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KLAGANDE 
Individ- och familjenämnden i Umeå kommun 

  

MOTPART 
  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Umeås dom den 23 november 2017 i mål nr 1102-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Kontaktperson 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer Individ- och 

familjenämnden i Umeå kommuns beslut den 25 april 2017 att avslå  

 ansökan om kontaktperson.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun yrkar att nämndens beslut 

ska fastställas. Till stöd för sin talan anför nämnden bl.a. följande.  

 får sina behov tillgodosedda genom den beviljade insatsen bostad 

med särskild service för vuxna och anses därmed inte vara socialt isolerad. 

 särskilda behov kan boendet tillgodose med rätt metodik 

och förhållningssätt, vilket en kontaktperson inte har möjlighet att göra. 

Boendepersonal kan, om  själv vill samt med planering och 

framförhållning, följa med honom på enklare aktiviteter. Boendepersonal 

arbetar även med att tillgodose  behov av förutsägbarhet 

samt önskemålet om flexibilitet. Han har möjlighet att ta kontakt med 

personal dygnet runt. Det har upprättats en handlingsplan för att  

 ska få en meningsfull sysselsättning.  behov av 

social samvaro kan därigenom, om han tar emot stödet, anses faktiskt 

tillgodosett.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och 

anför bl. a. följande. I verkligheten nonchaleras hans särskilda behov av 

social gemenskap. Personalen på boendet vill inte engagera sig i hans 

problematik. Han har inte tillgång till det stöd han behöver genom sitt 

boende.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av förarbetena (prop. 1992/93:159 s. 75) till lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, framgår bl.a. följande. 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 enskildes isolering 

genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. 
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I insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt ingår 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (jfr 9 e § LSS). Detta innebär 

att sådana uppgifter som ankommer på en kontaktperson normalt och i 

första hand ska kunna tillgodoses inom ramen för gruppboendet. För det 

fall behovet av aktiviteter utanför gruppbostaden inte tillgodoses genom 

boendet finns rätt till insats i form av bl.a. kontaktperson för att den 

enskildes samlade behov av personliga stödinsatser ska tillgodoses (jfr 

rättsfallet RÅ 1995 ref. 47). 

 

Av utredningen i målet framgår att  är beviljad insatserna 

bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. Det har inte 

visats annat än att han erbjuds möjlighet att delta i olika aktiviteter både 

inom och utanför boendet och att han har god och regelbunden kontakt med 

sina anhöriga. Det har enligt kammarrättens mening inte framkommit av 

utredningen i målet att  är socialt isolerad på ett sådant sätt 

att han är berättigad till insatsen kontaktperson enligt LSS. Nämndens 

överklagande ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Anders Odmark Anders Eriksson 

kammarrättslagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande  referent 

 

  

  

 Irina Hedborg 

 föredragande jurist 
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BAKGRUND 

 

Individ- och familjenämnden i Umeå Kommun har avslagit  

 ansökan om insats i form av biträde av kontaktperson, enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Avslaget motiverades med att hans behov av kontakt med andra bedömdes 

vara tillgodosett genom att han bor i bostad med särskild service där fritids-

verksamhet och kulturella aktiviteter ingår samt att han även har en god och 

nära relation till sin mamma och att han träffar sina föräldrar regelbundet.  

 

YRKANDEN OCH ANFÖRANDEN 

 

