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KLAGANDE 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad 

501 80 Borås 

  

MOTPART 

  

 

 

  

Ombud:  och  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 5 oktober 2015 i  

mål nr 5735-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Sociala 

omsorgsnämnden i Borås Stads beslut den 27 oktober 2014. 

 

_________________________ 

  

1



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2874-15 

   

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad (omsorgsnämnden) yrkar att 

kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, fastställer 

omsorgsnämndens beslut den 27 oktober 2014.  

 

 motsätter sig bifall till överklagandet 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Omsorgsnämnden  

 

 hjälpbehov har förändrats på ett sådant sätt att det finns 

skäl för omprövning.  har beviljats insatsen bostad med 

särskild service för vuxna. Insatsen verkställdes i september 2003 och gavs 

inledningsvis i form av servicebostad. Insatsens utformning förändrades år 

2011 och övergick till gruppbostad på samma adress. När insatsen övergick 

till gruppbostad skedde vissa förändringar och bland annat drogs  

 assistansersättning in.  får sitt behov av akti-

viteter tillgodosett genom olika aktiviteter som gruppboendet ordnar. Han 

har bra utbyte av en granne som han badar tillsammans med och äter till-

sammans med ibland.  har ett veckoschema med aktiviteter 

inlagda och han har daglig verksamhet fem dagar i veckan. Vidare anser sig 

han inte ha behov av kontaktperson utan önskar att beslutet ska vara vilan-

de. Det kan även ifrågasättas om insatsen kontaktperson är positiv för hon-

om eftersom han har mycket svårt för nya människor. En person som kom-

mer endast några timmar i månaden är alltid ny för honom och stör hans 

dagliga rutiner vilket medför oro för honom. Insatsen kontaktperson är ett 

icke-professionellt stöd, vilket innebär att det inte kan ställas krav på utbild-

ning eller viss kompetens hos kontaktpersonen för att denne ska tillgodose 

och bemöta  särskilda behov.  
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Hans boendeform har bytt namn från servicebostad till gruppbostad men 

han har haft samma personaltäthet under hela boendetiden. Eftersom Borås 

Stad i slutet av år 2012 inte lyckats finna någon kompetent person föreslog 

enhetschefen på hans boende att insatsen kontaktperson skulle vara vilande. 

Detta accepterade han eftersom det är bättre att man hittar en person som 

uppfyller de krav han har på personer omkring sig i stället för att det kom-

mer nya personer gång på gång som han inte trivs med. Han har god kontakt 

med sina anhöriga men det kan vara bra att träffa någon utanför den kretsen. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Avsikten med insatsen kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en 

medmänniska när anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. En 

viktig uppgift för kontaktpersonen ska vara att bryta den funktionshindrades 

isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Något krav 

på särskild yrkeskompetens bör inte ställas (se prop. 1992/93:159 s. 75 och 

178). 

 

Av handlingarna framgår att  ansökan om insats i form av 

kontaktperson beviljades den 29 juni 2007 med omfattningen 7–10 timmar 

per månad. Beslutet innehöll ett förbehåll om att ny prövning skulle ske vid 

ändrade förhållanden. Som förvaltningsrätten konstaterat kan gynnande 

beslut återkallas med stöd av förbehåll i beslutet (se prop. 1985/86:80 s. 39).  

 

Frågan i målet är om  personliga förhållanden ändrats och 

om han i sådant fall fortfarande har behov av insatsen kontaktperson för att 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Det är omsorgsnämnden som ska visa att 

förhållandena ändrats på sådant sätt.  
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 bodde i servicebostad när han beviljades insatsen 

kontaktperson. År 2011 övergick serviceboendet till gruppbostad och 

boendeförändringen medförde att  assistansersättning 

drogs in och att hans personliga assistenter ersatts av personal på grupp-

boendet. Av förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 86) framgår att 

gruppbostad ska vara ett bostadsalternativ för personer som har ett så 

omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre konti-

nuerlig närvaro av personal är nödvändig. Vidare framgår att en service-

bostad vanligen inte kan ge tillgång till ett mer omfattande och kvalifi-

cerat personligt stöd. Av utredningen framgår även att  

inte har utnyttjat insatsen kontaktperson sedan år 2011, eftersom insatsen 

inte har fungerat tillfredsställande för  mot bakgrund av 

hans särskilda behov. Kammarrätten gör med beaktande av det ovan 

sagda den sammantagna bedömningen att det skett en sådan ändring av 

 levnadsförhållanden som innebär att ny prövning av 

hans rätt till insatsen kontaktperson kan göras mot bakgrund av förbe-

hållet i det ursprungliga beslutet.   

