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Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun 
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MOTPART 

  

 

 

  

Ombud:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 3 december 2015 i  

mål nr 2899-15, 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 

 

1. Kammarrätten avvisar  yrkanden om ersättning och 

skadestånd. 

 

2. 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. Beslutet att bevilja  

boende enligt 9 § 8 LSS grundas på en ansökan om elevhemsboende i 

samband med studier på samhällsprogrammet vid Rudbecksgymnasiet i 

Tidaholm. Studier på samhällsprogrammet förutsatte ett boende på 

elevhemmet då det var villkorat för att få delta i skolundervisningen på det 

aktuella programmet. För elever på estetiska programmet, som  

 sedermera valt att byta till, saknas motsvarande villkor. 

Möjligheten att delta i skolundervisningen är sedan  bytt 

gymnasieprogram tillförsäkrad genom att Rudbecksgymnasiet anses ligga 

inom pendlingsavstånd från  hem. I rättsfallet RÅ 2000 

ref. 16 hänvisas till rättspraxis att även beslut som inte tidsbegränsats ska 

kunna omprövas om behoven väsentligen förändras, t.ex. om en insats inte 

nyttjas på det sätt som den var avsedd för.  valde att 

avbryta sina studier på samhällsprogrammet och byta till ett annat 

gymnasieprogram än det som avsågs då begäran om elevhemsboende 

gjordes och beslutet fattades. Detta bedöms utgöra en sådan väsentlig 

förändring av förhållandena som åsyftas i Högsta förvaltningsdomstolens 

dom i mål nr 5399-14 (HFD 2016 ref. 7), då boende på elevhemmet inte 

längre är en förutsättning för att få delta i studierna. Vidare bedöms det 

innebära att insatsen inte längre nyttjas på det sätt som avsetts vid 

beviljandet i enlighet med RÅ 2000 ref. 16. 

 

 motsätter sig bifall till överklagandet och yrkar för egen 

del skadestånd om 250 000 kr samt ersättning för kostnader om 81 400 kr 

och skadestånd om 100 000 kr till  tidigare vårdnads-

havare.  anför bl.a. följande. Beslutet den 9 juni 2014, där 

elevhemsboende beviljades, gällde för studietiden på Rudbecksgymnasiet 

och var inte villkorat med något specifikt program. Med en pendlingstid 
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med allmänna kommunikationer på fyra timmar per dag från hemmet till 

skolan i Tidaholm kan Rudbecksgymnasiet knappast anses ligga på 

pendlingsavstånd för någon ungdom, med eller utan funktionshinder. Även 

elever med funktionshinder måste få möjlighet att byta program om de 

upptäcker att de valt fel program. Boende är av historiska orsaker inte 

tvingande på Estetprogrammet men förhållandena har inte väsentligen 

förändrats endast på grund av programbyte. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten utövar ingen tillsyn över Skövde kommun och kan inte heller 

lagligen pröva  yrkanden om ersättning eller skadestånd. 

Dessa yrkanden ska därför avvisas.  

 

Frågan i målet är om nämnden kunnat ompröva sitt tidigare gynnande beslut 

om boende med särskild service för barn och ungdomar till nackdel för 

 

 

Nämnden har bl.a. hänvisat till rättsfallet RÅ 2000 ref. 16 angående 

väsentligt ändrade förhållanden som grund för omprövning till den 

enskildes nackdel av ett gynnande beslut. Kammarrätten konstaterar att 

detta avgörande rörde ett beslut som inte var tidsbegränsat utan gällde tills 

vidare och att detta var en avgörande omständighet för möjligheten att 

ompröva ett beslut om det föreligger väsentligt ändrade förhållanden. För 

omprövning av tidsbegränsade beslut krävs däremot, såsom förvaltnings-

rätten redogjort för, att något av de tre specifika undantag som framgår av 

förarbetena till förvaltningslagen (1986:223) är tillämpliga (se prop. 

1985/86:80 s. 39).  

