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Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 28 september 2016 i mål 

nr 8287-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun yrkar att kammarrätten 

ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa nämndens beslut den 

17 november 2015 samt anför bl.a. följande.  

 

Det nu överklagade beslutet som har fattats av vård- och omsorgsnämnden 

är ett separat beslut som är skilt från det tidigare beslutet från barn- och 

utbildningsnämnden. Det överklagade beslutet baseras på den nya ansökan 

som  muntligen lämnade till vård- och omsorgsförvaltningen.  

Ansökan avsåg samma LSS-insats som han har varit beviljad enligt det 

tidigare beslutet, men vård- och omsorgsnämnden hade ändå enligt gällande 

kommunalt reglemente rätt att pröva den nya ansökan.  

 

En kommunal nämnd är alltid en förvaltningsmyndighet som fattar beslut 

över nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna under de kommunala 

nämnderna tillhör myndigheten och utför det arbete som nämnderna fattar 

beslut om. Enligt det reglemente som gällde vid den aktuella tidpunkten 

skulle barn- och utbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter riktade 

till barn och ungdomar enligt LSS och vård- och omsorgsnämnden skulle 

fullgöra kommunens uppgifter riktade mot vuxna enligt LSS. Barn- och 

utbildningsförvaltningen ansvarade därför för handläggning och beslut till 

och med den 31 december det år den enskilde fyllde 19 år. Från och med 

den 1 januari det år den enskilde fyllde 20 år övergick ansvaret till vård- och 

omsorgsförvaltningen. Uppdelningen framgår av en skriftlig överenskom-

melse från den 23 februari 2012 mellan förvaltningarna. 

 

Under våren 2015 kontaktade barn- och utbildningsnämnden företrädare för 

 i avsikt att begära in samtycke för att aktualisera honom hos 

vård- och omsorgsförvaltningen. Därefter lämnade  en 

muntlig ansökan om kontaktperson till vård- och omsorgsförvaltningen den 

6 oktober 2015. Eftersom han tidigare inte varit aktuell hos vård- och 

omsorgsförvaltningen hanterades det som en ny ansökan. Efter utredning 

fattades beslut om avslag.  
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Av en journalanteckning från barn- och utbildningsförvaltningen framgår att 

beslutet som fattades den 31 maj 2010 upphörde den 31 december 2015 

eftersom  enligt då gällande reglementen, tillhörde vård- och 

omsorgsförvaltningen. I journalanteckningar hänvisas till ett nytt beslut från 

nämnden. Om förvaltningsrättens beslut står fast kommer det att innebära 

att varje enskild kommunal nämnd inte kan fatta egna beslut utan att ta 

hänsyn till hur övriga nämnder har fattat tidigare beslut, vilket strider mot 

12 kap. 2 § regeringsformen om förvaltningsmyndigheters självbestäm-

mande. Det skulle även strida mot 3 kap. 13 § kommunallagen (1991:900), 

KomL, där det framgår att nämnderna beslutar i frågor som rör förvalt-

ningen och frågor som de enligt lag eller annan författning ska ta hand om 

samt i frågor som fullmäktige har delegerat till nämnderna.  

 

 har förelagts att yttra sig i målet men har inte hörts av.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är kommunens uppgift att verka för att de personer som har rätt till stöd 

och service enligt LSS får sina behov tillgodosedda (15 § 2 LSS). Den 

enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och 

insatserna ska vara varaktiga och samordnade (7 § andra stycket LSS). 

Ledningen av kommunens verksamhet enligt LSS ska utövas av en eller 

flera nämnder som fullmäktige utser (22 § LSS). Kommunerna har stor 

frihet att själva bestämma, hur den egna verksamheten ska organiseras för 

att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för 

verksamheten i övrigt (jfr 3 kap. 3-4 §§ KomL).  

