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MOTPART 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 21 juni 2016 i mål nr 2348-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar 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 Skövde kommun (nämnden) yrkar att 

kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa nämndens 

beslut. Nämnden anför bl.a. följande. För att beviljas boende enligt  

9 § 8 LSS krävs att den enskilde har stora och omfattande omvårdnads-

behov.  har bl.a. behov av struktur och tydlighet samt visst 

stöd för att hantera sin vardag. Han kan inte anses ha så stora och 

omfattande omvårdnadsbehov att de inte kan tillgodoses i hemmet. Det är 

ett skäligt pendlingsavstånd mellan Skövde och Tidaholm. Bussar avgår 

regelbundet. Möjligheten att delta i skolundervisningen är därmed säkrad. 

 

 motsätter sig bifall till överklagandet och anför bl.a. 

följande. En ungdom med de omfattande funktionshinder som han har orkar 

inte pendla över två timmar varje dag, det är otänkbart. Han orkade inte åka 

buss när han gick på mobil resurs i Skövde utan fick ta taxi och han kommer 

inte att orka pendla till Tidaholm. Den utveckling han genomgått sedan han 

fick börja på mobil resurs i Skövde är enorm. Han är mycket positivt 

inställd till att börja på Rudbecksgymnasiet och har blivit antagen dit och 

tackat ja.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. Därutöver 

framgår av 6 a § LSS att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas. 

 

Frågan i målet är om  som ostridigt tillhör person-

kretsen enligt LSS, är i behov av sökt insats i form av bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar eller om han kan anses 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor vid fortsatt boende i hemmet och 

pendling till Tidaholm. 
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Av intyg den 7 juni 2016 av överläkare  framgår bl.a. 

följande. Det är en förutsättning för att  ska klara av skolan 

på Rudbecksgymnasiet att han får bo i elevboendet. Elevboendet är en 

integrerad del av skolan, en möjlighet för eleven att mogna socialt och öka 

elevens färdigheter och självständighet. Boendet på elevhemmet är 

obligatoriskt för det program som  har valt. Social-

pedagogen i mobil resurs och studieyrkesvägledare har aktivt påverkat 

 att välja Rudbecksgymnasiet då man tror att det skulle 

vara bra för honom. Familjen är närmast förtvivlad över utsikterna av att 

han inte ska få det här behovet tillgodosett. Hon känner stor oro för hur 

 situation ska utveckla sig om han inte får det sökta 

boendet tillstyrkt. Det är stor risk att han återigen hamnar i en liknande 

situation som för några år sedan där han skolvägrade och blev allt mer 

deprimerad. 

 

Rätt till bostad med särskild service till barn eller ungdomar kan föreligga 

både på grund av komplicerade omvårdnadsbehov och på grund av skol-

situationen (se prop. 1992/93:159 bilaga 1 s. 79 ff. och RÅ 2003 ref. 79 II). 

 

Handlingarna i målet ger stöd för att  har behov av stöd i 

form av struktur, tydlighet, schema och påminnelser för att klara sin vardag. 

Vidare är han i behov av en anpassad skolgång då han bedöms ha 

svårigheter att gå i en vanlig skola.  har inte uttryckligen 

bedömts ha sådana komplicerade omvårdnadsbehov som i sig kan medföra 

rätt till bostad med särskild service till barn eller ungdomar. Det har dock 

numera framkommit att  antagits på samhällsvetenskaps-

programmet vid Rudbecksgymnasiet vilket är en skola i en annan kommun 

än hans hemkommun. Det är därmed hans behov av stöd och service för att 

kunna fullfölja skolgången vid Rudbecksgymnasiet som bestämmer om han 

är berättigad till den sökta insatsen (jfr RÅ 2003 ref. 79 II och 

Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 juni 2010 i mål nr 17-09). 
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I målet har inte framkommit annat än att det är obligatoriskt med boende på 

skolan för att kunna studera på samhällsvetenskapsprogrammet vid 

Rudbecksgymnasiet. I Kammarrätten i Sundsvalls dom den 8 mars 2010, 

mål nr 2809-09, som åberopats av nämnden, fanns inget sådant krav i målet 

utan det var endast fråga om elevens funktionshinder var av sådan art och 

grad att det medförde att hon inte kunde pendla med buss till skolan och 

därför behövde bo på elevhem. Kammarrätten ansåg att något sådant hinder 

inte förelåg. 

 

Av handlingarna i detta mål framgår att  tidigare åkt taxi 

till skolan och inte klarat av att pendla med buss. Enligt kammarrättens 

mening har det inte framkommit något som talar för att  

numera skulle klara av att pendla med buss även om det skulle ske med 

ledsagare. Mot bakgrund därav och med beaktande av vad som framgår av 

 intyg om  förutsättningar att klara av 

den valda utbildningen anser kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, 

att  är i behov av bostad med särskild service för att kunna 

fullfölja sin skolgång. Att hans behov tillgodoses på detta sätt får även anses 

överensstämma med vad som kan anses vara bäst för  

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsrådet Bodil Stelzer (ordförande), kammarrättsrådet Göran 

Mattsson och tf. kammarrättsassessorn Olle Molin (referent) har deltagit i 

avgörandet. 