 

Avgörande för vilka möjligheter för omprövning som nämnden har haft i 

detta fall är således om nämndens ursprungliga beslut att bevilja  

 det aktuella boendet kan anses ha varit tidsbegränsat eller inte. 
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Enligt beslutets ordalydelse gäller det under  studietid på 

Rudbecksgymnasiet. Denna formulering kan enligt kammarrättens mening 

inte tolkas som att studietiden, och därmed även giltighetstiden för beslutet, 

skulle antas pågå tills vidare utan måste rimligen tolkas som att giltighets-

tiden för beslutet skulle upphöra när studierna avslutas enligt plan eller om 

studierna avbryts eller avslutas i förtid. Även om giltighetstiden för beslutet 

således inte angivits närmare än att den motsvarar  

studietid på Rudbecksgymnasiet kan beslutet i vart fall inte anses ha gällt 

tills vidare utan tidsbegränsning. Någon möjlighet att med stöd av den 

princip som följer av RÅ 2000 ref. 16 ompröva beslutet på grund av 

väsentligen ändrade förhållanden har därmed enligt kammarrättens mening 

inte funnits. 

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att det 

ursprungliga beslutets slutliga ordalydelse inte heller kan anses innebära att 

det försetts med ett förbehåll om att det kan komma att omprövas på grund 

av att  bytt program vid sina studier på Rudbecks-

gymnasiet. Det har inte framkommit att  studier vid denna 

gymnasieskola skulle ha upphört vid tiden för nämndens omprövningsbeslut 

och inte heller att det förelegat några säkerhetsskäl för att ändra beslutet 

eller att nämnden skulle ha vilseletts vid det ursprungliga beslutet. 

Kammarrätten anser därför, i likhet med förvaltningsrätten, att det inte var 

rätt av nämnden att ompröva beslutet till  nackdel. 

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsrådet Bodil Stelzer (ordförande), kammarrättsrådet Göran 

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

avgörandet. 

 

Föredragande: Victor Ericsson/ 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

Adress som ovan 

  

MOTPART 

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun 

541 83 Skövde 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-05-28  

 

SAKEN 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och fastställer det be-

slut från den 9 juni 2014 som omprövats genom det överklagade beslutet. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 9 juni 2014 att bevilja  

 bostad med särskild service för barn och ungdomar i form av 

ungdomsboende/elevhemsboende på en gymnasieskola i Tidaholm. Nämn-

den beslutade därefter den 28 maj 2015 att ompröva det tidigare beslutet och 

avslog i stället  ansökan om sådan bostad. Som skäl för 

beslutet angavs i huvudsak följande.  har bytt gymnasie-

program. På det nya programmet ställs det inte krav på boende på skolan. 
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Eftersom det är pendlingsavstånd mellan Skövde och Tidaholm finns det 

inte längre behov av den tidigare beviljade insatsen. 

 

 yrkar att insatsen bostad med särskild service för barn och 

ungdomar ska beviljas och gälla för alla tre skolåren.  an-

för bl.a. följande. Med kollektivtrafiken skulle restiden mellan bostaden och 

skolan bli totalt fyra timmar per dag, varav en timme avser promenad till 

och från den busshållplats som ligger 2,8 km från bostaden. Det ursprung-

liga beslutet från den 9 juni 2014 avser hela studietiden och är inte villkorat 

med att  ska gå ett specifikt program. 

 

Vård- och omsorgsnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför 

bl.a. följande. Fortsatt skolgång på det valda programmet förutsätter inte 

boende på elevhemmet. Nämnden vidhåller att det är pendlingsavstånd till 

skolan. I enlighet med rättsfallet RÅ 2003 ref. 79 och Kammarrätten i 

Sundsvalls dom den 8 mars 2010 i mål nr 2809-09 finns det i det läget inte 

behov av den tidigare beviljade insatsen. I bedömningsavsnittet i utredning-

en inför det ursprungliga beslutet angavs det att en förutsättning var att  

 fullföljer sin utbildning i den studietakt som planerats. I och 

med att studierna avbrutits för byte till ett annat gymnasieprogram, har det 

skett en väsentlig förändring av förhållandena som medger att det ursprung-

liga beslutet omprövas. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt 

personer som tillhör vissa i 1 § LSS uppräknade personkretsar. Dessa perso-

ner har enligt 7 § LSS rätt till insatser i form av särskilt stöd och service 

enligt 9 § 1–9 LSS, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras 
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behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

Insatserna för särskilt stöd och service omfattar enligt 9 § 8 LSS bl.a. bostad 

med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräld-

rahemmet. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

För att den enskilde ska kunna lita på att gynnande förvaltningsbeslut står 

fast, kan sådana som huvudregel inte omprövas till den enskildes nackdel 

utan uttryckligt stöd i lag eller annan författning. Enligt förvaltningsrättslig 

praxis kan undantag från denna huvudregel göras om beslutet innehåller ett 

återkallelseförbehåll, om det krävs av hänsyn till tvingande säkerhetsskäl 

och om beslutet blivit felaktigt på grund av att den enskilde vilselett myn-

digheten (se t.ex. Ragnemalm, Förvaltningsprocessens grunder, 10 uppl. 

