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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun 

811 80 Sandviken 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 11 februari 2016 i mål nr 3942-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Särskilt anpassad bostad  

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 536-16 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas en särskilt anpassad bostad 

enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Som skäl för sin talan anför han i huvudsak 

följande. 

 

I målet är ostridigt att han tillhör personkretsen enligt 1 § LSS och att han 

har behov av ett särskilt anpassat boende. Frågan är om hans behov av en 

särskilt anpassad bostad är tillgodosett eller inte. Behovet ska vara faktiskt 

tillgodosett, det räcker inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Han har 

en anpassad bostad i dagsläget men ingen bostad med stöd av LSS. Med 

anledning av en felaktig hantering av kommunen kom hans nuvarande 

bostad inte att omfattas av beviljade insatser enligt LSS. Han kan därför inte 

få något kommunalt bostadstillägg. Hans föräldrar måste ställa upp 

ekonomiskt för att han ska ha råd med sin bostad.  

 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun anser att överklagandet ska 

avslås och anför i huvudsak följande till stöd för sin inställning.  

 

 har redan hela sitt stöd- och hjälpbehov tillgodosett genom 

beviljade insatser såsom personlig assistans och daglig verksamhet. Hans 

bostad är sedan tidigare anpassad efter hans behov och det finns därför 

ingen skyldighet att tillhandahålla en insats genom LSS. Behovet är således 

tillgodosett. Det finns heller ingen laglig möjlighet att i efterhand fatta ett 

sådant beslut som  talan avser.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vid prövning av förvaltningsbesvär är domstolens prövning begränsad till 

det överklagade beslutet och de ramar som därigenom anges. Enbart de 

beslut som anges i 27 § LSS kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 536-16 

   

 

 

bland annat beslut av en nämnd om beslutet avser insatser för en enskild 

enligt 9 § LSS. I förevarande fall har omsorgsnämnden prövat  

 ansökan som en ansökan om att beviljas insatsen särskilt 

anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS. Kammarrätten har således endast att 

pröva överklagandet med utgångspunkt i nämndens beslut. Det finns därför 

ingen möjlighet att pröva beslutet utifrån  syfte med sin 

ansökan, d.v.s. att få den nuvarande bostaden omklassificerad som en 

särskilt anpassad bostad.  

 

I målet är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § LSS 

och att han har behov av en särskilt anpassad bostad. Frågan i målet är 

därmed endast om detta behov tillgodoses på annat sätt eller inte.  

 

Av utredningen i målet framgår inte annat än att  bor i en 

bostad som är anpassad utifrån hans behov.  behov av en 

särskilt anpassad bostad är således faktiskt tillgodosett. Han har därför inte 

rätt till insatsen särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS. Överklagandet 

ska avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

Charlotte Waas Carina Ferm Brodén Carin Sandberg 

kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 

Föredragande 

Conny Israelsson  

 

DOM 
2016-02-11 

Meddelad i 

Falun 

Mål nr 

3942-15 

  

 

 

Dok.Id 156064     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 45 

S-791 21 Falun 

Kullen 4 023-383 00 00  023-383 00 80 måndag – fredag 

08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 

www forvaltningsrattenifalun.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun 

811 80 Sandviken 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Sandvikens kommuns beslut 2015-06-17 

 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade (särskilt anpassad bostad) 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 3942-15 

  

 

 

BAKGRUND 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun beslutade den 17 juni 2015 att 

avslå  ansökan om särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 

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

med hänvisning till att han inte uppfyller kriterierna för att få insatsen. 

 

YRKANDE M.M.  

 överklagar omsorgsnämndens beslut och yrkar att få beslut 

som godkänner hans boende som annan särskilt anpassad bostad för vuxna 

enligt 9 § 9 LSS. Han anför bl.a. att han tidigare fått stöd av kommunen en-

ligt LSS i form av lägenheter som anpassats till hans funktionsnedsättning 

och genom att kommunen stått för en del av hyran. Hans nuvarande lägen-

het var förbokad av handikappomsorgsförvaltningen. Det han inte visste var 

att han skulle ha haft ett skriftligt och formellt beslut om bostad enligt LSS. 

 

Omsorgsnämnden vidhåller beslutet och anför bl.a. följande. 

 beviljades 1998 insatsen bostad med särskild service för barn och unga 

enligt LSS. Han flyttade därefter till egen lägenhet med stöd av personlig 

assistans och har sedan 2002 inte haft något beslut om boende enligt LSS. 

Omsorgsnämnden uppfattar hans ansökan om annan särskilt anpassad bo-

stad som en vilja att vid bifall få den bostad som han redan bor i klassad 

som annan särskilt anpassad bostad. Konsekvensen skulle vara att han har 

rätt till kommunalt bostadstillägg. Vid bedömningen av  

rätt till insatsen har inga ekonomiska överväganden gjorts. Bedömningen 

utgår från att hans stöd- och hjälpbehov är tillgodosett via beviljade insatser 

i form av personlig assistans och daglig verksamhet. Det är också omsorgs-

nämndens mening att  redan har en bostad som är anpassad 

utifrån hans behov. Han bedöms därför inte uppfylla kriterierna för att bevil-

jas särskilt anpassad bostad.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 3942-15 

  

 

Förvaltningsrätten avslog den 16 december 2015  begäran 

om muntlig förhandling i målet. Domstolen hänvisade i beslutet till målets 

beskaffenhet och beaktade att dennes talan inte avser ytterligare insatser 

enligt LSS utan syftar till att få ett redan befintligt boende godkänt som sär-

skilt anpassad bostad enligt den lagen.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

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 livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde 

ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. En av insatserna är 

enligt 9 § 9 LSS bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna. 

 

Innebörden av insatsen ”annan särskilt anpassad bostad” är att den funk-

tionshindrade ska erhålla en lämplig bostad från kommunen. Enligt vad som 

framkommit i målet har  redan en lämplig bostad. Kommu-

nen har i ett sådant fall ingen skyldighet att tillhandahålla en insats enligt 

9 § 9 LSS. Det finns inte heller någon laglig möjlighet att ålägga kommunen 

att i efterhand fatta ett sådant beslut som  talan i målet 

avser. Vad han anfört om att han tidigare haft stöd enligt LSS och att hans 

nuvarande bostad var förbokad av handikappomsorgsförvaltningen föran-

leder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås. 

  

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

 

Lennart Andersson 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Agneta Stjernström, Per Pettersson 

och Ann-Margrete Nissdal deltagit. 
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 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 
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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. 

 

Bilaga B




