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God man:  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Gnesta kommun 

646 80 Gnesta 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 18 maj 2015  

i mål nr 555-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

Bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

2. Kammarrättens beslut om intermistiskt förordnande upphör därmed att 

gälla. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han även fortsättningsvis ska beviljas insatsen 

bostad med särskild service för vuxna. Han anför detsamma som han anfört 

i förvaltningsrätten samt tillägger i huvudsak följande. Han har sedan 2009 

varit beviljad insatsen bostad med särskild service för vuxna som sedan 

sommaren samma år verkställts vid Mo Gård.  Han får genom boendet vis-

tas i en teckenspråkig miljö där samtlig personal kan teckenspråk. Han är, 

för att tillförsäkras goda levnadvillkor, fortsatt i behov av att kunna leva i en 

teckenspråkig miljö. Socialnämnden har upprättat en ny utredning, men har 

inte kommunicerat denna eller förslag till beslut. 

 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 har anfört att socialnämnden, före sitt beslut, inte kom-

municerat utredningen med förslag till beslut. 

 

Enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) får ett ärende i normalfallet inte 

avgöras utan att den som är sökande har underrättats om en uppgift som 

har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och 

han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den. 

 

Av socialnämndens journal framgår att den utredning som legat till grund 

för nämndens beslut sändes till  gode man samma dag 

som beslutet fattades, dvs. den 29 december 2014.  fick 

alltså inte tillfälle att yttra sig över den utredning som sedan legat till 

grund för beslutet. Socialnämnden har således brustit i sin kommunice-

ringsskyldighet. Med hänsyn till att  har getts möjlighet 

att framföra sina synpunkter på utredningen och beslutet i såväl förvalt-
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ningsrätten som kammarrätten medför emellertid denna brist inte att det 

överklagade beslutet ska upphävas. 

 

LSS är en rättighetslag för personer med omfattande och varaktiga funk-

tionshinder. Insatserna ska präglas av kontinuitet och respekt för den enskil-

des självbestämmande. Regelverket hindrar dock inte att ett beslut om bevil-

jande av viss insats begränsas i tiden, så länge tidsbegränsningen innebär att 

rättigheterna enligt LSS inte urholkas. En situation när det kan vara befogat 

att tidsbegränsa en insats är, när det kan förutses att den enskildes behov av 

insatsen varierar över tid. I andra fall kan det vara mindre befogat med en 

tidsbegränsning, såsom vid beslut om särskilt anpassad bostad för en vuxen 

funktionshindrad person, för vilken det inte kan förutses någon förändring 

av behovet inom överskådlig tid (jfr JO:s ämbetsberättelse 2003/04 

s. 329 f.). 

 

Parterna är överens om att  har behov av teckenspråkigt 

stöd. Av handlingarna i målet framgår emellertid att han utvecklats posi-

tivt i flera avseenden bl.a. vad gäller teckenspråket. Det finns även en 

bedömning från folkhögskolan Mo Gård om att  skulle 

klara ett självständigt boende. Någon aktuell medicinsk eller annan ut-

redning som ger stöd för en annan uppfattning har inte framkommit. Med 

hänsyn till detta finner kammarrätten att socialnämnden haft fog för att 

tidsbegränsa beslutet om insatsen bostad med särskild service för vuxna. 

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bengt Green (ordförande) och Evalotta Grip samt 

tf. kammarrättsassessorn Olle Molin (referent) har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Gnesta kommun 

646 80 Gnesta 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut 2014-12-29, se bilagorna 1–2   

 

SAKEN 

Bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och beslutar att  

 även efter den 30 juni 2015 har rätt till insatsen daglig verksam-

het enligt LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i den del som avser 

bostad med särskild service enligt samma lag. 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 555-15 

Enhet 2  

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden beslutade den 29 december 2014 att bevilja 

 insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt 

LSS och tidsbegränsade besluten att gälla till och med den 30 juni 2015. 

