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Vårdnadshavare:  

1.  

 

 

 

2.  

 

 

   

MOTPART 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun 

Nämndkansliet 

551 89 Jönköping 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 19 maj 2015 i mål nr 122-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommuns (nämnden) 

beslut och beviljar honom avlösarservice i hemmet. 

 

Nämnden motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

 

När han var två år och fyra månader gammal genomgick han en 

neuropsykiatrisk utredning som visade autistiskt syndrom och tydlig 

psykomotorisk utvecklingsförsening. Utvecklingsåldern visade sig motsvara 

ett 14 månader gammalt barn. På grund av sin autism har han en allvarlig 

kommunikationsstörning.  

 

Det är inte rätt att jämföra honom med ett friskt barn i samma ålder 

eftersom han behöver mer tillsyn och hjälp. Han behöver hjälp med det 

mesta och det är svårt med kommunikationen mellan honom och hans 

föräldrar eftersom han inte har något språk. Han lider även av nystagmus 

vilket innebär att han har svårt att se nivåskillnader. Det gör att han behöver 

någon som går bredvid honom hela tiden när han inte är hemma. Han har 

behov av mycket träning under dagen och han har påbörjat BTI (träning för 

barn med autism). Hans föräldrar tränar BTI med honom 7–10 timmar i 

veckan. Utöver denna träning läggs mycket tid på att träna upp hans balans. 

Han har problem med sin mage och får därför inte mat som innehåller 

gluten, mjölk eller soja och han undviker även majsprodukter. Det tar 

mycket tid att söka efter recept för att han ska få en varierad kost som inte 

innehåller dessa ingredienser.   
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Goda levnadsvillkor bör även innefatta föräldrar som orkar och mäktar med 

samt får den tid som behövs för att ge honom en god omvårdnad och den 

träning som krävs dag efter dag.  

 

Nämnden 

 

Varken lagtext, förarbeten eller praxis anger någon metod för hur man ska 

fastställa vad som ryms inom det normala föräldraansvaret. I den praxis som 

utvecklats angående personlig assistans har ett stort föräldraansvar ansetts 

föreligga fram till dess att barnet fyller fem år. Normalitetsprincipen som 

genomsyrar LSS i stort innebär att föräldraansvaret ska beaktas även vid 

bedömningen av rätten till insats i form av avlösarservice. 

 

Det har framkommit att  i början av sina levnadsår hade problem med 

sömnen men att sömnproblemen försvunnit sedan hans medicinering ställts 

in. Det framgår att  numera sover nattetid men att hans tidigare 

problem fortfarande påverkar familjen. Modern har uppgett att hon får ta 

huvudansvaret för omsorgen om  på grund av faderns arbetstider. De 

tider hon framfört att hon behövt avlastning har t.ex. varit när hon haft möte 

på kvällarna i arbetet eller andra tillfällen under kvällen då hon behövt 

barnvakt utan att hon närmare kunnat specificera till vad stödet ska utges. I 

kontakten med förskolan framkom att modern erbjudits tider för 

barnomsorg de aktuella tidpunkterna men att hon avböjt. Förskolan har 

uppgett att de måste ha ögonen på  men att de inte behöver göra några 

störtingripanden. Förskolan har inte gjort bedömningen att  har sådana 

särskilda behov som gjort att de haft anledning att erbjuda utökat stöd på 

grund av detta.  

 

Eftersom föräldrarna tackat nej till erbjudandet om stöd via barnomsorgen 

utan att ange specifika skäl till detta faller det på föräldrarna själva att svara 
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för barnets tillsyn. Behovet är därmed tillgodosett genom kommunens 

barnomsorg snarare än genom föräldraansvaret.  

 

Den omständigheten att  är enda barnet och att det därmed inte finns 

andra syskon som påkallar vårdnadshavarnas uppmärksamhet vägs också in 

i beslutet. Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att  i och för sig 

har en funktionsnedsättning men att den inte vid tidpunkten för ansökan var 

så omfattande att avlastning i högre grad än för föräldrar till andra barn i 

treårsåldern var motiverat.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vid bedömningen av rätten till avlösarservice i hemmet måste hänsyn tas till 

det ansvar som åvilar alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets ålder, 

utveckling och övriga omständigheter. Det normala föräldraansvaret ska 

beaktas på så sätt att endast det hjälpbehov som går utöver vad som är 

normalt för ett barn i samma ålder ska läggas till grund för bedömningen  

(se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2010 ref. 17 och jfr 

RÅ 2008 ref. 17). Enligt kammarrättens mening sträcker sig föräldra-

ansvaret längre än att tillgodose behovet hos ett genomsnittligt utvecklat 

barn då variationen av vad som kan anses vara normalt är stor. 

 

 funktionshinder medför att han har behov av stöd i något 

större omfattning än vad ett genomsnittligt utvecklat barn i samma ålder 

normalt har. Vid tidpunkten för nämndens prövning hade  

ännu inte fyllt tre år. Föräldraansvaret även för ett barn i motsvarande ålder 

utan funktionshinder är mycket stort. 

 

Kammarrätten finner vid en sammantagen bedömning att  

behov vid tiden för nämndens prövning inte i sådan omfattning gick utöver 

vad som kan bedömas vara ett normalt föräldraansvar för ett jämnårigt barn 
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utan funktionshinder att han hade rätt till avlösarservice i hemmet. 

