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KLAGANDE 

Socialnämnden i Linköpings kommun 

 

MOTPART 

  

 

Ombud:  och  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 8 juni 2016 i mål nr  

7975-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Socialnämnden i Linköpings kommuns beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Linköpings kommun yrkar att kammarrätten upphäver 

förvaltningsrättens dom och fastställer socialnämndens beslut. Till stöd för 

sin talan anför socialnämnden i huvudsak följande.  föräldrar 

har inget egentligt ansvar för honom enligt föräldrabalken men känner ändå 

stor oro vad gäller hans mående på natten. Avlösarservice kan dock inte ses 

som en lösning på hans nattproblematik. Andra insatser har inte prövats. 

Stödet kan utformas enligt socialtjänstlagen i form av exempelvis 

hemtjänstinsatser, trygghetslarm samt stöd från sjukvården. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och anför i 

huvudsak följande. Socialnämnden för in nya omständigheter i målet som 

inte prövats i förvaltningsrätten. Socialnämndens handläggare gör egna 

bedömningar i strid med läkarintyg vilket är godtyckligt och rättsosäkert. 

Hans hjälpbehov tillgodoses rent faktiskt inte på annat sätt. Hans anhöriga 

har kommit med olika förslag rörande hans boendesituation som avböjts av 

socialnämnden. Om han inte beviljas den aktuella insatsen får hans föräldrar 

turas om att övernatta hos honom. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten anser att socialnämndens talan inte innebär att någon ny 

fråga som inte har prövats av förvaltningsrätten finns i målet. 

 

Förvaltningsrätten har i stora delar redogjort för vad som angetts i 

förarbetena till LSS såvitt gäller insatsen avlösarservice.  

 

I förarbetena uttalades dock – såvitt gäller vuxna barn – även följande.  

Många vuxna personer med funktionshinder bor hos sina föräldrar och 

vårdas av anhöriga. De gör ofta stora och tunga vårdinsatser och behöver 

avlösning från uppgiften för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter. 
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Kammarrätten konstaterar att  är vuxen och bor i eget boende 

samt har ett arbete. Det har inte framkommit att det, utöver den i målet 

aktuella nattsituationen, behövs omfattande vårdinsatser från anhöriga. Mot 

denna bakgrund anser kammarrätten att insatsen avlösarservice inte är 

avsedd för det behov som är aktuellt i målet.  har därför inte 

rätt till insatsen avlösarservice. Det behov han har av att känna sig trygg 

under nattsömnen får på grund av det nu anförda tillgodoses på annat sätt. 

Överklagandet ska således bifallas. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Evalotta Grip (referent) 

och Jan Källman har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed  
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud:  och  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Linköpings kommun 

Box 356 

581 03 Linköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut den 16 november 2015  

 

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

ionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar att  har 

rätt till avlösarservice fem nätter per vecka till och med den 8 juni 2017. 

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 7975-15 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 har varit beviljad insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 

5 LSS med fem nätter i veckan till och med den 30 november 2015. 

 

Socialnämnden i Linköpings kommun (nämnden) beslutade den 16 novem-

ber 2015 att avslå  ansökan om fortsatt avlösarservice med 

motiveringen att behovet av hjälp nattetid bedömdes bero på oro för diabe-

tes och inte på funktionsnedsättning som beskrivs i 1 § 1 LSS. 

 

 överklagar nämndens beslut och yrkar att han ska beviljas 

fortsatt avlösarservice.  har åberopat ett läkarintyg av specia-

listläkaren  

 

Nämnden vidhåller sitt beslut. 

 

Förvaltningsrätten har den 30 november 2015 förordnat att  i 

avvaktan på att förvaltningsrätten avgör målet slutligt eller förordnar på an-

nat sätt, är berättigad till avlösarservice i hemmet i en omfattning av fem 

nätter per vecka. 

 

VAD PARTERNA ANFÖRT  

 

Nämnden  

 

 bor i egen lägenhet och sköter sin person och sitt hushåll på 

egen hand. Han har inte haft behov av några omvårdande insatser nattetid 

under de år som avlösningen har pågått. Hans behov av hjälp grundar sig i 

hans oro för sin diabetes och inte i det funktionshinder som han har och som 

beskrivs i 1 § 1 LSS.  behov kan tillgodoses genom trygghets-

larm och tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453). Beslut enligt LSS kan 
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inte fattas utifrån ett antagande om att han inte skulle kunna sova ensam. Att 

bara sova och inte hjälpa till praktiskt kan inte anses som ett stort och om-

fattande hjälpbehov.  

