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KLAGANDE 
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631 86 Eskilstuna 

  

MOTPART 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 23 november 2015 i mål nr 

2312-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3437-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut. 

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR  

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

 

 bor i föräldrahemmet och har genom sin moder valt sina 

anhöriga (huvudsakligen modern själv) som utförare av den personliga 

assistansen. Ett av syftena med korttidsvistelse är att bereda anhöriga 

avlösning i omvårdnadsarbetet. Stor del av  omvårdnadsbehov 

i hemmet, dvs. när hon inte är på daglig verksamhet, ska tillgodoses genom 

den beviljade personliga assistansen. Det är alltså den eller de personliga 

assistenterna som utför stora delar av omvårdnadsarbetet för  

Genom att välja utomstående assistenter skulle  anhöriga inte 

behöva utföra det omvårdnadsarbetet. Att arbeta som personlig assistent till 

en anhörig är helt frivilligt. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening att 

enskilda ska kunna få insatsen korttidsvistelse för att anhöriga ska få avlös-

ning i ett omvårdnadsarbete som motsvarar den tid då de är anställda som 

personliga assistenter för att utföra samma omvårdnadsarbete.  

var vid nämndens beslut beviljad personlig assistans från Försäkringskassan 

med 48 timmar i veckan och daglig verksamhet genom nämndens beslut 

med 40 timmar i veckan. I januari 2016 var hon beviljad personlig assistans 

med 83,83 timmar. 

  

2



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3437-15 

   

 

 

 

 

Hon är aggressiv och får stora högljudda utbrott. Hon är väldigt aktiv och 

har stora svårigheter att koppla av och vara lugn. Hon har stora svårigheter 

med att somna på kvällarna och hon sover endast några timmar per natt.  

Hon bor hemma med sina föräldrar och två yngre syskon födda 1996. De 

bor i hus och det skulle inte fungera med assistenter utanför familjen som 

kom hem och arbetade med henne. Familjemedlemmarna hjälps åt med 

henne. Det utökade antalet assistanstimmar lades på hennes pappa och 

syskonen. Situationen är fortfarande densamma att hon aldrig skulle tillgo-

dogöra sig den hjälp som en utomstående assistent skulle kunna ge, ef-

tersom hon skulle tro att det var besökare som kom. Hon skulle aldrig låta 

dem sköta hennes hygien, hon skulle aldrig följa med någon hemifrån på 

någon aktivitet. Det skulle bli påfrestande för hela familjen att ha utom- 

stående som kommer hem och arbetar i hemmet. Den tid hon är på korttids- 

boende är de anhöriga inte i tjänst som personliga assistenter.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten instämmer i vad förvaltningsrätten anfört. Möjligheten att 

anlita utomstående assistenter, innebärande en avlösning av de anhöriga, 

bör dock medföra att  endast har en begränsad rätt till kort-

tidsvistelse. Det sagda innebär emellertid att det slut förvaltningsrätten 

kommit till inte bör ändras.  

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsrådet Bodil Stelzer (ordförande), kammarrättsrådet Göran 

Mattsson (referent) och kammarrättsrådet Evalotta Grip (skiljaktig) har 

deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Helen Landström 

 

 

Evalotta Grips skiljaktiga mening:  

 

Jag instämmer i majoritetens bedömning förutom vad gäller frågan om de 

anhörigas behov av avlösning. Enligt min mening är anhörigas behov av 

avlösning i sin helhet tillgodosett genom beviljade insatser i form av assi-

stansersättning och daglig verksamhet. 

 

Jag anser att  inte kan anses ha behov av insatsen korttids-

vistelse för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enligt min mening bör 

därför förvaltningsrättens dom upphävas och nämndens beslut fastställas.  
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud:  

 

 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommuns beslut den 16 mars 

2015   

 

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

ionshindrade, LSS 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att  

 har rätt till insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 

 

Målet lämnas åter till vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna för vidare 

handläggning. 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2312-15 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun beslutade den 16 mars 

2015 att inte bevilja  fortsatt korttidsvistelse efter den 31 juli 

2015 och angav som skäl för beslutet att  redan genom övriga 

beviljade insatser, personlig assistans och daglig verksamhet, är tillförsäkrad 

goda levnadsvillkor. 

