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KLAGANDE 

  

  

Ombud:  och  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Hultsfreds kommun 

Box 508 

577 26 Hultsfred 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 24 februari 2017 i mål  

nr 4125-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och förklarar att  

 har rätt till avlösarservice med ytterligare 50 timmar per månad. 

Målet överlämnas till Socialnämnden i Hultfreds kommun för erforderlig 

handläggning. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 781-17 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten beviljar honom ytterligare 50 

timmar avlösarservice per månad och anför i huvudsak följande. Han är 

beviljad 81,5 timmar i månaden för att föräldrarna ska kunna sköta sina 

ordinarie arbeten, inklusive restid. Hans föräldrar arbetar tvåskift och fem-

skift hos privata arbetsgivare. Detta innebär att de inte får någon avlösning 

efter arbetet då de tar hand om honom, vilket i praktiken innebär 24 timmars 

arbetsdag. Hans föräldrar är i stort behov av att få avlastning för att få egen 

tid och någon form av fritid. De har en dotter som också behöver dem. 

Familjen behöver tid till att göra något utanför hemmet. Han väntar på 

operation för att ett benlock ska sättas tillbaka och efter det väntar ytterli-

gare en lång tid av rehabilitering. 

 

Socialnämnden i Hultfreds kommun medger bifall till överklagandet. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till ytterligare 50 timmars 

avlösarservice per månad för att ge hans föräldrar möjlighet till avlastning 

på fritiden. 

 

Enligt förarbetena till bestämmelsen om avlösarservice 9 § 5 LSS är syftet 

med insatsen att anhöriga ska få möjlighet till avkoppling och uträtta sysslor 

utanför hemmet (se prop. 1992/93:159 s. 178). 

 

Kammarrätten finner mot bakgrund av utredningen i målet inte skäl att göra 

annan bedömning än den vilken parterna numera är överens om. 

Överklagandet ska därmed bifallas.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 781-17 

   

 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Jan Källman samt  

tf. kammarrättsassessorn Linda Funk (referent) har deltagit i avgörandet. 

 

 

Föredragande: Helen Landström 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2017-02-24 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

4125-16 

 

 

 

Dok.Id 151132     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Hultsfreds kommun 

Box 508 

577 26 Hultsfred 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut den 25 oktober 2016    

 

SAKEN 
Avlösarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 4125-16 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Genom det överklagade beslutet biföll Socialnämnden i Hultfreds kommun 

(nämnden)  ansökan om avlösarservice delvis och beviljade 

honom 81,5 timmar per månad. Som skäl för beslutet angavs att  

 är tillförsäkrad goda levnadsvillkor med den beviljade avlösarser-

vicen.  

 

 yrkar att förvaltningsrätten beviljar honom ytterligare 50 

timmar avlösarservice per månad och anför i huvudsak följande. Han kan 

inte vara ensam på grund av epilepsin, trötthet och oro. Föräldrarna har ing-

en egen tid och han själv behöver kunna göra saker på egen hand. 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av 7 § LSS följer att den som tillhör personkretsen enligt LSS har rätt till 

insatser enligt 9 § 1-9 LSS, däribland avlösarservice, om han eller hon be-

höver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

Enligt 9 § 5 LSS utgör avlösarservice i hemmet en av insatserna för särskilt 

stöd eller service. 

 

Insatsen avlösarservice avser att göra det möjligt för anhöriga eller familje-

hemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor eller aktiviteter utanför 

hemmet. Avlösningen kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna 

ägna sig åt barnets syskon eller resa bort. Avlösarservice bör kunna erbjudas 

dels som en regelbunden insats och dels som en lösning vid akuta behov (se 

prop. 1992/93:159 s. 76 f samt 178). 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 4125-16 

  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Frågan i målet är om  är berättigad till ytterligare avlösar-

service. Det är ostridigt att  tillhör personkretsen som omfat-

tas av rätten till insatser enligt LSS.  har beviljats 81,5 tim-

mar avlösarservice i månaden. De timmarna är beräknade att täcka den tid 

som inte någon av  föräldrar inte kan vara i hemmet på 

grund av arbetstidens förläggning. Avlösarservice ska emellertid, enligt för-

valtningsrättens mening, vara en insats som ger anhöriga eller familjehems-

föräldrar möjlighet att utöva någon form av fritidssysselsättning, få avkopp-

ling och uträtta sysslor eller aktiviteter utanför hemmet. Det rör sig alltså om 

en begränsad insats, som i detta fall inte kan motivera en längre tid än soci-

alnämnden beslutat. Med hänsyn härtill avslår förvaltningsrätten överkla-

gandet.  

 

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

 

 

Magnus Hansson 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Marie Fransson, Åke Karlsson och 

Torben Lundholm deltagit. 

 

Föredragande: Stefan Lovstedt 
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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