Skälen för beslutet framgår av bilagorna 1–2. 

 

 yrkar, såvitt nu är av intresse, att han ska beviljas rätt till 

bägge insatserna, att de ska verkställas vid Mo gård samt att besluten ska 

gälla tills vidare. Han yrkar även att nuvarande boendesituation får kvarstå 

tills förvaltningsrätten eller högre instans fattat beslut i ärendet. 

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR    

 

  

Det överklagade beslutet gäller fram till och med den 30 juni 2015 och han 

ifrågasätter vad som ska ske därefter. När det gäller socialnämndens utred-

ning av hans förmåga att klara sin ADL m.m. vill han anföra följande. Han 

är väldigt fåordig och förmår bara skriva enstaka ord i sms. Han lever i en 

teckenspråkig miljö hela tiden, men detta framkommer inte av utredningen. 

Det stämmer inte heller att han klarar sin ADL självständigt, vilket det står 

i utredningen. Tvärtom behöver han ständig hjälp i dessa delar. I skolan har 

han hela tiden en vuxen som stöttar honom i alla situationer, och han skulle 

inte klara ett eget boende.  

 

I utredningen anges vidare att han kan läsa på läpparna när andra talar, vil-

ket inte stämmer. Att han skulle klara av att sköta frukosten själv stämmer 

inte heller. Innan man ändrade rutinerna till att han skulle äta frukosten i 

gemensamhetsutrymmet låg han kvar i sängen och åt ingen frukost.  
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Han har förvisso ett eget bankkort och handlar från detta självständigt. Han 

har dock ingen kontroll på sin ekonomi och han har ingen uppfattning om 

pengars egentliga värde. Den gode mannen sköter den övergripande eko-

nomin åt honom.  

 

Han klarar en del på egen hand, men detta beror på att han har stöttande 

personal kring sig på boendet. Han klarar inte att resa på egen hand om 

resan innefattar tågbyte. Han har ingen tidsuppfattning och behöver stöt-

ting för att komma igång med aktiviteter. Att han utvecklats positivt i mil-

jön på boendet kan inte tas för intäkt att han nu inte behöver insatsen 

längre. Utvecklingsstörningen finns kvar och behovet minskar inte. Han 

hänvisar till prövningen i förvaltningsrättens mål 7144-11, vilken fortfa-

rande gäller för honom.  

 

Han är i fortsatt behov av de begärda insatserna och han ska kunna förlita 

sig på att han får hjälp kontinuerligt. Han behöver få känna sig trygg med 

sitt stöd och i sin tillvaro. Det är därför viktigt att insatserna får kvarstå.    

 

Socialnämnden 

Nämnden har gjort en omfattande kartläggning av  bak-

grund och nuvarande situation. Enligt tidigare utredning och beslut daterad 

den 6 maj 2009 beviljades han särskilt boende vid Mo Gård i Finspång. I 

utredning och även i tidigare dokumentation beskrivs att  

har utvecklats enormt och att han har en utvecklingspotential, för att så 

småningom kunna klara sig i egen lägenhet med lite stöd från personal 

utifrån. I nämnda utredning framgår bl.a. följande.  klarar 

all ADL självständigt, men kan behöva påminnelser. Han vaknar, sköter 

alla morgonrutiner samt går till skolan på egen hand. Han har bra lokal-

sinne och hittar i Örebro. Han klarar att åka stadsbuss i Örebro självstän-

digt och klarar även att åka tåg självständigt tur och retur mellan Örebro 

och Gnesta, förutom att han behöver hjälp vid tågbyte. Han har god tids-
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uppfattning, kan klockan och kommer aldrig försent till lektioner. Han har 

även full koll på schemat och hjälper de andra i klassen att hålla reda på 

vad som ska hända. Han klarar städning bra, men slarvar om inte personal 

finns med. Han kan sortera tvätt, men glömmer tvättmedel ibland när han 

ska tvätta. Flytten till Finspång och den nya situationen med folkhögskola 

gör att han behöver stöd i form av särskilt boende, dock görs bedömningen 

att boendet kan vara en egen lägenhet med tillgång till gemensamhetslä-

genhet och personal. Målet är att koppla bort lägenheten och minska per-

sonalstödet så att han så småningom ska kunna klara sig helt i egen lägen-

het med lite stöd från personal utifrån.  

