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¶fllT ¶Förva(tningsrätten
‘Vi överkfagar Bes(ut om st(kfoch service enCigt £SS
ilngåenée kpntakjperson enCigt 9 SjS’ ‘lp
Fattat a’ p 2020-05-10

____

) har en psykjsoFiä(sa, svårt att knyta an titT
männi4or, (ita på att d vilT henne väL
Jagficuppdrag som goc!man 1999-04-16, c[enförsta tic[enfickjag (ägga
myc&et tic!för att hon skjitTe (ita på attjag vitTe hennes bästa.
J-[on hade egen (ägenhiet, bistånc[av 6oendestöcfochi viss teisagning ofta kfarac!e
hon inte att ta emot personerna. En närbutikj 6ostac(sområdet 6(ev våra
alTierade som &onta&tade mzq om ée inte sett henne på några dagar.
IbCandfanns hon i sin (ägenliet och efter överta(ning k.uncfe hon öppna, anéra gångerfick,
jag sökg henne i näromrdd”et. I-(on var skygg,för.wann, stängée in szq.

Sedan flera år har bott i LSS boende, hon har anpassat sig och trivs, fungerarbra. Men fortfarande svårt att knyta an, känna tillhörighet. Personal viktig men de delas avövriga boende. De har arbetstider som styr när möte sker. Slutar sina tjänster och kontaktenbryts. Onskade aktiviteter begränsas av detta.
b har kommit att vistas i gemensamhetslokaler allt mer, men även bland andra kan manvara ensam.

3 (går ut i samhället, tittar på människor men saknar förmåga att knyta an.
känner sig ledsen då hon upplever att hon inte blir hörd, förstådd.

Det krävs tid, kunskap att förstå och följa uankeslingor, ta henne tillbaka till gemensamverklighet.1 a. har möjlighet att med stöd förstå när hon är i egen värd kontra gemensam.Hon visar tydligt behov att bli lyssnad på, bekräftad. Saknas detta blir hennes tal myckettrasigt, svårt för omgivningen att förstå vad hon menar.
Hon är i starkt behov av stimulans och aktivering på sina villkor för att inte återfalla ipassivitet och isolering. Jag har svårt att se att endast personal kan tillgodose hennes behov avkontinuitet, anpassad till henne.

upplever det läkande att träffa sin kontaktperson, en väl utvald person som medkunskap, kompetens, empati lyssnar och kan ta henne tillbaka till gemensam värd.
blev en viktig person som koritaktperson i boendet, fick uppdrag somarvoderad kontaktperson då hon slutade sin tjänst).

En egen vån, en person med fullt fokus på 1. bland andra boende, människor iomgivningen borde vara en mänsklig rättighet.
thar ingen kontakt med anhöriga.

Med hopp om positivt beslut

God man

Ljungbolm Birgitta
Mail: bialjungholm@gmail.com

Mobil: 0702 39 40 79
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Meddelad i Göteborg
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KLAGANfl1

God man:

MOTPART
Stadsdelsnämnden Örgryte-Härianda i Göteborgs kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT
Stadsdelsnämnclens beslut 2019-05-10

SAKEN
Kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar att.

har rätt till biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS med två tillfällen per

månad.

4 -

Dok.Id 620666

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 53197 Sten Sturegatan 14 031 -7327000 - måndag—fredag
400 15 Göteborg E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00—16:00

www. forvaltningsrattenigoteborg. domstol .se
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET

Genom det överklagade beslutet beviljade Stadsdelsnämnden Örgryte

Härlanda i Göteborgs kommun (nämnden) insatsen biträde

av kontaktperson i en omfattning om två tillfällen i månaden under perioden

1—30 juni 2019. Nämnden avslog ansökan om samma insats i angiven

omfattning för tid därefter med motiveringen att behovet är tillgodosett

genom insats i form av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Insatsen beviljades under juni 2019 för att möjliggöra ett avslut av insatsen.

YRKANDEN M.M.

i yrkar att hon ska beviljas sökt insats och anför bl.a.

följande. Hon har en psykisk ohälsa och har svårt att knyta an till

människor. Hon har bott på det särskilda boendet sedan flera år tillbaka.

Hon har anpassat sig, trivs och fungerar bra. Men fortfarande har hon svårt

att knyta an och känna tillhörighet. Personalen är viktig, men den delas med

övriga boende. Personalens arbetstider styr när möte sker. De slutar sina

tjänster och kontakten bryts. Önskade aktiviteter begränsas av detta.

Personalen kan inte tillgodose hennes behov av kontinuitet. Hon har kommit

att vistas allt mer i gemensamhetsutrymmen, men även bland andra kan man

vara ensam. Hon går ut i samhället, men saknar förmåga att knyta an. Hon

är i stort behov av stimulans och aktivering på sina villkor för att inte

återfalla i passivitet och isolering. Hon har ingen kontakt med sina anhöriga

och vill ha en egen vän som kan ge henne fullt fokus.

