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KLAGANDE 
  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Vara kommun 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings beslut den 5 juni 2017 i mål nr 1808-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Inhibition i mål om gruppbostad enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och förordnar att 

socialnämndens beslut den 1 mars 2017, i avvaktan på förvaltningsrättens 

avgörande, tills vidare inte ska gälla. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 1830-17 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten ska undanröja förvaltningsrättens 

beslut och förordna att socialnämndens beslut om byte av bostad inte ska 

gälla i avvaktan på förvaltningsrättens avgörande. 

 

Socialnämnden medger bifall till överklagandet. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten finner inte skäl att göra en annan bedömning än den som 

parterna numera är överens om. Kommunens beslut den 1 mars 2017 ska 

därför tills vidare inte gälla i avvaktan på förvaltningsrättens avgörande.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Hans-Olof Hallbäck och 

tf. kammarrättsassessorn Linda Funk har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Vara kommun, Socialnämnden 

534 81 Vara 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vara kommun, Socialnämndens beslut 2017-03-01 

 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibition 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

Socialnämnden i Vara kommun har beslutat att starta en ny gruppbostad på 

Götgatan i Kvänum från den 1 november 2017.  har genom en 

skrivelse från kommunen den 1 mars 2017 informerats om att han ska byta 

från sin nuvarande gruppbostad till den nya gruppbostaden.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar beslutet om att han ska byta bostad och yrkar, så 

vitt nu är aktuellt, att förvaltningsrätten ska inhibera socialnämndens beslut. 

 anför i huvudsak följande. Ändrad verkställighet i form av 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
BESLUT 1808-17 

  

 

bostadsbyte medför att han inte tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vidare 

saknar kommunen befogenhet att besluta om ändrad verkställighet av 

insatsen och det har vid handläggningen förekommit formella brister som 

gör att beslutet inte tillkomit i laga ordning. Beslutet strider också mot 

principen om gynnande besluts negativa rättskraft. Utgången i målet 

framstår som oviss och följderna av det överklagade beslutet går inte att 

återställa om beslutet verkställs. Han drabbades sommaren 2004 av en 

allvarlig hjärnhinneinflammation, vilken medför ökad kravkänslighet, hög 

stressnivå och ångest i de flesta vardagliga situationer. Han genomgick  en 

utredning i slutet av 2005 och strax därefter beviljades han stödinsatser 

enligt LSS. Han flyttade då in i en stödbostad i Vara. Inledningsvis trivdes 

han bra men sedan förändras hans fysiska och psykiska tillstånd gradvis till 

det sämre och han avskärmade sig från omvärden. Han klarade inte av de 

krav som ställdes på honom i stödbostaden och han mådde allt sämre. Han 

erbjöds 2011 boende i gruppbostaden Lingonet i Vedum. Under tre och ett 

halvt år efter flytten fortsatte han att skärma av sig mot omvärden. Det är 

först under det senaste året han har börjat må bättre efter anpassningar i 

form av minskade aktiviteter och utökad hjälp. En flytt från nuvarande 

bostad skulle påverka honom väldigt negativt. Även små förändringar och 

krav i vardagen medför kraftiga reaktioner hos honom. Att flytta innebär en 

stor omställning för en frisk person. Han är på grund av sin hälsa väldigt 

skör. Det tog lång tid för honom att inrätta sig vid det nuvarande boendet. 

När han beviljades insatsen och flyttade till den nuvarande gruppbostaden 

utlovades det att han skulle få bo där livet ut. Av intyg från psykolog 

framgår att han är i behov av trygghet och kontinuitet och att den stress det 

innebär att flytta medför risk att han ska utveckla depression eller 

beteendeförändringar. –  åberopar intyg den 23 maj 2017 av 

överläkaren  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
BESLUT 1808-17 

  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen får den domstol, som ska pröva ett 

överklagande, besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle 

gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande 

saken. 

 

När ställning ska tas till om det ska beslutas om inhibition måste alltid en 

viss prövning av sakfrågan i målet göras. Som regel bör en tämligen hög 

grad av sannolikhet för att överklagandet ska bifallas krävas för en sådan 

åtgärd. Kraven för inhibition kan dock ställas lägre om det överklagade 

beslutet är av sådan karaktär att en verkställighet inte kan bringas att återgå 

vid bifall till besvären eller om det annars är av stor betydelse för den 

enskilde att verkställigheten av beslutet skjuts upp i avvaktan på den slutliga 

prövningen (jfr RÅ 1990 ref. 82). 

 

Vid en genomgång av den hittillsvarande utredningen i målet finner 

förvaltningsrätten inte att det finns anledning att besluta om inhibition. 

Yrkandet om inhibition ska således avslås. 

 

Förvaltningsrätten kommer senare att avgöra målet slutligt. 

 

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

 

 

Sofia Blomkvist 

 

Rådmannen Sofia Blomkvist har fattat beslutet. Förvaltningsrättsnotarien 

Jacob Stjernberg har varit föredragande.  
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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