 

 yrkar att hon ska beviljas korttidsvistelse sex till åtta nätter per 

månad och anför sammanfattningsvis följande. Hennes funktionshinder, 

infantil autism och utvecklingsstörning, medför behov av korttidsvistelse 

utifrån flera aspekter. Korttidsvistelsen är ett viktigt led i att bryta beroende-

förhållandet mellan henne och hennes mamma och tjänar som förberedelse 

inför en framtida flytt från föräldrahemmet. Korttidsvistelsen ger henne 

även miljöombyte och fungerar som avlastning för anhöriga. Avlastningen 

är välbehövlig då hon får ilskna utbrott ett par gånger per dygn samt van-

ligtvis vaknar runt klockan fyra på morgonen, är högljudd och därmed väck-

er övriga familjemedlemmar. För hennes anhöriga är det ohållbart att ha det 

så samtliga månadens dagar. Att försöka utöka antalet assistanstimmar eller 

anlita utomstående assistenter skulle inte lösa behovet av lugn i hemmet och 

deras hem är heller inte byggt för att inrymma ytterligare personer. Hon 

skulle dessutom ha svårt att förstå och acceptera att de nya personerna som 

kommer och går i hemmet inte är besökare utan ska sköta om hennes behov, 

trots att hennes mamma är i närheten. Följaktligen skulle hon ändå söka sig 

till sin mamma så fort hon var i närheten. Till överklagandet bifogas läkarut-

låtande utfärdat den 2 mars 2015 av  

 

Nämnden bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.  

 är beviljad assistansersättning som kan utnyttjas för deltagande i 

diverse aktiviteter. Hon är dessutom beviljad daglig verksamhet. Hennes 

behov av miljöombyte är därigenom tillgodosedda. Hennes anhöriga får 
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även utrymme till avlösning och avkoppling via assistansersättningen då 

möjlighet finns att i stället ta in en utomstående assistent.  be-

döms därmed vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom redan beviljade 

insatser varför rätt till insatsen korttidsvistelse inte föreligger.  

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande.  är 24 år och 

bor tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hon har ett dubbelt handi-

kapp i form av autism och utvecklingsstörning, hon är även överviktig och 

har diabetes. Hennes funktionsnedsättning medför ett behov av ständig till-

syn. Hon har svårt att följa rutiner och behöver hjälp med att påbörja, utföra 

och avsluta uppgifter samt hjälp eller stöd i samtliga funktioner i den all-

männa dagliga livsföringen. Kommunikation sker främst med tecken och 

bilder och hon har svårt att förstå och själv göra sig förstådd. Vid situationer 

som av henne upplevs som pressande reagerar hon med att lägga sig ned på 

golvet. Hon har stora humörsvängningar, får ofta utbrott och är av denna 

anledning ordinerad lugnande medel. Hon har även stora sömnsvårigheter 

och sover mycket lite.  

 

 har fram till den 31 juli 2015 varit beviljad korttidsvistelse 

med tolv dygn per månad samt en sammanhållen vecka vid två tillfällen per 

år. Syftet med insatsen var att ge hennes anhöriga avlösning och avkoppling 

då hennes stora behov av aktiv tillsyn medför ett omfattande ansvar för de 

anhöriga. Insatsen beviljades även i syfte att ge  miljöombyte 

och stimulans samt förbereda henne för en eventuell flytt från föräldrahem-

met i framtiden.   är därutöver beviljad insatsen daglig verk-

samhet med 40 timmar per vecka samt assistansersättning med 48 timmar 

per vecka. Hennes mamma utför arbete som personlig assistent i föräldra-

hemmet.   
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Rättslig reglering m.m. 

