

Avgörande för frågan om rätt till insatsen föreligger är om den enskilde har 

behov av en sådan insats och detta behov inte tillgodoses på annat sätt. Vid 

denna bedömning måste i fråga om barn särskilt beaktas det ansvar som 

vårdnadshavare har för omvårdnaden av barnet enligt föräldrabalken  

(jfr RÅ 2006 ref. 66 och HFD 2013 ref. 70). 

 

Av utredningen, vid tiden för ansökan, framgår att  bor 

tillsammans med sin mamma och pappa, som har gemensam vårdnad om 

honom, samt en vuxen syster. Han går i skolan måndag till fredag mellan  

kl. 08.00 och 12.00 eller till 13.30.  

 

Kammarrätten anser att det som kommit fram i utredningen om  

 funktionshinder och i övrigt inte visar att hans mammas behov av 
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avlösning är sådant att det berättigar till sökt insats. Föräldrarna har 

gemensam vårdnad om  och därmed ett gemensamt ansvar 

för hans omvårdnad. Genom det gemensamma ansvaret och med hänvisning 

till den tid som  vistas i skolan får hans mammas behov av 

avlösning anses vara tillgodosett. Utredningen ger inte heller stöd för att 

 själv är i behov av att komma till en annan miljö. Vid denna 

bedömning har särskild hänsyn tagits till att han vid tiden för nämndens 

beslut endast var åtta år gammal.  har därmed inte rätt till 

sökt insats. Överklagandet ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Maria Krönmark (ordförande) och Linda Svärd 

(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Erik Hannus har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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Det stödbehov han har bedöms gå utöver vad som kan anses som vanligt för 

personer i jämförbar ålder. Vårdnadshavare har vidare ett delat omvårdnads-

ansvar av sina barn och omvårdnadsarbetet ska delas på ett, för dem, till-

fredsställande sätt. Det framgår inte av underlaget att behovet av avlösning 

inte kan tillgodoses genom att föräldrarna avlöser varandra i hemmet. 

Nämnden anser vidare att  skolgång och fritidsaktiviteter 

tillgodoser behovet av miljöombyte för att uppnå goda levnadsvillkor. 

Sammantaget görs bedömningen att han inte har rätt till den begärda insat-

sen.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vårdnadshavarna yrkar att ansökan om korttidsvistelse för  

ska beviljas och anför bl.a. följande. De anser att deras son skulle uppnå 

bättre levnadsvillkor genom att beviljas korttidsvistelsen. Han är mycket 

fäst vid sin mamma och vill vara med henne hela tiden, även under dagtid. 

Han sover dessutom i samma säng som henne. Detta blir i en sådan omfat-

tande utsträckning att det inte kan anses vara åldersrelaterat och skadar även 

relationerna till övriga familjen.  anser att korttidsvistelsen 

skulle hjälpa honom bryta sitt ensidiga beroende men även främja hans fri-

görelseprocess och möjlighet till självständighet och utveckling utefter egen 

förmåga. Det skulle även ge henne tid för återhämtning eftersom hon upple-

ver att hon är mycket trött och att sonens funktionsnedsättning innebär en 

stor belastning i vardagen.   

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Gällande regler m.m. 

Den som tillhör personkretsen i 1 § LSS har enligt 7 § samma lag rätt till 

insatser i form av särskilt stöd och service. Insatserna framgår vidare av 9 § 

p. 1–9 LSS och rätten till dessa förutsätter ett behov av hjälp i sin livsföring 

och att behovet 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.  

 

En av insatsera som räknas upp i sistnämnda bestämmelse är korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet. Insatsen kan komma i fråga för att tillgodose såväl 

avlösning av anhöriga som behov av miljöombyte eller rekreation för den 

funktionshindrade. Detta framgår av bl.a. RÅ 2006 ref. 66 och prop. 

1992/93:159 s. 77.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Av utredningen i målet framgår att  omfattas av personkret-

sen enligt 1 § p. 1 LSS och har rätt till insatser enligt samma lag. Vid tiden 

för det överklagade beslutet var han åtta och ett halvt år och omvårdnaden 

av honom sköts till större delen av hans mamma med undantag för när han 

är i skolan.  funktionsnedsättning medför ett större behov av 

omvårdnad än för barn utan funktionsnedsättning i samma ålder. Han sover 

i mammans säng och hans starka beroende av mamman utgör en stor på-

frestning för henne.  

 

Enligt förarbeten till lagen (prop.1992/93:159) bör insatsen korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet kunna ses som ett led i att bryta ett ensidigt bero-

ende mellan barn och föräldrar. Avlösning genom den andre föräldern fram-
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står i det aktuella fallet som otillräckligt. Den sökta insatsen ska därför be-

viljas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga (DV 3109/1D). 

 

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg har avgjort målet. Föredragande jurist har 

varit Lejla Alic.  
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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