 

 

Föredragande: Victor Ericsson/ 

4



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

 

 

 

DOM 
2016-06-21 

Meddelad i 

Jönköping 

Mål nr 

2348-16 

  

 

 

Dok.Id 198828     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun 

541 83 Skövde 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommuns beslut 2016-04-05 

 

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

vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och bestämmer att 

 ska anses ha rätt till bostad med särskild service enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade.  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun (nämnden) beslutade den 5 

april 2016 att avslå  ansökan om bostad med särskild ser-

vice för barn och ungdomar i Tidaholm. Som skäl för beslutet angavs bl.a. 

följande.  har inte så stora omvårdnadsbehov som krävs för 
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att han ska ha rätt till insatsen. Han har behov av påminnelser för att klara av 

sin personliga adl och en lugn och strukturerad miljö. Dessa behov kan till-

godoses i hans hemmiljö. Då det är pendlingsavstånd mellan Skövde och 

Tidaholm kan hans behov av vård och omsorg tillgodoses genom det nuva-

rande boendet i hemmet.  

 

 yrkar att han ska beviljas den sökta insatsen och anför bl.a. 

följande. Han har ett flertal diagnoser. Han är stresskänslig, har svårigheter 

med det sociala samspelet och klarar inte av stora folksamlingar. Vid stress 

får han huvudvärk, blir utåtagerande och högljudd. Han har inga vänner och 

familjen har aldrig haft någon form av avlastning. När han provbodde i Ti-

daholm var det första gången han sov borta. Det krävdes då stora förbere-

delser men han klarade av detta och är nu positivt inställd till att bo och gå i 

skola i Tidaholm. Hans föräldrar är separerade. Det finns brister i samar-

betet mellan föräldrarna och om boende inte beviljas måste socialtjänsten 

agera då situationen är ohållbar. Skoltiden har för honom varit kämpig och 

kantad av kaos och misslyckanden. Inte förrän han började på Ahlströ-

merskolan som har hög personaltäthet och en liten grupp elever har det bör-

jat fungera för honom. I början försökte han åka buss i två veckor. Det fun-

gerade inte då buss är för ansträngande med folksamlingar och höga ljud 

och han är därför beviljad taxiresor till och från skolan. Han går nu i nian 

och planerar för gymnasiet. Familjen har fått tips om Rudbecksgymnasiet 

som under många år drivit en kombinerad verksamhet för gymnasieungdo-

mar som har Aspbergers syndrom/ autism-spektrumtillstånd och samtidigt 

en begåvning inom normalzonen. Framgången bygger på att eleverna får sin 

utbildning i små anpassade grupper och med ett elevhemsboende där de med 

personalstöd tränas i att klara av praktiska uppgifter som att städa, handla, 

laga mat och bli självständiga i sin adl och person. Detta i kombination med 

att eleverna får stöd i att prova på olika fritidsaktiviteter gör att många ele-

ver efter tre år i denna utbildningsform kan leva ett självständigt vuxenliv. 

Hela konceptet bygger på kombinationen. Rudbecksgymnasiet är en relativt 
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liten skola med bara 500-600 elever. Hemma tränas han inte i att laga mat, 

städa, tvätta och handla. Sådan träning kräver kraftansträngningar från för-

äldrarna som de inte orkar. Utan den träningen riskerar han att inte utvecklas 

till en självständig vuxen och kommer troligen ha behov av insatser och stöd 

enligt LSS i framtiden. Han har ett omfattande omvårdnadsbehov och behö-

ver bl.a. hjälp med att väckas och komma iväg till skola, påminnas om att 

duscha och tvätta sig, ta fram och byta till rena kläder, få i sig frukost och ta 

sina mediciner, packa skolväska och passa tider. Om någon eller något går 

emot honom reagerar han med ilska, blir aggressiv och får utbrott. Han har 

behov av hjälp för att disponera och planera sin tid så han inte fastnar i olika 

moment. Han blir lätt distraherad av saker i sin omgivning. Det är ett krav 

från skolan att man bor där. Får han inte boendet kommer han med all sä-

kerhet inte heller att komma in på utbildningen. Då Tidaholms koncept är 

skola-boende-fritid och trycket för att komma in där är stort är möjligheter-

na att de gör ett undantag för honom små. Förslaget att han ska åka buss sex 

mil om dagen är dömt att misslyckas. Han klarar inte av att åka buss lokalt i 

Skövde. Det skulle inte vara enklare att åka buss fem dagar i veckan i tre år 

mellan Skövde och Tidaholm. Stressen av detta skulle utsätta honom för 

ogynnsamma förhållanden och onödig stress.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. För 

insatsen krävs att den enskilde har ett komplicerat omvårdnadsbehov eller 

att det rör sig om ett så kallat elevhemsboende för ungdomar med stort rese-

avstånd. I aktuell utredning framkommer att hans omvårdnadsbehov kan 

tillgodoses i hemmet och att reseavståndet ligger inom pendlingsavstånd.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § rätt till insatser i form av sär-

skilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin 
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livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde 

ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara 

varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella 

behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behö-

ver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

 

Enligt 9 § 8 p. LSS är insatserna för särskilt stöd och särskild service bl.a. 

bostad med särskild service för barn och ungdomar. 