 

Av utredningen i målet framgår att  har olika aktiviteter 

inplanerade under veckan och på helgerna anordnar gruppboendet utflykter 

eller aktiviteter. Han har daglig verksamhet fem dagar i veckan och han har 

visst umgänge med en granne. Han har vidare god kontakt med sina an-

höriga. Vad som framkommit i målet visar inte enligt kammarrättens me-

ning att  fortfarande har behov av en kontaktperson för att 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Överklagandet ska därför bifallas. 

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

 

 

___________________________________________________________ 

 

Kammarrättslagmannen Håkan Löfgren (ordförande), kammarrättsrådet 

Evalotta Grip och tf. kammarrättsassessorn Hanna Shev (referent, 

skiljaktig) har deltagit i avgörandet. 

 

 

Föredragande: Kammarrättsfiskalen Eveline Johansson 

 

 

Hanna Shevs skiljaktiga mening 

 

Frågan i målet är om  förhållanden är så förändrade att 

de påverkar hans hjälpbehov i förhållande till beviljad insats kontakt-

person. Det är som ovan angetts omsorgsnämnden som har att visa att så 

är fallet och ett ändrat hjälpbehov är en förutsättning för att det gynnande 

beslutet ska kunna ändras. 

 

Omsorgsnämnden har hänvisat till att boendeformen ändrats, från ser-

vicebostad till gruppbostad, och att assistansersättning i samband med 

detta dragits in. Vidare har omsorgsnämnden hänvisat till förarbets-

uttalanden i fråga om vad insatsen servicebostad och gruppbostad inne-

fattar samt den generella nivån av den enskildes hjälpbehov vid 

respektive boendeform.  har dock bestritt att hans 

förhållanden har förändrats. Han har angett att han bor på samma adress 

med samma personaltäthet som vid tidpunkten för när beslutet om 

kontaktperson fattades.  

 

Av Länsrätten i Vänersborgs avgörande den 22 maj 2007 i mål nr  

296-07, då insatsen beviljades, framgår bl.a. att  är bosatt 

i en servicebostad i ett gruppboende. Vidare framgår att han får stöd och 

hjälp av personal vid gruppboendet under de veckoslut då han inte vistas 

hos sina föräldrar. Han har sedan år 2006 daglig verksamhet kl. 09.00 –
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15.00, och har då med sig en personlig assistent från boendet. Efter 

daglig verksamhet har han uteaktiviteter med personal. Han umgås mest 

med personalen när han vistas i gruppboendet. Ibland gör de dags-

utflykter tillsammans.  

 

Den omständigheten att den enskilde bor i en gruppbostad utesluter inte 

att han eller hon kan vara berättigad till andra insatser enligt LSS (jfr RÅ 

1995 ref. 47). Det är situationen i det enskilda fallet som är avgörande. 

Omsorgsnämnden har inte närmare redogjort för på vilket sätt den 

ändrade boendeformen medfört att  hjälpbehov 

förändrats. Den beskrivning av boendet som angetts i avgörandet från 

Länsrätten i Vänersborg ger enligt min mening intryck av att  

 personliga assistenter i själva verket varit personal vid 

boendet. Det framstår i vart fall som oklart på vilket sätt förändringen av 

boendeform, innefattande indragen assistansersättning, medfört ändrade 

förhållanden för honom i praktiken. Även de aktiviteter han haft, i form 

av daglig verksamhet och utflykter, tycks i allt väsentligt vara desamma 

då som nu. Mot den bakgrunden kan omsorgsnämndens allmänna 

beskrivning av skillnader i boendeform mellan ett serviceboende och 

gruppboende, mot  bestridande, inte medföra att hans 

förhållanden kan anses vara förändrade. Det gynnande beslutet kan därför 

inte omprövas på den grunden. 