2014, s. 130–132).  

 

I rättsfallet RÅ 2000 ref. 16, som gällde bistånd enligt socialtjänstlagen 

(1980:620) i form av hemtjänstinsatser, uttalade Regeringsrätten (nuvarande 

Högsta förvaltningsdomstolen) följande. Hänsynen till den enskildes trygg-

het talar med styrka emot att beslut om bistånd får omprövas till den enskil-

des nackdel annat än under de generella förutsättningar som anses gälla för 

omprövning av gynnande beslut. Detta gäller främst beslut om bistånd som 

avser ett bestämt tillfälle eller en bestämd period. När ett beslut avser ett 

fortlöpande bistånd utan någon angiven tidsbegränsning kan däremot skälen 

för omprövning vara så starka – exempelvis om biståndsbehovet väsentligt 

förändras – att ett absolut förbud mot omprövning på grund av ändrade för-

hållanden inte bör uppställas. 

 

Det har inte funnits tvingande säkerhetsskäl för att ändra beslutet där  

 beviljades bostad med särskild service för barn och ungdomar. 
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Beslutet har inte heller blivit felaktigt på grund av att vård- och omsorgs-

nämnden vilseletts. Som nämnden anfört, angavs det i bedömningsavsnittet i 

utredningen som föregick beslutet att en förutsättning för att det skulle anses 

finnas behov av insatsen var att  tar emot det stöd som 

erbjuds på skolan och fullföljer sin utbildning i den studietakt som planerats. 

I utredarens förslag till beslut angavs att beslutet skulle gälla från den 

18 augusti 2014 till och med den 16 juni 2016 under förutsättning att  

 kommer in på skolan samt deltar, studerar och därigenom full-

följer sin tid där. I det slutliga beslutet angavs emellertid endast att beslutet 

gällde från den 18 augusti 2014 och under  studietid på 

den aktuella skolan. Denna utformning av beslutet kan varken i sig eller läst 

tillsammans med utredningen anses innebära att beslutet försetts med ett 

förbehåll om att det kan komma att omprövas ifall  inte 

fullföljer den ursprungligen valda utbildningen i den planerade studietakten, 

men går kvar på skolan. 

 

Enligt förvaltningsrättens mening kan det finnas situationer där det är möj-

ligt att ompröva beslut om fortlöpande insatser enligt LSS utan angiven 

tidsbegränsning enligt principer motsvarande dem som kommit till uttryck i 

RÅ 2000 ref. 16. Beslutet där  beviljades bostad med sär-

skild service för barn och ungdomar saknade emellertid inte tidsbegräns-

ning, utan gällde under studietiden på den berörda skolan. Det finns visser-

ligen inga absoluta gränser för studietiden, eftersom det är tänkbart att den i 

vissa situationer skulle kunna förlängas. Det framstår emellertid inte som 

rimligt att likställa detta med ett beslut som helt saknar tidsbegränsning, i 

synnerhet inte under den från början planerade studietiden. Det ska vidare 

noteras att även om det i bedömningsavsnittet i den ursprungliga utredning-

en nämndes att samhällsprogrammet kräver att eleverna bor på skolan, tycks 

detta inte ha varit det avgörande skälet till att insatsen beviljades. Därför kan 

det även ifrågasättas om bytet av gymnasieprogram kan ses som en sådan 
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väsentlig förändring av förutsättningarna som skulle ha krävts för att om-

pröva beslutet om det saknat tidsbegränsning. 

 

Mot ovanstående bakgrund finner förvaltningsrätten att förhållandena inte 

varit sådana att vård- och omsorgsnämnden haft möjlighet att till nackdel för 

 ompröva det ursprungliga beslutet. Det överklagade be-

slutet ska därför upphävas och beslutet som fattades den 9 juni 2014 fast-

ställas. 

 

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

 

 

Veronica Lindström 

 

Albert Pettersson har varit föredragande. 
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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. 
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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