 

I förarbetena till LSS (se proposition 1992/93:159 s. 172 f.) anges bl.a. 

följande. Vid bedömning av om den enskilde har behov av insatsen i sin 

livsföring måste jämförelse göras med den livsföring som anses normal för 

personer i samma ålder. För att viss insats enligt 9 § ska kunna nekas den 

funktionshindrade på grund av att behovet är tillgodosett på annat sätt ska 

behovet också faktiskt tillgodoses på annat sätt. Det räcker således inte att, 

som beträffande bistånd enligt socialtjänstlagen, behov kan tillgodoses på 

annat sätt. Insatserna ska utformas så att de ökar den enskildes möjligheter 

att leva ett självständigt liv. Insatserna får inte ges formen av ett beskyd-

dande omhändertagande där den enskilde själv spelar en passiv roll. Det bör 

eftersträvas att den enskilde själv tar aktiv del i beslut om olika insatser. 

 

Vidare anges (se anförd proposition s. 179) för bostad med särskild service 

för barn eller ungdomar att det ofta är fråga om att tillgodose komplicerade 

omvårdnadsbehov. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som föranleder 

valet av denna boendeform och är frivilligt vald och ska i förhållande till 

barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Gränsen mellan 

de olika boendeformerna bör vara mjuk och utgångspunkten bör vara att 

med föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för barnet eller den 

unge. Därtill anges (se anförd proposition s. 181 f.) bl.a. att det ligger i om-

vårdnaden en skyldighet att stödja och hjälpa funktionshindrade med dag-
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liga personliga behov som de kan ha svårighet att själva klara. Omvårdna-

den ska ges utifrån den enskildes behov. I den allmänna motiveringen anges 

(se anförd proposition s. 81 f.) att bostad med särskild service för barn och 

ungdom ska kunna används flexibelt och efter barnets och familjens behov. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen enligt LSS. 

Fråga i målet är därför om han kan anses ha ett behov av insatsen bostad 

med särskild service för barn och ungdomar.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2003 ref. 79 II uttalat i fråga om 

boende i samband med utbildning inom gymnasiesärskolan i annan kommun 

än hemkommunen, att det är ungdomens behov av stöd och service för att 

kunna fullfölja skolgången som bestämmer om hon eller han är berättigad 

till den begärda insatsen. 

 

Av handlingarna i målet har det framkommit att  har flera 

diagnoser som försvårar hans vardag. Tidigare skolgång har inte fungerat 

väl. Hans nuvarande skolgång är anpassad efter hans behov och han går i 

skolan mellan kl. 8.30 till 15.00 i en liten, lugn och anpassad klass vilket 

uppges fungera bra med bra närvaro och bra betyg. Till och från skolan åker 

han taxi. Han har vidare svårigheter med det sociala samspelet och är i be-

hov av stöd med instruktioner, upprepningar, igångsättning och motivering. 

Avseende de personliga behoven har han behov av påminnelser om att tvätta 

sig, duscha, borsta tänderna, ta fram kläder, ta sina mediciner och med att 

väckas på morgonen. Han klarar av att laga enklare rätter själv. Han trivs 

bäst i lugna miljöer och klarar inte av stora folksamlingar.  

 

Av de uppgifter som finns i målet framkommer att  för att 

klara av skolgången är i behov av en anpassad skolgång. Han har även ett 

behov av att kunna transportera sig till skolan. Den skola han nu har ansökt 
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om att gå i ligger i Tidaholm vilket är 3 mil från hans boendeort Skövde. 

Kommunen har uppgett att han bör kunna åka buss till skolan och att om det 

finns ett behov av det finns det även möjlighet att ordna med en ledsagare 

som kan följa med honom till bussen alternativt följa med honom under hela 

resan. Mot bakgrund av att han i nuläget åker taxi till skolan och att det nu 

rör sig om en lång transportsträcka kan inte det alternativet enligt förvalt-

ningsrättens mening anses tillgodose hans behov. Enligt LSS gäller även att 

behovet faktiskt ska tillgodoses. Han har därför, under förutsättning att han 

antas och bereds plats på aktuell utbildning, ett behov av insatsen bostad 

med särskild service för barn och ungdomar för att hans skolgång ska kunna 

säkerställas. Överklagandet ska därmed bifallas på så sätt att 

 ska anses ha rätt till insatsen bostad med särskild service för barn och 

ungdomar genom elevhemsboende i Tidaholm.  

 

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

 

 

 

Veronica Lindström 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ingegerd Darius Reinholdsson, Ma-

nige Ahl och Ragnvald Alvesund deltagit. Föredragande har varit Cecilia 

Lindström.  
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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