 

 

 

Han tillhör personkretsen enligt LSS. Av LSS framgår tydligt att den en-

skilde ska ha ett inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

Det enda förslag han har fått är att han ska ta mediciner och ha ett larm som 

ska ordnas inom ramen för socialtjänstlagen. Detta är inte någon lösning. 

Det är allvarligt att nämnden i utredningen inte ser den ökade oro som alla 

personer med autism har, och inte minst om man även har diabetes. Det är 

även anmärkningsvärt att nämnden inte har försökt diskutera alternativa 

lösningar inom ramen för LSS, t.ex. en succesiv avtrappning tillsammans 

med andra insatser. De tidigare besluten som har inneburit att han succesivt 

har fått avlösarservice fem nätter per vecka har gett bra resultat, då han är 

välfungerande, mår bra och kan jobba heltid som lokalvårdare. Han har tidi-

gare försökt sova själv men det har inte fungerat och han har då kontaktat 

sina föräldrar nattetid. 

 

UTREDNING 

 

Av läkarintyg den 30 november 2015 av  framgår bl.a. följande. 

 har ett autismspektrumtillstånd med funktionspåverkan sedan 

tidig ålder och en insulinkrävande diabetes. Det finns en tydlig klinisk 

funktionsnedsättning vad avser social interaktion, svårigheter för föränd-

ringar, behov av förutsägbarhet och därmed stort kontrollbehov. Det fram-

kommer ingen psykiatrisk samsjuklighet, således bedöms inte den oro som 

finns vara kopplad till något ångestsyndrom, utan ses som ett uttryck för 

hans autism. En insulinbehandlad diabetes är för alla en sjukdom som kraf-

tigt påverkar livet och livsföringen. För personer med autism förstärks 
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denna påverkan påtagligt, utifrån behovet av förutsägbarhet, regelbundenhet 

av närmast rituell karaktär och svårigheten för förändringar. Således bedöms 

inte farmakologisk behandling av denna oro vara en framkomlig väg och 

ångestdämpande medicinering bedöms direkt olämplig. Terapeutisk hjälp 

bedöms inte heller framgångsrik. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Av 1 § 1 LSS framgår att lagen innehåller bestämmelser om insatser för 

särskilt stöd och särskild service åt personer med utvecklingsstörning, aut-

ism eller autismliknande tillstånd. 

 

I 7 § LSS föreskrivs att personer som anges i 1 § har 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 

enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna 

ska vara varaktiga och samordande. De ska anpassas till mottagarens indivi-

duella 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 § 5 LSS är avlösarservice i hemmet en av insatserna för särskilt 

stöd och service.  

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 76 f. och s. 172) uttalas bland 

annat följande avseende insatsen avlösarservice. Föräldrar till funktions-

hindrade barn behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller 

för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning 

vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktions-

hindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort. De anhöriga gör ofta 
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stora och tunga vårdinsatser och behöver avlösning från uppgiften för att 

vila eller för att genomföra egna aktiviteter. Avlösning bör kunna ges både 

som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Den bör 

vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. För att en 

insats enligt 9 § ska kunna nekas den funktionshindrade på grund av att be-

hovet tillgodoses på annat sätt ska behovet också faktiskt tillgodoses på an-

nat sätt. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen 1 § 1 LSS. 

Han har därför rätt till insatser enligt LSS i den mån han behöver sådan 

hjälp i sin dagliga livsföring och hans behov inte tillgodoses på annat sätt. 

Den fråga som förvaltningsrätten har att ta ställning till är om han, till följd 

av sin autism, är i behov av fortsatt avlösarservice för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. 

 

Av läkarintyget framgår att  oro beror på hans autism. Det 

särskilda hjälpbehov han har nattetid för att kunna sova har således sin 

grund i den funktionsnedsättning som gör att han tillhör personkretsen i 

LSS. Hans hjälpbehov tillgodoses inte faktiskt på annat sätt. De nätter som 

 inte har haft avlösarservice har han övernattat hos anhöriga. 

Det framstår som sannolikt att  föräldrar skulle bli störda nat-

tetid om  inte beviljas fortsatt avlösarservice. Överklagandet 

ska därför bifallas och  ska beviljas fortsatt avlösarservice. 

Mot bakgrund av att tidigare beslut om insats enligt LSS har varit tidsbe-

gränsade finner förvaltningsrätten skäl att tidsbegränsa beslutet om avlösar-

service till ett år, varefter en ny behovsbedömning får göras. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D). 

 

 

Kristina André Lilja 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Maritha Hörsing, Hervor Wallentin 

och Carl Sääv deltagit. Föredragande har varit Emelie Jönsson. 
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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




