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Redovisning av svar på uppdrag om korttids-
vistelse för barn med funktionsnedsättning  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens redovisning av svar på 

uppdrag avseende korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning. 

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 20 april 2022 § 107 

fullgjort. 

Sammanfattning  
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan bli mer 

tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning, 

bedöma om dessa kostnader ryms inom befintlig budgetram samt redovisa hur 

kommunerna Stockholm och Malmö löst möjligheten att kombinera personlig assistans 

och lägerverksamhet för barn. 

Förvaltningen har sett över de juridiska förutsättningarna gällande att bli mer tillåtande än 

rättspraxis. Förvaltningen bedömer inte att det finns möjlighet att göra mer tillåtande 

bedömningar än rättspraxis med stöd av lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Tre alternativ redovisas.  

Förvaltningen gör en bedömning kring om kostnaden för mer tillåtande bedömningar än 

rättspraxis ryms inom befintlig budgetram. Förvaltningen redovisar hur förvaltningens 

motsvarigheter i Stockholm och Malmö löst möjligheten att kombinera personlig 

assistans och korttidsvistelse för barn. Förvaltningen redogör också för icke 

biståndsprövade insatser/aktiviteter som kan ses som ett komplement till biståndsprövad 

korttidsvistelse.  

Av de tre alternativ som redovisas anser förvaltningen att en revidering av det vägledande 

dokumentet Handbok för handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) till personer med funktionsnedsättning bör 

göras. I arbetet med uppdragen från nämnden har förvaltningen uppmärksammat att det 

stycke i handboken som gäller korttidsvistelse kan ses över och revideras. Förvaltningen 

anser också att det bör tas fram ett utredningsstöd gällande korttidsvistelse som ska gälla 

för alla myndighetsenheter. Detta i syfte att säkerställa att alla perspektiv blir beaktade 

vid bedömningen av om rätt till korttidsvistelse föreligger. Arbetet har inletts. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen har fått i uppdrag att bedöma om mer tillåtande bedömningar än rättspraxis 

när det gäller korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning ryms inom befintlig 
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budgetram. Det är viktigt att framhålla att vid varje ansökan om insats görs en individuell 

prövning utifrån den enskildes behov. Utifrån avdelning myndighet och socialpsykiatris 

ekonomiska ram så finns det dock inte utrymme för mer tillåtande bedömningar än 

rättspraxis.  

Förvaltningen arbetar med en revidering av det stycke om korttidsvistelse som finns i 

Handbok för handläggning enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. 

Texten i handboken kommer att förtydligas, bland annat vad gäller vilka perspektiv som 

kan och ska beaktas vid ansökan om korttidsvistelse för barn. Förvaltningen kommer 

även att ta fram ett utredningsstöd gällande korttidsvistelse som ska gälla för alla 

myndighetsenheter. Om dessa förändringar leder till ökade kostnader och i så fall i vilken 

omfattning, är i nuläget svårt att bedöma.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension  
Ärendet avser korttidsvistelse för barn. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en av 

de insatser som kan beviljas enligt LSS. Lagtexten innehåller inte några begränsningar för 

när rätt till insatsen kan föreligga. Av lagens förarbeten framgår att genom korttidsvistelse 

ska anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den 

funktionshindrade personen kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte 

och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen bör också kunna ses 

som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar. Insatsen, och 

ärendet, har således koppling till barnkonventionen som slår fast att alla barn har rätt till 

en meningsfull fritid, kultur men även vila. Rätten till en meningsfull fritid är ett 

rättighetsområde i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar och ärendet har också koppling till detta rättighetsområde.  

Samverkan  
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 12 oktober 

2022. 

Bilaga  
1. Protokollsutdrag Nämnden för funktionsstöd 2022-04-20 § 107  
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Ärendet  
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur förvaltningen kan bli mer 

tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning 

samt olika andra aspekter kopplat till insatsen. I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar 

förvaltningen sitt svar på uppdraget.  

