Sida 1 (4)
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG
Avd. 2

DOM
2020-05-04
Meddelad i Göteborg

Mål nr
5025-20

KLAGANDE
Ombud: Anna Holmberg
MOTPART
Falkenbergs kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Socialnämnden i Falkenbergs kommun beslut 2020-03-30
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), förkortad KL
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Dok.Id 685871
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
031 - 732 70 00
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

DOM
2020-05-04

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET
Delegat för socialnämnden i Falkenbergs kommun (kommunen) har beslutat
att med anledning av covid-19 ska socialförvaltningen tills vidare inte
verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under
tillfällig vistelse i kommunen. Beslutet motiverades med att det inte är
förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att dämpa
spridningstakten av covid-19 i Sverige att verkställa stöd och hjälp från
andra kommuner.
YRKANDEN M.M.
yrkar att beslutet ska upphävas och anför i huvudsak
följande. Enligt 2 a kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL) är vistelsekommunen
skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut om stöd och
hjälp. Lagen gäller före myndigheters rekommendationer.
Kommunen anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Med
anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är verkställande av
beställningar om stöd och hjälp från andra kommuner för brukare som vistas
tillfälligt i kommunen inte förenligt med att hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Detta dels då resande avråds, dels då de
personer som tillhör någon av riskgrupperna för covid-19 ska minska sitt
sociala umgänge. Även om brukaren inte träffar andra personer än hemtjänstpersonalen, innebär en förflyttning till en ny kommun att brukaren får
sina behov tillgodosedda av en helt ny personalgrupp, vilket innebär nya
sociala kontakter. Kommunerna står inför stora utmaningar och problem.
Bland annat handlar det om ett läge där medarbetare varje dag får en allt
större arbetsbörda samtidigt som fler blir smittade. Trots ett bortfall av
personal arbetar socialförvaltningen för att upprätthålla kvaliteten i
verksamheten och för att se till att beslutade insatser erbjuds. I ett läge med
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extraordinära omständigheter krävs dock ibland att prioriteringar görs för att
säkerställa att de med de största och mest akuta behoven får sina behov
mötta. Att inte verkställa beslut om stöd och hjälp från andra kommuner
under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap. 6 § SoL är just en sådan
prioritering, då de brukare som endast tillfälligt vistas i kommunen bedöms
få sina behov enligt SoL tillgodosedda och säkerställda i bosättningskommunen.
SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Tillämpliga bestämmelser
En kommuns beslut ska upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller
regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § KL).
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller
allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen
skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut (2 a kap. 6 §
SoL).
Förvaltningsrättens bedömning
Kommunen har, med hänvisning till rådande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av covid-19 i Sverige,
beslutat att socialförvaltningen inte ska verkställa bosättningskommunens
beslut om stöd och hjälp enligt SoL. Annorlunda uttryckt innebär
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kommunens beslut att man bestämt sig för att inte fullgöra den skyldighet
som kommunen har enligt 2 a kap. 6 § SoL. Förvaltningsrätten konstaterar
att en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller
inte. Oavsett skälen för kommunens beslut, strider det mot lag och ska
därför upphävas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)
För kommunmedlemmar; kungörelsedelgivning

Karin Hartmann
Rådman
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Bilaga 1

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.

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

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I 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.

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.

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

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande 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
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet 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 vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

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

När överklagandet kommer in till kammarrätten 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 förvaltningsrätten 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 rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
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Om du inte 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 www.domstol.se.
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