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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
528-11

meddelat i Stockholm den 26 september 2011
KLAGANDE
Solängsskolan i Hammenhög AB
Ombud: Advokat Staffan Michelson
Hellström Advokatbyrå
Box 7305
103 90 Stockholm
MOTPART
Socialstyrelsen
Tillsyn, Region sydöst
Box 2163
550 02 Jönköping
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings beslut den 16 december 2010 i mål nr 3141-10
SAKEN
Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd i
kammarrätten
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om vilandeförklaring.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om muntlig förhandling.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.
Dok.Id 110750
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar
Solängsskolan i Hammenhög AB prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten
i Jönköping av överklagandet av Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 25
oktober 2010 i mål nr 5827-10.

BAKGRUND

Solängsskolan i Hammenhög AB har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att driva en verksamhet med
särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS. Tillståndet avser åtta
platser. Bolaget ansökte hos Socialstyrelsen om utökning av antalet platser till
tolv. Socialstyrelsen avslog med stöd av 23 § LSS bolagets ansökan.
Socialstyrelsen gjorde bedömningen att intentionen med insatsen enligt 9 § 8 LSS
inte uppfylls om platsantalet utökas. Enligt Socialstyrelsen försämras möjligheten
att erbjuda en hemlik miljö med så familjelika förhållanden som möjligt om
verksamheten utökas. Eftersom verksamheten dessutom ligger förhållandevis
isolerat och integrering i samhället i övrigt saknas, skulle enligt Socialstyrelsen en
utökning av antalet platser kunna skapa en känsla av institution. Solängsskolan i
Hammenhög AB överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Jönköping anslöt sig
till Socialstyrelsens bedömning och avslog överklagandet. Genom det nu
överklagade avgörandet beslutade kammarrätten att inte meddela
prövningstillstånd.

YRKANDEN M.M.

Solängsskolan i Hammenhög AB yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen beviljar
prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Bolaget yrkar vidare att muntlig
förhandling hålls och att målet förklaras vilande i avvaktan på att Kammarrätten i
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Jönköping har tagit ställning till frågan om prövningstillstånd i mål nr 432-11.
Bolaget anför bl.a. följande. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
högre rätt prövar frågan om tolv enskilda lägenheter i form av bostäder med
särskild service för ungdomar och unga vuxna med autismspektrumstörning,
Aspergers syndrom eller högfungerande autism utgör en med LSS förenlig
boendeform. Det är även av vikt för ledning av rättstillämpningen att få till stånd
en prövning av frågan om de aktuella bostäderna innebär att ungdomarna till följd
av brist på hemlik miljö helt eller delvis går miste om rätten till goda
levnadsvillkor.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gäller frågan om kammarrätten bort
meddela prövningstillstånd med anledning av bolagets överklagande av
förvaltningsrättens dom. Det saknas skäl för muntlig förhandling rörande den
frågan.

Det finns inte skäl för vilandeförklaring av målet.

Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att
avgöra målet omedelbart.

Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas
prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt.

Frågan i målet är vilka krav som ska ställas på en bostad med särskild service för
barn och ungdomar för att den enskilde genom insatsen ska tillförsäkras goda
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levnadsvillkor. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta
förvaltningsdomstolen i denna fråga. Eftersom det är av vikt för
rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan ska prövningstillstånd meddelas i
kammarrätten.

Susanne Billum

Margit Knutsson

Erik Nymansson

Maria Lindeberg
Föredragande justitiesekreterare

Avd. II
Föredraget 2011-09-13