Beskrivning av ärendet  
Den 20 april 2022 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda hur förvaltningen 

kan bli mer tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse för barn med 

funktionsnedsättning, bedöma om dessa kostnader ryms inom befintlig budgetram samt 

redovisa hur kommunerna Stockholm och Malmö löst möjligheten att kombinera 

personlig assistans och lägerverksamhet för barn. 

Nämnden fick vid sammanträde den 15 juni 2022 information (§ 143) om hur Stockholms 

stad och Malmö stad hanterar kombinationen personlig assistans och korttidsvistelse för 

barn med funktionsnedsättning.  

Förvaltningen redovisar under detta avsnitt de juridiska förutsättningarna gällande att bli 

mer tillåtande än rättspraxis. Förvaltningen inleder med att beskriva hur det fastställs hur 

lagar ska tolkas och går sedan vidare till att beskriva en vägledande dom från Högsta 

förvaltningsdomstolen samt övrig relevant praxis. Därefter beskrivs om det finns 

möjlighet att göra mer tillåtande bedömningar än rättspraxis med stöd av LSS. Slutligen 

redovisas tre alternativ som förvaltningen har identifierat.  

Under detta avsnitt redovisas också hur Stockholms stad och Malmö stad löst möjligheten 

att kombinera personlig assistans och korttidsvistelse för barn. Förvaltningen har valt att 

tolka uppdraget som att avse korttidsvistelse i sin helhet (även inkluderat korttidshem och 

stödfamilj), och inte enbart lägervistelse så som det anges i nämndens beslut.  

Avsnittet avslutas med en beskrivning av icke biståndsprövade insatser/aktiviteter som 

kan ses som ett komplement till biståndsprövad korttidsvistelse. 

Juridiska förutsättningar gällande att bli mer tillåtande än rättspraxis  

Enligt 1 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) utövas den offentliga makten under lagarna. 

Detta ger uttryck för den så kallade legalitetsprincipen, vilket innebär att kommunen ska 

besluta i enlighet med lagen i sin myndighetsutövning. Samma princip finns även 

uttryckligen reglerad i 5 § förvaltningslagen (2017:90) som anger att en myndighet endast 

får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.  

Rätten till bistånd regleras i första hand i 4 kap. 1 § SoL (2001:453) och i 7 § LSS 

(1993:387). Den som har rätt till bistånd enligt SoL ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

och den som har rätt till bistånd enligt LSS ska tillförsäkras goda levnadsvillkor genom 

biståndet. 

Lagar tolkas med stöd av förarbeten och vägledande domar 

Hur lagarna ska tolkas fastställs bland annat genom de utredningar som ligger till grund 

för lagändringar, så kallade förarbeten, och avgöranden av domstolar, så kallad praxis. 

Olika domar har olika vägledande (prejudicerande) värde. Ju högre instans desto högre 

vägledande värde. Högsta Förvaltningsdomstolens domar är mest vägledande och därefter 

kammarrätternas domar. Förvaltningsrättens domar anses i princip inte ha något 

vägledande värde. 
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Praxis kan endast tillkomma i de fall som den enskilde inte är nöjd med det beslut som 

den har fått, och överklagar det, varpå domstolen prövar om kommunen har gjort rätt eller 

om den enskilde har rätt till insatsen. I de fall där kommunen beviljar en insats trots att 

den inte måste göra det så blir det aldrig föremål för prövning av domstol.  

Vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen 

Vad gäller frågan om vilken praxis som är mest vägledande inom området så hänvisas det 

i många domar (170 förvaltningsrättsdomar och 10 kammarrättsdomar) till en dom av 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 20). Det är också en dom som 

förvaltningen ofta tillämpar i de bedömningar som avser en liknande fråga som den som 

domen avser. Frågan i det målet avsåg rätten till korttidsvistelse utanför hemmet för att 

bereda anhörig, som personen med funktionsnedsättning var bosatt tillsammans med och 

som arbetade som dennes personliga assistent, avlösning i omvårdnadsarbetet.  

Domstolen konstaterar i sin dom att lagtexten inte innehåller några begränsningar för när 

rätt till insatsen kan föreligga. Av praxis framgår att korttidsvistelse utanför hemmet kan 

beviljas både för eget rekreationsändamål och för behov av avlösning för anhörig. 