 yrkar att han ska beviljas sökt insats i form av kontaktper-

son och anför i huvudsak följande. Han behöver en kontaktperson för att 

ingå i sociala sammanhang. Han bor i en bostad med särskild service där 

fritidsaktiviteter ska erbjudas. Detta innebär dock inte att det gör det. Han 

har inte fått något sådant stöd. Han är socialt utfryst. Han upplever att boen-

depersonalen bestraffar honom då han inte får tillträde till den gemensamma 

lägenheten där social samvaro med andra erbjuds. Boendepersonalen kom-

mer inte med konstruktiva förslag på aktiviteter som ersätter att de avstängt 

honom från den sociala samvaron i gemensamhetslägenheten. De bidrar till 

social isolering för honom. Utfrysningen gör att han mår sämre och sämre 

och känner sig isolerad. Frustrationen över situationen tar mycket energi och 

hans motivation till att aktivera sig är låg. Han känner sig apatisk. Stödet 

som personalen erbjuder honom är till exempel vid städning, tvättning eller 

att följa med till myndigheter. Något han uppger att han klarar bra själv med 

stöd av sina föräldrar. Hans största problem är att han inte klarar sociala 

samspel och kontakter. Han tolkar situationer och prat utifrån sitt eget sätt 

att se situationen och det kan ofta feltolkas. Därför är det viktigt för honom 

att ha med en person i olika sociala sammanhang som förstår hur han tänker 

och fungerar. Han vill gå på kafé, bio och simma. Han vill ha någon att ut-

byta tankar och idéer med. Detta kan boendepersonalen inte erbjuda honom 

och de hjälper honom inte heller ut i sociala sammanhang. Det stöd han har 
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av boendepersonalen är social tid en halvtimme i veckan. Han tar emot halv-

timmen men det räcker inte. Personalen saknar kunskap om hans autism och 

anpassar inte stödet efter hans behov. Han har behov av att det är en och 

samma person som han har kontakt med, något som boendepersonalen inte 

kan garantera. Han har god kontakt med sina föräldrar men de kan inte er-

sätta det stöd som han behöver i sociala sammanhang. Han behöver därför 

ett komplement i form av en kontaktperson som kan stötta honom i sociala 

sammanhang och kompensera social isolering.  

 

Individ- och familjenämnden anser att det som anges i överklagan inte ger 

anledning att ompröva det överklagade beslutet utan yrkar att förvaltnings-

rätten ska avslå överklagan. De anför i huvudsak följande.  

bor i bostad med särskild service där han regelbundet erbjuds insatser i form 

av socialt stöd i sitt hem. Han har vid ett flertal tillfällen inte varit hemma 

vid tiden för insatsen. Enligt boendepersonal tackar  ofta 

nej till utåtriktade aktiviteter. Han ska även som huvudregel få sina behov 

tillgodosedda genom boendet. Han har även en nära relation till sina föräld-

rar som han träffar regelbundet och får stöd av i olika situationer. Han har 

svårt med sociala interaktioner och samvaro med andra vilket visat sig i att 

han uppträtt hotfullt i gemensamhetslägenheten. Vid de flesta tillfällen har 

han varit påverkad av alkohol. Han är portad från gemensamhetslägenheten.  

 

 har i svar på yttrande från individ- och familjenämnden 

bland annat anfört följande. Han erbjuds social tid 30 minuter i veckan då 

personal kommer till honom för att prata. Han anser inte att han får sina 

behov tillgodosedda genom detta. Han är utestängd från gemensamma akti-

viteter då han fått höra att han är en säkerhetsrisk. Han har inget mönster i 

sitt drickande, men när han är mycket själv kan han dricka av ren tristess. 

När han är med i sociala sammanhang avstår han från att dricka. Boendeper-

sonalen har sagt att han vid ett flertal tillfällen inte varit hemma när de 

kommer. Han har Asperger och har svårt att komma ihåg tider. Tider och 
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tidsuppfattning är ett stort problem. Han har mycket kontakt med sina för-

äldrar, detta för att han inte får det stöd han behöver av boendepersonalen. 

Han upplever att han idag har minimalt med insatser trots att han bor i en 

bostad med särskild service. Måndagar har han påminnelser om att han ska 

städa och tvätta och på fredagar har han 30 minuters social tid. Om han fick 

en kontaktperson skulle det lösa hans sociala bit. Då fick han någon att um-

gås och göra aktiviteter med.  