 

Det är i målet ostridigt att insatsen kontaktperson inte fungerat och att 

den därför varit vilande under lång tid. Parterna är dock inte ense om 

anledningen till att den inte fungerat, innebörden av att insatsen är vilan-

de, vilka åtgärder som skulle behöva vidtas och vilket behov  

 har av insatsen kontaktperson för närvarande. Den omständig-

heten att insatsen varit vilande kan enligt min mening inte tolkas som att 

han inte anser sig vara i behov av insatsen längre. Verkställighets-

problematiken som förevarit kan således i sig inte medföra att  

 förhållanden ändrats.  
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Sammanfattningsvis anser jag likt förvaltningsrätten att det, på de grun-

der som omsorgsnämnden angett, inte är visat att  

förhållanden och hjälpbehov är så förändrade att omprövning kan ske 

med stöd av ändringsförbehållet i beslutet. Det saknas därför anledning 

att ta ställning till om han numera är berättigad till insatsen kontakt- 

person. Enligt min mening ska överklagandet avslås. 

7



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

 

 

 

DOM 
2015-10-05 

Meddelad i 

Jönköping 

Mål nr 

5735-14 

  

 

 

Dok.Id 175460     
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud:  

 

 

 

  

 

Adress som ovan 

  

MOTPART 

Sociala omsorgsnämnden i Borås stad 

501 80 Borås 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala omsorgsnämndens beslut 2014-10-27  

 

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

ionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar  

 fortsatt berättigad till kontaktperson i enlighet med tidigare beslut 

den 29 juni 2007.  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M.  

 

Sociala omsorgsnämnden i Borås stad (nämnden) beslutade den 27 oktober 

2014 att avslå  fortsatta insats gällande biträde av kontakt-

person. Som skäl för beslutet anfördes att  behov är tillgo-

dosett genom redan beviljade insatser.  

1
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 överklagar beslutet genom sina ombud  

och  Han yrkar att insatsen ska vara vilande tills att en kon-

taktperson med rätt kompetens har hittats. Han anför bl.a. följande. Han 

omfattas av personkretsen enligt LSS och beviljades 2007 insatsen biträde 

av kontaktperson. Från 2007 till 2011 har Borås stad anställt fyra olika kon-

taktpersoner som inte har klarat av att utföra arbetet. De har saknat förmåga 

att läsa av honom och få honom att känna sig trygg. I slutet av 2012 föreslog 

enhetschefen på boendet att insatsen skulle vara vilande fram tills att en per-

son med rätt kompetens hittats, vilket hans föräldrar godtog. Hans föräldrar 

anser att det finns ett flertal brister i utredningen, t.ex. har kontakt inte tagits 

med personalen på boendet. Det är riktigt att kontaktpersonen ska öka hans 

livskvalité, däremot stämmer det inte att insatsen har blivit ett stressmoment 

för honom. Han är en person som är svår att lära känna men med rätt kom-

petens och tålamod hade resultatet blivit annorlunda.  

 

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

 har en måttligt svår psykisk utvecklingsstörning samt ett autistiskt 

syndrom. Han tillhör personkretsen och är sedan tidigare beviljad daglig 

verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS. Han bor i en grupp-

bostad och har tillgång till personal dygnet runt. Två gånger i veckan gör 

han aktiviteter tillsammans med sin granne. Därutöver badar han, ägnar sig 

åt matlagning och tittar på film. På helgerna deltar han i utflykter tillsam-

mans med boendet. De åker då t.ex. ut och fikar, tar långa promenader, 

cyklar och badar.  har god kontakt med sina anhöriga. Han 

är inte socialt isolerad och insatsen biträde av kontaktperson kan därmed 

inte anses vara nödvändig för att han ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Vidare behöver en kontaktperson för  ingående kunskap om 

såväl autism som om honom för att kunna utföra sitt uppdrag. – Nämnden 

hänvisar till Kammarrätten i Göteborgs dom den 19 juni 2007 i mål nr 2052-

06 och prop. 1992/93:159 bilaga 1.    