Avgörande för om en rätt till insatsen föreligger är om det finns ett behov av insatsen och 

det behovet inte tillgodoses på annat sätt. Denna prövning ska grundas på en bedömning i 

det enskilda fallet och med beaktande av de individuella förhållanden som råder. 

Vid prövningen av om det beträffande en vuxen person, som domen avser, finns ett 

kvarstående behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet måste alltså vägas in vilka 

andra insatser som beviljats. Personlig assistans är en av dessa insatser och är en insats 

vilken som utgångspunkt ombesörjs av personer utanför familjekretsen, men det finns 

inget hinder mot att en anhörig arbetar som personlig assistent. Av det sagda följer att den 

omständigheten att anhöriga till personen med funktionsnedsättning arbetar som dennes 

assistenter inte utesluter att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan 

finnas för att bereda anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Prövningen av det behovet 

ska emellertid enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening göras endast utifrån det 

omvårdnadsarbete som inte omfattas av den beviljade personliga assistansen. Prövningen 

ska således göras på motsvarande sätt som om den funktionsnedsatte anlitat utomstående 

assistenter. 

Genom sin dom har alltså Högsta förvaltningsdomstolen förtydligat vilka omständigheter 

som ska beaktas vid prövningen. Domstolen hänvisade även till tidigare praxis och 

konstaterade att enligt den är bedömningen av behovsprövningen och om behovet inte 

tillgodoses på annat sätt det som är viktigast. Det måste göras en bedömning i det 

enskilda fallet och med beaktande av de individuella förhållanden som råder. Denna 

prövning bör bland annat avse i vilka avseenden beviljade insatser inte möjliggör 

tillräcklig avlastning och för vilka överskjutande behov som korttidsvistelse utanför 

hemmet eventuellt behövs. Det är sedan den sammantagna bedömningen av behovet av 

avlastning för anhöriga och den enskildes behov av rekreation mot bakgrund av de 

individuella förhållandena som avgör om rätt till korttidsvistelse föreligger. 

Även om Högsta förvaltningsdomstolens vägledande avgörande rör en vuxen individ ska 

de grundläggande principer som domstolen kommer fram till tillämpas för samtliga som 

söker insatsen då det inte i lagtext eller förarbeten görs någon skillnad på barn och vuxna 

i samband med insatsen. Det innebär att för barn ska endast den omvårdnad som anhöriga 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 5 (11) 

utför utanför biståndsbedömda insatser och som inte omfattas av normalt föräldraansvar 

beaktas när behovet av avlastning ska bedömas. 

Övrig relevant praxis 

Utöver det nu beskrivna avgörandet från HFD använder sig förvaltningen även av 

kammarrättsdomar, bland annat för att föräldraansvarets omfattning för olika åldrar har 

prövats flera gånger. Förvaltningen tar även ledning av de egna ärenden som har prövats 

av domstol och följer upp hur dessa har bedömts. Under 2022 har 15 ärenden om 

korttidsvistelse avgjorts av domstol, 14 av dem avgjordes av förvaltningsrätten och ett av 

kammarrätten. Tre ärenden ändrades av domstolen och samtliga ärenden rörde individer 

som inte hade några andra insatser alternativt hade insatser i form av ledsagning eller 

avlösarservice. Fyra av de ärenden som prövades av domstol rörde individer som också 

hade personlig assistans, tre av dessa var barn, och i samtliga domar hänvisade domstolen 

till HFD 2018 ref. 20 med bedömningen att behovet av avlastning tillgodoses genom den 

personliga assistansen.  

Möjliga alternativ 

Om nämnden skulle frångå gällande lagstiftning, förarbeten och praxis så riskerar detta 

att strida mot den tidigare beskrivna legalitetsprincipen. Det skulle även strida mot 

nämndens egen riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning 

(beslutad av nämnden 2021), i vilken det står att verksamheterna ska bygga sina beslut på 

rättspraxis genom att följa förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Denna skulle i så fall 

behöva ändras. 