 

Av 1 § 1 LSS framgår att lagen innehåller bestämmelser om insatser för 

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

autism eller autismliknande tillstånd. 

 

Av 7 § LSS framgår att de personer som omfattas av lagen har rätt till insat-

ser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1 – 9 LSS, om de 

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

annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnads-

villkor. Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov och ut- 

formas så att de är lätt tillgängliga för dem som behöver dem och stärker 

deras förmåga att leva ett självständigt liv. En sådan insats är bl.a. 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

 

Av lagens förarbeten (prop.1992/93:159 s. 178) framgår bl.a. följande. Kort-

tidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt under en kortare 

eller längre tid vistas på ett korttidshem, hos en familj eller deltar i en läger-

verksamhet. Syftet med insatsen är dels att den funktionshindrade personen 

ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga därigenom kan 

beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen bör också kunna ses som 

ett led i att bryta beroendeförhållandet mellan barn och föräldrar. Korttids-

vistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lös-

ning vid akuta situationer. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att korttidsvistelse bör kunna 

komma i fråga för att tillgodose såväl enbart behov av avlösning som enbart 

behov av miljöombyte eller rekreation. Det saknas grund för att kräva att 

båda rekvisiten är uppfyllda. Avgörande för om en rätt till korttidsvistelse 
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föreligger i ett visst fall är dock om den enskilde har behov av just en sådan 

insats och detta behov inte tillgodoses på annat sätt. (jfr RÅ 2006 ref. 66 I 

och II). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 är p.g.a. sitt dubbla handikapp i stort behov av aktiv tillsyn 

samt hjälp eller stöttning i samtliga moment i den dagliga livsföringen. Hon 

är beviljad personlig assistans och daglig verksamhet och har varit beviljad 

korttidsvistelse fram t.o.m. den 31 juli 2015. Frågan i målet är huruvida hon 

även fortsättningsvis har rätt till insatsen korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet. Avgörande för om  har rätt till den begärda insatsen är 

om hon har behov av just denna insats och behovet inte kan tillgodoses på 

annat sätt. 

 

Av handlingarna i målet framgår inte att  har ett behov av mil-

jöombyte och rekreation som inte tillgodoses genom övriga beviljades insat-

ser. Det framgår heller inte att någon flytt från föräldrahemmet planeras i 

nära förestående tid och sökt korttidsvistelse kan av den anledningen inte 

betraktas som en nödvändig insats som förberedelse inför flytt. Frågan som 

kvarstår är om de anhöriga har ett behov av avlastning som inte kan tillgo-

doses på annat sätt än genom insatsen korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet.  

 

 får dagligen flera vredesutbrott, vaknar ofta mycket tidigt och 

har ett stort behov av aktiv tillsyn. Hennes funktionsnedsättning innebär 

därmed att hennes anhöriga i hög grad måste anpassa sig efter hennes be-

hov. Att anlita utomstående assistenter skulle förvisso innebära viss avlös-

ning men bedöms, utifrån föreliggande utredning, inte fullt ut tillgodose 

behovet av avlösning då  bor och följaktligen till största delen 

vistas i föräldrahemmet samma tider som den övriga familjen. De anhörigas 
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behov av avlastning bedöms med hänsyn härtill inte kunna tillgodoses på 

annat sätt än genom insatsen korttidsviselse utanför det egna hemmet. Över-

klagandet ska därför bifallas på så sätt att  även fortsättningsvis 

ska beviljas insatsen korttidsvistelse.  

 

Målet går åter till Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna kommun för att 

som första instans besluta om lämplig omfattning och övrig utformning av 

insatsen. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 

 

 

Tomas Kjellgren 

 

I avgörandet har även nämndemännen Charlotte Ekström Lindén, Ingvar 

Willing och Carl Sääv medverkat. Föredragande har varit Louise Daniels-

son. 
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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