 

Nämnden har kontinuerligt fått information från Mo Gård vid uppfölj-

ningsmöten och genom LSS-dokumentation att  utvecklas 

på alla plan hela tiden, och detta framgår också av de senaste utredningarna 

daterade den 29 december 2014. I den senaste LSS-dokumentationen från 

Mo Gård samt utifrån intervjuer med personal vid boendet framkommer att 

han endast kan behöva påminnelser ibland när det gäller dusch och kläd-

byte, men i övrigt vill han klara sig själv. Han klarar sin ADL och sina 

hushållssysslor självständigt.  

 

Att  hellre vill ägna sig åt att umgås med sina kompisar 

innebär inte att han saknar förmåga att plocka undan, diska, tvätta och 

städa.  I dokumentationen står det vidare att han vill sköta sin frukost själv 

och att han kan värma matlådor i mikrovågsugn själv, samt att han vill ha 

hjälp med i vilken ordning som han ska tillsätta ingredienser vid matlag-

ning.  

 

Även om serviceboendet har börjat servera frukost i gemensamhetsutrym-

met så innebär detta inte att  saknar sådan förmåga att ta 

sig frukost själv eller varma mat i mikrovågsugn. 
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Angående sms-kommunikation med fadern så har utredande handläggare 

skrivit under aktuell situation att han tar hjälp av kompisar när det gäller att 

skriva långa meningar. Dock har det framkommit av folkhögskolan att han 

kan många ord och att han hela tiden lär sig mer samt att han tycker om att 

använda sig av dator och smartphone för att utnyttja internet. Det framkom 

redan från utredningen den 6 maj 2009 att han blivit bättre på att läsa av 

läpparna då andra människor pratar.  

 

Angående  ekonomi så har det dokumenterats tidigare 

och framkommit i aktuell utredning att ekonomin fungerar bra för honom. 

Han har klarat och klarar att använda kontokort på egen hand.   

 

 är och vill vara så självständig och leva så normalt som 

möjligt. Han har utvecklats mer mot självständighet. Att ha ett eget hem 

med allt vad det innebär av normalisering, trygghet och trivsel bedöms 

vara det bästa för hans fortsatta utveckling.  

 

Socialnämnden bestrider inte att han har ett behov teckenspråkigt stöd. 

Han har dock inte behov av dygnet runt omsorg i form av boende med sär-

skild service för vuxna. Ett ordinärt boende utesluter inte en teckenspråkig 

miljö. I ordinärt boende kan han få hjälp av teckenspråkig personal. Daglig 

verksamhet eller liknande kan också fortsätta i en sådan miljö.   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av 7 § första stycket LSS följer att personer som tillhör lagens personkrets 

har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service enligt 9 § 1–9 om 

de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses 

på annat sätt. Insatserna är bl.a. bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS samt daglig 

verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 
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Enligt 7 § andra stycket samma lag ska den enskilde genom insatserna till-

försäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samord-

nade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så 

att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker de-

ras förmåga att leva ett självständigt liv. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Målet ska nu prövas slutligt och det interimistiska yrkandet ska därför inte 

föranleda någon åtgärd. 

 

Förvaltningsrätten har tagit del av vad parterna anfört och de övriga hand-

lingar som föreligger i målet. 

 

 omfattas av personkretsen i LSS, och även om det efter 

detta konstaterande finns en tröskel för att kunna ta del av lagstiftningens 

insatser, kan denna enligt rättens uppfattning inte ställas orimligt högt, då 

ett sådant förfarande kan riskera att motverka lagens syfte att ge stöd och 

service åt de enskilda som omfattas av personkretsen.  

