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KLAGANDE 
  

  

God man:  

 

 

 

  

MOTPART 
Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 9 maj 2017 i mål nr 2090-17,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 1425-17 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och tillägger bl.a. följande. Hon behöver 

få omväxling i de dagliga rutinerna och har varit beviljad det aktuella 

sommarlägret sedan 20 år. Lägret är hennes höjdpunkt under året och det är 

det hon pratar om och längtar efter. Där träffar hon sina vänner och gör 

aktiviteter som hon inte gör tillsammans med sina grannar eller personalen 

på boendet. Hon tackar ofta nej till aktiviteter på boendet delvis beroende på 

att det är aktiviteter hon inte vill göra, delvis beroende på personkemin i 

förhållande till övriga deltagare. Hon ska kunna leva som andra. Andra i 

hennes situation har beviljats lägervistelsen. 

 

Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun motsätter sig 

ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad  har anfört i kammarrätten och vad som i övrigt före-

kommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedöm-

ning än den förvaltningsrätten gjort. Överklagandet ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Ola Holmén (ordförande), Evalotta Grip (referent) och 

Jan Källman har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

 

  

MOTPART 

Bollebygds kommun, Bildnings- och omsorgsnämnden 

517 83 Bollebygd 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Bildnings- och omsorgsnämndens beslut 2017-04-10  

 

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

ionshindrade   

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

 ansökte hos Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds 

kommun (nämnden) om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av sommar-

läger den 19 – 30 juli 2017 alternativt den 7 – 18 juli 2017. 

 

Nämnden beslutade den 10 april 2017 att avslå  ansökan 

om korttidsvistelse. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. 

 bor på boende med särskild service enligt 9 § 9 LSS i form 

av gruppbostad där personalen erbjuder brukarna årligen att åka till Åsa-

stugorna. Personalen erbjuder även dagliga utflykter och aktiviteter under 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 2090-17 

  

 

sommaren. Det bedöms därmed att  behov av rekreation 

och miljöombyte faktiskt tillgodoses genom de anordnade aktiviteterna som 

erbjuds i insatsen bostad med särskild service.  

 

YRKANDEN M.M.  

 

 vidhåller sin ansökan och anför bl.a. följande. Hon har 

varje år sedan hon var liten varit på Kärragården och ser fram emot det 

mycket. Där träffar hon sina gamla vänner och skolkamrater, vilket inte sker 

särskilt ofta. Hon umgås inte med de andra på gruppboendet. Hon är mer 

aktiv på lägret än vad hon annars är. Det är stor skillnad mellan att vistas på 

ett sommarläger i tio dagar mot att åka på utflykter till Liseberg eller stu-

gorna i Åsa.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Den som tillhör personkretsen i LSS har enligt 7 § rätt till insatser i form av 

särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i 

sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den en-

skilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska 

vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individu-

ella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som 

behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Enligt 9 

§ 6 LSS är en av insatserna korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

 

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS kan 

komma i fråga för att tillgodose såväl avlösning av anhöriga som behov av 

miljöombyte eller rekreation för den funktionshindrade. Vid bedömningen 

av behovet av denna insats måste beaktas – förutom den enskildes egna för-
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 2090-17 

  

 

utsättningar och därmed behov – även andra insatser enligt LSS vilka ska 

tillgodose delvis samma behov (jfr RÅ 2006 ref. 66).  

 

Utredningen  

 bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, i form 

av gruppbostad, i Bollebygd. Hon bowlar en dag i veckan tillsammans med 

FUB (intresseförening i Borås för personer med utvecklingsstörning, föräld-

rar och anhöriga). Hon är beviljad daglig verksamhet tillsammans med 

några av de andra som bor på gruppbostaden. Genom daglig verksamhet har 

hon lärt känna andra i kommunen som inte bor på gruppbostaden. Persona-

len på gruppbostaden hyr Åsa-stugorna en helg på våren och en helg på sen-

sommaren. Förutom Åsa-stugorna erbjuder gruppbostaden aktiviteter under 

dagarna på sommaren som Borås djurpark och Liseberg. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt att  ingår i personkretsen i 1 § 1 LSS. Hon 

har därför rätt till insatser enligt lagen, bl.a. korttidsvistelse, om hon har 

behov av det och om behovet inte tillgodoses på annat sätt.  

 

Av handlingarna i målet framgår att  är beviljad gruppbo-

stad och daglig verksamhet enligt LSS. Således måste anhörigas behov av 

avlösning i omvårdnadsarbetet och utrymme för avkoppling redan vara till-

godosett.  

 

Vad avser  behov av miljöombyte och rekreation instäm-

mer förvaltningsrätten i nämndens bedömning att behoven tillgodoses ge-

nom redan beviljade insatser enligt LSS.  är därmed tillför-

säkrad goda levnadsvillkor. Det hon har anfört föranleder ingen annan be-

dömning. Överklagandet ska därför avslås.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 2090-17 

  

 

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

 

 

Annette Spjuth 

 

Rådmannen Annette Spjuth har avgjort målet. Föredragande jurist har varit 

Kristin Rydenståhl.  
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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. 
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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. 
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