 

Vård- och omsorgsnämnden har anfört att det nu överklagade beslutet 

baseras på en ny ansökan som  har gjort. Av vård- och 

omsorgsnämndens beslut den 17 november 2015, att avslå ansökan om 

kontaktperson, framgår att den nya ansökningen avsåg insatsen kontakt-

person i samma omfattning, 1 gång per vecka, som barn- och utbildnings-

nämnden hade beviljat i sitt beslut den 31 maj 2010. Det beslutet hade 

förenats med återkallelseförbehållet att beslutet kunde omprövas vid 
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ändrade förhållanden och senast vid avslutad skolgång. Något strikt slut-

datum för insatsen angavs inte. Såvitt framkommit i målet var detta beslut 

gällande vid tiden för vård- och omsorgsnämndens avslagsbeslut den 

17 november 2015. Vad vård- och omsorgsnämnden har anfört om en 

journalanteckning från barn- och utbildningsnämnden om att beslutet från 

den 31 maj 2010 upphörde den 31 december 2015 är inte av beskaffenhet att 

kunna föranleda någon annan bedömning. Eftersom beslutet den 17 novem-

ber 2015 avsåg samma insats enligt 9 § 4 LSS som det fortfarande gällande 

beslutet den 31 maj 2010, och i samma omfattning, har besluten avsett 

samma sak. Det nya beslutet framstår därför som ett omprövningsbeslut.  

 

Enligt kammarrättens mening måste kommunens ansvar enligt LSS 

innebära att ett gynnande beslut av en kommun utgör ett gynnande beslut 

enligt LSS, oavsett hur kommunen organiserar sin verksamhet i olika 

nämnder. Den enskilde ska alltså kunna lita på att få den insats som denne 

har fått genom ett gynnande beslut. Såsom förvaltningsrätten har redovisat 

kan ett gynnande förvaltningsbeslut som huvudregel inte omprövas till den 

enskildes nackdel, men kan i undantagsfall ändras, bl.a. om beslutet har 

försetts med ett s.k. återkallelseförbehåll.  

 

Enligt det återkallelseförbehåll som har tagits in i beslutet den 31 maj 2010 

kan omprövning endast ske vid ändrade förhållanden eller senast vid av-

slutad skolgång.  

 

Vid tiden för omprövningsbeslutet gick  fortfarande i skola; 

sista året på samverkansprogrammet.  

 

De organisatoriska förändringar som har skett genom överenskommelsen 

mellan vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och omsorgsförvalt-

ningen den 23 februari 2012, har skett efter att det gynnande beslutet 

fattades och tar sikte på respektive förvaltnings inbördes handläggning. 

Omorganisationen kan dock inte medföra att omständigheterna har för-

ändrats på sådant sätt att det finns skäl att ompröva beslutet (jfr rättsfallet 

RÅ 2000 ref. 16).  
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Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att vård- och 

omsorgsnämnden inte har visat att  hjälpbehov vid tiden för 

det överklagade beslutet, den 17 november 2015, var förändrade i förhål-

lande till omständigheterna vid det gynnande beslutet, den 31 maj 2010. Det 

har således inte funnits förutsättningar för att ompröva beslutet om  

 rätt till kontaktperson enligt LSS med anledning av ändrade för-

hållanden. 

 

Det har inte heller i övrigt framkommit några omständigheter som skulle 

kunna ge vård- och omsorgsnämnden fog för att genom omprövning av det 

gynnande beslutet den 31 maj 2010 upphäva  rätt till insatsen 

kontaktperson enligt LSS. Överklagandet ska därför avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Ola Holmén (ordförande), Göran Mattsson (referent) 

och Jan Källman har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Kammarrättsfiskalen Angelica Hage 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 17 november 2015   

 

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

funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver det överklagade  

beslutet.  

 

___________________ 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 8287-15 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun beslutade den 

17 november 2015 att avslå  ansökan om kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS. Som skäl för beslutet angavs att behovet redan är tillgodosett och 

att  därmed är tillförsäkrad goda levnadsvillkor. 

 

 yrkar att han ska vara fortsatt beviljad kontaktperson och an-

för bl.a. följande. I utredningen anges att han har vänskapliga kontakter i 

skolan och att han träffar skolkamrater även utanför skolan. Detta stämmer 

inte då han är i skolan bara en dag i veckan och träffar bara kamraterna på 

eventuella gemensamma raster. Utanför skolan träffar han aldrig sina skol-

kamrater. Det anges också att han har förmåga att självständigt skapa och 

bibehålla sociala kontakter. Detta stämmer inte, då det är en av hans svårig-

heter. En kontaktperson skulle ge honom samvaro med någon utanför hem-

met utan föräldrarnas stöd. 