Det finns inte heller någon regel i LSS som ger kommunen mandat att besluta om en mer 

tillåtande tillämpning eller ytterligare stöd. Att ge ytterligare stöd enligt LSS skulle därför 

innebära ett avsteg från den ovan nämnda legalitetsprincipen. Eftersom kommunen får en 

statlig ersättning för sina kostnader enligt lagen (2008:342) om utjämning av kostnader 

för stöd och service till vissa funktionshindrade skulle en mer tillåtande tillämpning av 

just LSS även innebära en snedfördelning av medel mellan landets kommuner. 

Det bedöms därför inte finnas möjlighet att göra mer tillåtande bedömningar än 

rättspraxis med stöd av LSS. 

Det kan däremot finnas andra möjligheter. Beroende på vad det är som nämnden vill 

uppnå med uppdraget att vara mer tillåtande än rättspraxis har förvaltningen identifierat 

tre olika alternativ genom vilka det skulle kunna vara möjliga att uppnå de syften som 

nämnden vill: 

1. Inrätta ett särskilt stöd enligt 4 kap. 2 § SoL 

2. Kommunal riktlinje 

3. Vägledande dokument 

De tre alternativen är förenade med olika kostnader och både juridiska och praktiska 

frågor. 

Särskilt stöd enligt 4 kap. 2 § SoL 

Enligt 4 kap. 2 § SoL får nämnden ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 

det finns skäl för det. Med stöd av denna regel kan kommunen besluta att ge ytterligare 

stöd till sina medlemmar utöver de som följer av lagen.  
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Om det som nämnden vill uppnå med uppdraget är att gå helt utöver vad som är tillåtet 

enligt gällande rätt, är detta den enda möjligheten. Eftersom ett särskilt stöd inte finns 

med i nuvarande budget skulle det behöva ytterligare finansiering. 

Det finns dock kommunalrättsliga aspekter på att inrätta ett särskilt stöd. Det behöver 

vara väldigt tydligt motiverat varför det är en angelägenhet av allmänt intresse för 

kommunens medlemmar att inrätta ett särskilt stöd. Därmed behöver det utredas vilka de 

förväntade effekterna är samt en beräkning av vad kostnaden blir för kommunens 

medlemmar. För att stödet inte ska strida mot likabehandlingsprincipen eller bli 

godtyckligt utan kunna tillämpas likadant för alla som söker det krävs det att det ställs 

upp mycket tydliga regler för hur det ska fungera och vilka under förutsättningar som det 

ska beviljas. Det krävs en noggrann utredning och omfattande arbete för förvaltningen för 

att ta fram ett förslag på ett sådant stöd.  

Efter avstämning med stadsjuristerna har dessa avrått från detta alternativ då de ser det 

som problematiskt utifrån att stödet kan sökas först efter att den enskilde har fått avslag 

på ansökan enligt LSS och SoL, och att stödet skulle beviljas utifrån SoL, som endast 

tillförsäkrar den enskilde skälig levnadsnivå, medan insatser enligt LSS syftar till att den 

enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor.  

Förvaltningen ser flera andra problem kring den faktiska tillämpningen, som kan vara av 

förvaltningsrättslig karaktär, som till exempel kring överklaganden av beslut, eller av 

upphandlingsrättslig karaktär, som till exempel att upphandlade insatser inte omfattar det 

särskilda stödet, och som kan vara svåra att förutse på förhand. Lagstiftaren har bestämt 

att beslut enligt 4 kap. 2 § SoL inte ska kunna överklagas på samma sätt som övriga 

beslut om insatser enligt SoL och LSS, vilket innebär att enskilda kommuninvånare inte 

har någon möjlighet att få ett eventuellt avslag överprövat och det finns därmed en risk 

för ett missnöje bland de som bedöms inte vara berättigade till insatsen. 

Eftersom ett beslut om att inrätta ett särskilt stöd utöver kommunens skyldigheter enligt 

lag bedöms vara av principiell beskaffenhet skulle ett sådant beslut behöva tas av 

kommunfullmäktige. Utifrån det omfattande utredningsarbete som krävs samt med 

hänsyn till den kommunala beslutsprocessen, kommer det att ta tid innan ett särskilt stöd 

kan börja tillämpas. 