 

Individ- och familjenämnden har svarat på yttrandet från  I 

svaret har enhetschef för boendet, , kontaktats. Han har i 

telefonsamtal den 21 juli 2017 bland annat beskrivit följande. Boendeperso-

nalen arbetar med att tillgodose  behov av fritidsaktivite-

ter. Boendepersonalen kan, om han själv skulle vilja och med planering och 

framförhållning, följa med honom på enklare aktiviteter som att fika på café, 

gå på bio eller gå ut och äta på restaurang. Boendepersonalen arbetar även 

med att tillgodose hans behov av förutsägbarhet genom att kommunicera 

insatstiderna till honom och vilka insatser som ska ges, när och av vem. Bo-

endepersonalen försöker även tillgodose hans önskemål om flexibilitet. Bo-

endepersonal finns att kontakta dygnet runt om han vill prata med någon. 

Frågan om att använda rätt pedagogik gentemot honom anser nämnden är en 

fråga som bör lösas på annat sätt än genom kontaktperson. Individ- och fa-

miljenämnden står fast vid att han inte bedöms vara socialt isolerad och att 

han genom boendet tillförsäkras goda levnadsvillkor och därför inte har be-

hov av kontaktperson.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Av 7 § LSS framgår att personer som tillhör personkretsen enligt 1 § LSS 

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 tillgodo-

ses på annat sätt. Enligt 9 § 4 är biträde av kontaktperson en sådan insats. 
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I 7 § andra stycket LSS anges att den enskilde genom insatserna ska tillför-

säkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade, 

anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt 

tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att 

leva ett självständigt liv.  

 

När det gäller insatsen kontaktperson framgår av förarbetena till LSS att 

syftet med insatsen främst är att tillgodose behovet av en medmänniska när 

anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. En viktig uppgift för 

kontaktpersonen är att bryta den funktionshindrades isolering genom sam-

varo och genom hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan också ge 

råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika situationer 

som inte är av så komplicerad natur. (prop. 1992/93:159 s. 75 ff. och s.178).  

 

I 9 e § LSS anges att omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella akti-

viteter ingår i insatsen bostad med särskild service för vuxna. 

 

Utredningen 

 har autismspektrum syndrom. Han bor i en bostad med 

särskild service. Han är beviljad daglig verksamhet och har gjort ett studie-

besök vid Aros, vilket inte kändes bra så han står idag utan sysselsättning. 

Försök till att återuppta daglig verksamhet pågår. Han har svårt att finna 

motivation och skäl till att göra saker han inte känner för. Han har svårig-

heter att ta initiativ och ta tag i olika aktiviteter vad gäller vardagssysslor, 

sysselsättning och fritid. Han har svårigheter i samspelet med andra männi-

skor. Han har en god relation till sina föräldrar som han träffar regelbundet. 

Han är mycket verbal, men har svårt att använda sitt språk till ömsesidig 

kommunikation. Han åker buss eller så skjutsar föräldrarna honom när han 

ska någonstans. Han sköter sin personliga vård själv. Han är i behov av stöd, 

motivation och påputtning när det gäller förekommande sysslor i ett hem. 
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Han har stöd från boendepersonal i form av städ- och tvättpåminnelse och 

stödsamtal. Han är mycket bra på vissa saker som till exempel språk och 

datorer. Han sänder radio en gång i veckan, vilket han gjort under flera års 

tid. Han sätter ihop underhållande musik och pratar mellan låtarna via inter-

net som sedan sänds via radion. Han tycker om att motionera. Han önskar 

komma sig ut mer och önskar en kontaktperson för att göra enklare aktivite-

ter med som att gå och fika och ta promenader.  

 

I medicinskt underlag den 3 juli 2017 av , kurator vid Särskilt 

stöd och habilitering för vuxna, beskrivs bland annat följande. 

 har autism, Aspergers syndrom. Hans autism medför bland annat att 

han har svårt att ta andras perspektiv, att förstå orsak och verkan och att få 

ett sammanhang. Svårigheten är att förklara så att han förstår. Han vill vara 

delaktig och ingå i ett socialt sammanhang och har alltid strävat efter det 

men har stora svårigheter att klara socialt samspel utan stöd och vägledning. 