 

Frågan i målet är om insatserna bostad med särskild service för vuxna och 

daglig verksamhet enligt LSS är nödvändiga för att  ska 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Bostad med särskild service är främst 

avsedd för enskilda med omfattande funktionshinder och vårdbehov (se 

prop. 1992/93:159 s. 84). Den dagliga verksamheten bör generellt sett ha 

som mål att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete även om 

detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt eller kan anses oreal-

istiskt (a. prop. s. 181). 

 

Av utredningen i målet framgår att  har ett hjälpbehov i 

vissa avseenden. Samtidigt framgår att han har betydande förmågor och att 
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han blivit allt mer självständig. Sammantaget finner förvaltningsrätten att 

 behov inte framstår som så stora och komplexa att han 

behöver bostad med särskild service i sin livsföring för att tillförsäkras 

goda levnadsvillkor i lagens mening. Han har därför inte rätt till sådan in-

sats. Därmed ska överklagandet avslås i denna del. 

 

Förvaltningsrätten finner däremot att utredningen i målet ger tillräckligt 

stöd för att  även efter den 30 juni 2015 behöver insatsen 

daglig verksamhet för att tillförsäkras goda levnadsvillkor och att han där-

för har rätt till sådan insats.  

 

Det ankommer inte på förvaltningsrätten att begränsa socialnämndens möj-

ligheter att utforma den dagliga verksamheten på lämpligt sätt. Förvalt-

ningsrätten ska därför inte förordna något rörande insatsen (jfr Högsta för-

valtningsdomstolens avgörande HFD 2011 ref. 48). Överklagandet avse-

ende daglig verksamhet ska med denna begränsning bifallas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 3109/1D) 

 

 

Magnus Wickström 

 

I avgörandet har även nämndemännen Torbjörn Pettersson, Jimmy Alex-

andersson och Annika Krutzén (skiljaktig) deltagit. Föredragande: Niklas 

Lindqvist. 

 

Annika Krutzéns skiljaktiga mening 

Av utredningen i målet framgår att  har en utvecklings-

störning samt en hörselnedsättning. Han befinner sig på grund av sitt 

multihandikapp i en särskilt utsatt situation. Det får därmed anses nödvän-

digt att hans boendesituation är omgärdad av sådan kontinuitet och kompe-

7



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 555-15 

Enhet 2  

 

tens som bäst kan tillgodoses genom insatsen bostad med särskild service 

enligt LSS.  sammantagna hjälpbehov är större och mer 

komplext än att det kan tillgodoses med kommunal hemtjänst enligt social-

tjänstlagen (2001:453). Av utredningen framgår att han trivs och utvecklas 

bra i den aktuella boendeformen, och detta bör tolkas som att insatsen fun-

gerar, inte som att behovet nu upphört. När det gäller den dagliga verk-

samheten får det anses klarlagt att han har ett behov i denna del och det 

finns inga skäl för att han inte ska beviljas denna insats utan tidsbegräns-

ning.  

 

Vid en sammantagen bedömning får  även efter den 30 

juni 2015 anses behöva insatserna bostad med särskild service och daglig 

verksamhet enligt LSS för att han ska vara tillförsäkrad goda levnadsvill-

kor. Han har därför rätt till sådana insatser.  

 

I praxis har uttalats att enskild kan behöva insatsen bostad med särskild 

service i teckenspråkig miljö för att uppnå goda levnadsvillkor. En tecken-

språkig miljö innebär att den enskilde ska kunna kommunicera utan tolk 

med såväl personal som övriga boende (Kammarrätten i Göteborgs mål 

4454-10 och 5699-11). 

 

Det ankommer dock inte på förvaltningsrätten att begränsa socialnämndens 

möjligheter att utforma insatserna på lämpligt sätt. Förvaltningsrätten ska 

därför inte förordna något rörande insatserna. Överklagandet bör med 

denna begränsning bifallas. 
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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 3



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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