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

boendets gemensamma aktiviteter, som deltar i, har hon en

kontaktperson på boendet som hon varje vecka erbjuds enskilda aktiviteter

med. Insatsen kontaktperson enligt LSS syftar till att bryta den flinktions

hindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.
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- .bor i en bostad med särskild service och bor därmed inte

ensam. Hon har daglig kontakt med boendepersonal och ges möjlighet till

gemensamma stunder och ett socialt sammanhang. Hon har fritidsaktiviteter

och kan utan stöd av en kontaktperson komma ut i samhället.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Personer som tillhör lagens personkrets har rätt till kontaktperson om sådan

hjälp behövs och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Genom insatserna

enligt LSS ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § och 9 § 4

LSS).

1 förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 75—76 och s. 178) uttalas bl.a.

följande. Avsikten med insatsen kontaktperson är främst att tillgodose

behovet av en medmänniska när anhörigkontakt saknas eller behöver

kompletteras. Många personer med funktionshinder har ra kontakter vid

sidan om sina anhöriga. Människor med funktionshinder bor också

ensamma i mycket större utsträckning än andra. Många saknar gemenskapen

med andra människor i arbetslivet och i fritidssammanhang. Ett personligt
stöd 1 form av kontaktperson ska kunna erbjudas för att underlätta ett

självständigt liv i samhället. Kontaktpersonen bör vara en person som ställer
sig till förfogande som medmänniska för en person med funktionshinder

som behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor och för att

komma ut i samhället. De som bor på vårdhem behöver ofta hjälp för att få

kontakter utanför vårdhemmet. En viktig uppgift för kontaktpersonen ska

vara att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom

hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan också ge råd till den

funktionshindrade eller vara en förespråkare för denna i olika situationer.
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Förvaltningsrättens bedömning

1 målet är ostridigt att, - itillhör personkretsen i LSS. Frågan i

målet är om hon är tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan insatsen

kontaktperson enligt LSS.

— bor sedan år 2000 i ett särskilt boende för vuxna. 1 den

insatsen ingår, förutom omvårdnad, även fritidsverksamhet och kulturella

aktiviteter (9 e § LSS). Utgångspunkten är därmed att den enskildas behov i

dessa avseenden ska tillgodoses av boendet. För det fall behovet inte är

faktiskt tillgodosett, kan emellertid andra insatser, så som kontaktperson,

utgå (RÅ 1995 ref. 47).

Av utredningen framgår att — — tidigare har haft svårt för att

vara med på aktiviteter tillsammans med de övriga på boendet och hon har

även tenderat att isolera sig i sin lägenhet. Enligt nämndens senaste

utredning är hon numera mindre isolerad än tidigare. Hon medverkar vid

boendets aktiviteter inom och utanför boendet och äter samtliga måltider i

gemensamhetsutrymmet på boendet. rhar social tid med

personal en gång i veckan, då hon bestämmer vad hon vill göra. Samman-

taget anser förvaltningsrätten att det inte kommit fram annat än att hennes

behov av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tillgodoses genom

boendet. har också förmåga att på egen hand ta sig ut i
samhället.

En kontaktperson kan emellertid också syfta till samvaro och att den

enskilda ska ha sociala kontakter. Av utredningen framgår att

i inte har någon kontakt med sin familj eller några vänner som hon

umgås med. Av utredningen framgår att 1 vistas i

gemenskapsutrymmen på det särskilda boendet och att hon deltar i

aktiviteter. Det har emellertid inte kommit fram att hon har någon
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vänskapsrelation med någon av de boende. Det anges däremot i utredningen

att hon samtalar med personaL själv uppger att hon inte har

några andra sociala kontakter utöver personal, kontaktpersonen och sin goda

man. Av utrdninen franår atH sjukdom innebär att hon

har en bristande formell och emotionell kontakt i samspel med andra, att det

oftast är svårt att finna en röd tråd i samtalet med henne och att vanfcSre

ställningar dyker upp mitt i en dialog, har således särskilda

svårigheter i det sociala samspelet. Hon har inga vänskapsrelationer till sina

medboende och har inga andra vänner eller anhöriga som hon har kontakt

med. har heller inte någon daglig sysselsättning som ger

henne sociala kontakter. Förvaltningsrätten anser vid en samlad bedömning
att de kontakter hon har med personal och god man inte är tillräckliga för att
tillförsäkra henne goda levnadsvillkor. har därför fortsatt

rätt till en kontaktperson och hennes överklagande ska bifalls.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Karin Hartmann

Rådman

1 avgörandet har även nämndemännen Berit Gullbransson, Anette

Holgersson och David Sahisten deltagit.

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Marcus Lundén.
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Hur man överklagar FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. 1 vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet:

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer,

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifrer.

5. Skicka eller lämna in överkiagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidarc till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överldagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
heigdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

c
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Prövningstillstånd 1 kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.

• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt.

• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Om du irn’e får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.

Mer information finns på w’.vw.domstol.se.

t
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