Han behöver hjälp att avläsa och tolka sociala situationer och andra männi-

skors avsikter. Han behöver ett omfattande stöd för att klara sin vardag. Han 

behöver förutsägbarhet och har stora svårigheter att vara strukturerad, pla-

nera, organisera och att genomföra. Om en planering finns behöver han stöd 

med påminnelse för att komma ihåg och komma sig för samt vara väl förbe-

redd genom att veta var, vad, vem, när och hur. Han behöver stöd och för att 

stödet ska fungera behöver han känna trygghet och förtroende med den per-

sonal som ska ge stödet. Han upplever sig socialt isolerad. Kontaktperson är 

ett alternativ till att hjälpa honom att vara delaktig i sociala sammanhang. 

Han har haft kontaktperson tidigare, då han bodde hemma, och det funge-

rade mycket bra.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 tillhör personkretsen enligt 1 § 1 LSS vilket innebär att 

han har rätt till insats i form av biträde för kontaktperson, under förutsätt-
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ning att han behöver en sådan i sin livsföring för att tillförsäkras goda lev-

nadsvillkor och att hans behov inte tillgodoses på annat sätt.  

 

Frågan i målet är om  utöver de beviljade insatserna bostad 

med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS också behöver bevil-

jas insatsen biträde av kontaktperson för att han ska tillförsäkras goda lev-

nadsvillkor.  

 

Av utredningen i målet framkommer att  har ett litet socialt 

nätverk. Han har kontakt med och träffar sina föräldrar regelbundet. I utred-

ningen framkommer inte någon kontakt med vänner. Han har regelbunden 

kontakt med personalen på boendet men ingen annan kontakt med andra 

boende förekommer i dagsläget.  har av personalen på bo-

endet, på obestämd tid, portats från gemensamhetslägenheten och han är inte 

välkommen till att delta i de gemensamma aktiviteter som anordnas vid bo-

endet. Detta utifrån att han vid olika tillfällen uppträtt hotfullt mot personal 

och andra som bor i boendet. Han beskrivs i utredningen som en säkerhets-

risk. Det sociala sammanhang som han erbjuds idag via boendet är 30 minu-

ters samtal med personalen varje vecka, någon annan aktiv social samvaro 

som faktiskt kommit till stånd framgår inte i utredningen.  

är även beviljad daglig verksamhet men har ännu inte kommit igång med 

någon sysselsättning.  uttrycker i utredningen att han vill 

vara delaktig och ingå i ett socialt sammanhang men att han har stora svå-

righeter att klara det sociala samspelet. Han behöver ha någon som kan ge 

honom stöd och vägledning i detta och som han kan göra aktiviteter med 

utanför hemmet. Han känner sig idag socialt isolerad.  

 

Utifrån vad som framkommit i målet finner förvaltningsrätten att  

 särskilt mot bakgrund av sin neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ning och de begränsningar som framkommer i utredningen, har ett behov av 

att komma i kontakt med andra människor och träna på att umgås med andra 
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människor utöver kontakterna han har med sina föräldrar och personal på 

boendet. Han behöver hjälp och stöd att lära sig att socialt interagera med 

andra människor för att på sikt mer självständigt komma ut i samhället på ett 

socialt plan. Utredningen visar, enligt förvaltningsrätten, att han trots insat-

sen bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet i dagsläget 

får ses som socialt isolerad och inte har någon större möjlighet till social 

gemenskap och träning. Hans behov av detta tillgodoses således inte för 

närvarande av boendet. Förvaltningsrätten finner därför att  

för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor har rätt till biträde av kontakt-

person. Överklagandet ska således bifallas och målet lämnas åter till nämn-

den för vidare utredning och prövning av insatsens omfattning och utform-

ning.  

 

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

 

 

Lena Bergsdorf 

 

I avgörandet, som är enhälligt, har rådmannen Lena Bergsdorf samt nämn-

demännen Robert Boström, Annette Staaf-Högberg och Fred Stövset delta-

git. Målet har föredragits av Maria Weibring.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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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