 

 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 5735-14 

  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

 

Gällande regler  

I 7 § LSS anges 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 en-

skilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska 

vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individu-

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

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

 

Av 9 § 4 p LSS framgår att biträde av kontaktperson är en insats för särskilt 

stöd och service.  

 

Utredningen  

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Efter dom av Länsrätten i 

Vänersborg den 22 maj 2007, mål nr 296-07, beslutade nämnden den 29 

juni 2007 att bevilja  biträde av kontaktperson i en omfatt-

ning av 7-10 timmar per månad. Vid ändrade förhållanden skulle ny pröv-

ning ske.  

 

Sedan insatsen beviljades har  haft fyra olika kontaktperso-

ner. Ingen av dem har kunnat göra aktiviteter med honom utanför boendet. 

En kontaktperson har uppgett att han inte har tillräcklig kunskap om  

 funktionshinder för att kunna vara ensam med honom.  

 behöver en mycket strukturerad tillvaro och störs om hans dagliga 

rutiner frångås. Personalen strävar efter att han ska ha så få personal runt sig 

som det går och försöker undvika att vikarier arbetar med honom. Utomstå-

ende person gör honom orolig och frustrerad.  har haft svårt 

att förstå relationen till kontaktpersonen eftersom det är någon som endast är 

där några timmar i veckan och som gör aktiviteter utanför rutinerna. Enligt 
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överenskommelse mellan enhetschefen på boendet och  

föräldrar har den aktuella insatsen varit vilande sedan 2011.  

 

Förvaltningsrättens bedömning  

Utgångspunkten är att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. Un-

dantag från denna princip bör endast godtas i undantagsfall, varav de tre 

viktigaste utgörs av: 1. förbehåll i beslutet eller i författning som ligger till 

grund för beslutet, 2. hälsofara, brandfara, trafikfara eller annan liknande 

fara samt 3. fall där den enskilde har utverkat beslutet genom vilseledande 

uppgifter. Till dessa undantag finns möjlighet till återkallelse av beslut när 

förhållandena har ändrats så att den enskilde inte längre har behov av stöd 

(jfr bl.a. prop. 1985/86:80 s. 39 ff. och Högsta förvaltningsdomstolens avgö-

rande i RÅ 2000 ref. 16).  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att nämnden genom beslut den 29 juni 2007 

beviljade  insats i form av biträde av kontaktperson. Av 

beslutet framgår inte att insatsen var avsedd att vara begränsad i tid. Beslutet 

innehåller dock ett återkallelseförbehåll vari anges att ny prövning ska ske 

vid ändrade förhållanden. Frågan är följaktligen om  behov 

har förändrats på ett sådant sätt att ny prövning kan göras. Det ankommer på 

nämnden att visa att det föreligger skäl för omprövning.   

 

Vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet var  beviljad 

servicebostad på ett gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS. Han 

deltog även då i aktiviteter som boendet anordnade och hade god kontakt 

med sin familj. Målsättningen med insatsen var emellertid att 

 skulle få möjlighet att göra aktiviteter tillsammans med en kamrat i 

jämnårig ålder. Enligt förvaltningsrättens mening ger inte utredningen i må-

let stöd för att  hjälpbehov, vid tidpunkten för det nu över-

klagade beslutet, har ändrats i förhållande till vad som gällde vid tidpunkten 

för föregående beslut på ett sådant sätt att det funnits skäl för omprövning. 
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Vad nämnden har anfört om problematik förenat med verkställigheten av 

insatsen kan enligt förvaltningsrättens bedömning inte heller innebära att det 

förelegat grund för omprövning. Överklagandet ska därför bifallas och det 

överklagade beslutet upphävas.   

 

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

 

 

 

Jan Källman 

 

Föredragande har varit Rebecka Magnusson.  
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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. 
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