 

Vård- och omsorgsnämnden vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. 

 bor fortfarande hemma och har flera fritidsaktiviteter som han 

utför regelbundet. Han bedöms därmed inte vara i behov av hjälp eller stöd 

för att bryta isolering eller få stöd att hitta och delta i fritidsaktiviteter. Han 

anses inte tillhöra den grupp enskilda som lever i social isolering som lag-

stiftaren anser vara i behov av kontaktperson för att tillförsäkras goda lev-

nadsvillkor.  

 

UTREDNING 

 

Den 31 maj 2010 beviljades  kontakperson med omfattningen 

ett tillfälle i veckan. Det angavs att beslutet skulle omprövas vid ändrade 

förhållanden eller senast vid avslutad skolgång. Av utredningen till grund 

för beslutet framgår bl.a. följande.  bor tillsammans med sina 
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föräldrar och en äldre bror. Han går i skolan och trivs bra där. På eftermid-

dagarna och under lov har han korttidstillsyn och han trivs bra även där. 

Han är aktiv och tycker om att göra olika saker. Han träffar sällan kamrater 

på fritiden och är därför hänvisad till sin familj under den tiden. Föräldrarna 

gör olika aktiviteter tillsammans med honom när de är lediga.  

 

Av nämndens utredning till grund för det nu överklagade beslutet framgår 

bl.a. följande.  bor tillsammans med sina föräldrar. Han har 

även en bror som studerar på annan ort som han har god kontakt med. Han 

brukar ibland fiska med sin farfar och han träffar regelbundet sin morbror 

och sina morföräldrar. Han går sista året på samverkansprogrammet. Just nu 

är han mest på sin praktik. Han har ett par vänner som han umgås med i 

skolan. Kontakten sker främst i skolan, men det kan hända att de hörs utan-

för skolan också. På fritiden spelar han fotboll i BK Sport och utövar friid-

rott. Han är duktig på löpning och brukar ta springturer på egen hand. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utgångspunkten är att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. Un-

dantag kan dock göras om beslutet har försetts med ett återkallelseförbehåll 

(se prop. 1985/86:80 s. 39 och Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i 

RÅ 2000 ref. 16).  

 

Den 31 maj 2010 beviljades  insatsen kontaktperson. Av be-

slutet framgår att det kan omprövas vid ändrade förhållanden och senast vid 

avslutad skolgång. Beslutet förenades således med ett återkallelseförbehåll. 

Då  vid tiden för det överklagade beslutet fortfarande gick i 

skolan är frågan om hans förhållanden är så förändrade att de påverkar hans 

hjälpbehov i förhållande till insatsen kontaktperson. Ett förändrat hjälpbe-

hov är en förutsättning för att det gynnande beslutet ska kunna ändras och 

det är nämnden som har att visa detta.   
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Vid en jämförelse med utredningen till grund för beslutet från 2010 finns 

det i utredningen till grund för det överklagade beslutet en tydligare be-

skrivning av  kontakter med sin släkt. Det finns även en tydli-

gare beskrivning av de fritidsaktiviteter han utövar. Det framgår dock inte 

om detta är att betrakta som en förändring gentemot tidigare förhållanden. 

Enligt förvaltningsrättens mening framgår inte heller om kontakten med 

vänner har utökats. Förvaltningsrätten finner vid en sammantagen bedöm-

ning av vad som framkommit i målet att nämnden inte har visat att  

 hjälpbehov är förändrade. Nämnden hade därför inte rätt att om-

pröva det gynnande beslutet med stöd av återkallelseförbehållet i beslutet 

och skäl för att pröva om förutsättningarna för rätt till kontaktperson fortfa-

rande är uppfyllda saknas därmed. Överklagandet ska således bifallas och 

det överklagade beslutet upphävas. Upplysningsvis är  härmed 

fortsatt berättigad kontaktperson i enlighet med beslut den 31 maj 2010.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR
 

 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (DV 3109/1D).  

 

 

Elin Tollin 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kjerstin Gustafsson, Maritha Hörsing 

och Pär Svenningsson deltagit. Föredragande har varit Johanna Blom. 

4



 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
9
/

1
D

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

 

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