Överklagandet ska därmed avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Håkan Löfgren (ordförande), kammarrättsrådet 

Bodil Stelzer och kammarrättsrådet Göran Mattsson (referent) har 

deltagit i avgörandet.  

 

 

Föredragande: Kammarrättsfiskalen Eveline Johansson 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 
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KLAGANDE 

  

 

Vårdnadshavare:  

 

Vårdnadshavare:  

 

Adress samtliga: 

 

  

 

MOTPART 

Jönköpings kommun, Sociala områdesnämnden väster 

Nämndkansliet 

551 89 Jönköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala områdesnämnden västers beslut 2014-12-16  

 

SAKEN 
Avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

BAKGRUND  

 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun (nämnden) avslog 

den 16 december 2014 ansökan om avlösarservice i hemmet för  

 Som skäl för beslutet angavs huvudsakligen att behovet 

tillgodoses genom föräldraansvaret.    

 

Förvaltningsrätten avslog i beslut den 15 januari en begäran om ett interim-

istiskt förordnande. 

1
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YRKANDEN M.M. 

 

 vill att förvaltningsrätten beviljar honom avlösarservice i 

hemmet.  

 

 säger genom sina föräldrar bl.a. följande.  behöver 

avlösarservice för att hans mamma ska orka. Eftersom hon arbetar dagtid 

och  pappa arbetar kvällstid kan hon inte genomföra aktiviteter på 

kvällarna. Hon behöver också avlastning för att kunna genomföra hemsyss-

lor när hon är ensam hemma eller för att få tid för att lära  olika saker. 

Hon och  pappa behöver också egen-tid för att orka fortsätta tillsam-

mans.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås eftersom behovet får anses 

tillgodosett genom föräldraansvaret.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

LSS innehåller enligt 1 § denna lag bestämmelser om insatser för särskilt 

stöd och särskild service bl.a. åt personer med utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd. 

 

Personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS har kan enligt 9 § 5 

LSS få särskilt stöd och service, t.ex. avlösarservice i hemmet. 

 

I förarbetena till lagen (se prop. 1992/93:159 s. 76 f och s. 178) uttalas att 

avlösarservice är en insats som gör det möjligt för bl.a. anhöriga som tar 

hand om funktionshindrade barn i familjen att få tid till att koppla av eller 

för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Med avlösarservice i 
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hemmet avses att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga 

eller andra närstående. Avlösarservice kan erbjudas såväl som en regel-

bunden insats, som en lösning vid akuta behov. 

 

I förarbetena (se prop. 1992/93:159 s. 176) anges även att vårdnadshavare 

till barn med funktionshinder, liksom andra vårdnadshavare, har ett ansvar 

enligt föräldrabalken för sina barns omvårdnad och trygghet.  

 

Utredningen 

Av handlingarna framgår bl.a. följande.  har diagnosen autistiskt 

syndrom och psykomotorisk utvecklingsförsening. Hans mamma arbetar 

åttio procent och är ledig på onsdagar för att orka med träningen med ho-

nom. Hans pappa arbetar från söndag kl. 15.00 till torsdag kl. 22.00. Famil-

jen har inte någon släkt i Jönköping som kan vara barnvakt åt  Han 

går i förskola fyra dagar i veckan, fem timmar per dag. Hans föräldrar trä-

nar honom mellan 08.00–09.00 och 14.00–19.00.  behöver dagligen 

hjälp med det mesta. Han tar inte kontakt med andra människor och förstår 

inte det sociala samspelet. Han kommunicerar med enstaka ord. Han prote-

sterar med höga ljud och skrik när han inte får fortsätta med repetitiva be-

teenden. Han fastnar ofta i beteenden, som att öppna och stänga dörrar och 

att kasta saker. Han är känslig för ljud från dammsugare, duschen, hunden, 

balkongdörren och bilar. Han blir rädd och börjar gråta eller skrika. Han är 

mycket intensiv och vill att det ska hända saker hela tiden. Hösten 2014 

eller våren 2015 ska han påbörja beteendeterapeutisk intensivträning i 

samverkan mellan förskolan och barnhabiliteringen vilket psykolog anser 

kommer att kräva mycket tid och insats från föräldrarna.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § 1 LSS. Frågan är om det 

därför finns ett behov av avlösning i vården av honom. När prövningen 

avser ett funktionshindrat barn måste hänsyn tas till vad som ingår i det 
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normala föräldraansvaret. Endast det behov av avlösning som går utöver 

vad som är normalt för föräldrar till ett friskt barn i samma ålder ska läggas 

till grund för bedömningen. För små barn leder det i de flesta fall till be-

dömningen att föräldrarna ska svara för barnets behov under ett visst antal 

timmar och att insatsen inte utgår för den tiden (jfr RÅ 2008 ref. 17).  

 

 är i den ålder att han, liksom friska barn på 2–3 år, kräver en hög grad 

av tillsyn. Även om  här på grund av sitt funktionshinder kräver mer 

tillsyn, är inte skillnaden mot ett friskt barn så stor att det finns förutsätt-

ningar för att nu bevilja avlösning i hemmet. Överklagandet ska därför 

avslås.  

 

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

 

 

Birgitta Holmgren 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Kerstin Cewers, Per-Ivan 

Eriksson och Thorbjörn Johansson. Föredragande har varit Lars Bålman. 
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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