Kommunal riktlinje 

För det fall att nämnden anser att den vill göra tydligare ställningstaganden för hur 

beslutsfattandet ska gå till, har den möjlighet att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

förslag på en riktlinje för den aktuella insatsen. En riktlinje kan inte gå emot gällande 

praxis, men kan förtydliga vad som gäller inom ramen för den. I en riktlinje behöver det 

vara en tydligare intention än i ett vägledande dokument/en handbok. Det krävs därför ett 

särskilt övervägande om vad som ska ingå i riktlinjen.  

En riktlinje kan antas av nämnden så länge som den ryms inom nämndens befintliga 

budget och ansvarsområde och inte är av principiell beskaffenhet eller av annan större 

vikt för kommunen. Då krävs beslut från kommunfullmäktige. 

Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning, 

beslutad av nämnden 2021, syftar till att precisera Göteborgs Stads inriktning gällande 

individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. I riktlinjen anges att 

verksamheterna ska bygga sina beslut på rättspraxis genom att följa 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 7 (11) 

förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Om nämnden skulle besluta att förvaltningen ska 

vara mer tillåtande än rättspraxis, och inte bygga sina beslut på rättspraxis så som det 

anges i riktlinjen, behöver denna riktlinje revideras. 

Det finns ingen riktlinje gällande korttidsvistelse, och inte heller gällande någon annan 

insats enligt LSS. Det krävs ett visst utredningsarbete för att ta fram en riktlinje och 

därefter behöver antingen nämnden eller kommunfullmäktige besluta om den. På grund 

av att den kommunala beslutsordningen tillsammans med det utredningsarbete som 

framtagandet innebär skulle det ta tid innan eventuella förändringar ger effekt. 

Vägledande/stödjande dokument 

Ett alternativ kan vara att låta uppdatera befintliga eller ta fram nya vägledande 

dokument, till exempel handböcker, som förvaltningens tjänstepersoner använder som 

stöd vid beslutsfattande. Vägledande dokument utgår från förarbeten och den vägledande 

praxis som finns och redogör endast för vad som ska beaktas och vilka överväganden som 

en beslutsfattare bör göra. Vägledande dokument tas fram av förvaltningen och innehåller 

inga direkta ställningstaganden utöver gällande rätt. 

I förvaltningen finns det vägledande dokumentet Handbok för handläggning enligt SoL 

och LSS till personer med funktionsnedsättning. Handboken är ett stöd i arbetet med den 

myndighetsutövning som syftar till att ge individuellt stöd till personer med 

funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Syftet med handboken är att stödja 

socialsekreterare i att utföra rättssäkra utredningar och behovsbedömningar och att beslut 

i staden ska bli så lika som möjligt när förutsättningarna är lika, utifrån 

likvärdighetsprincipen i kommunallagen. 

Text om att barnperspektiv ska beaktas i utredningarna och att individuella bedömningar 

alltid ska göras finns i handbokens inledande stycken. I arbetet med uppdragen från 

nämnden har förvaltningen uppmärksammat att det stycke i handboken som gäller 

korttidsvistelse kan ses över och revideras. Detta i syfte att tydliggöra och belysa de olika 

perspektiv som ska och kan beaktas vid bedömning av om barnet har rätt till 

korttidsvistelse. Förvaltningen har också uppmärksammat ett behov av att ta fram ett 

utredningsstöd gällande korttidsvistelse som ska gälla för alla myndighetsenheter. Arbetet 

med revidering av handboken och framtagandet av ett gemensamt utredningsstöd har 

påbörjats och bedöms kunna slutföras inom kort. Det kan därför förväntas få relativt 

omedelbara effekter för handläggningen. 

Redovisning av hur förvaltningens motsvarigheter i Stockholm och Malmö löst 

möjligheten att kombinera personlig assistans och korttidsvistelse för barn 

 

Stockholm Stad 

I Stockholm, som är organiserat i stadsdelsförvaltningar, finns det ingen riktlinje eller 

något politiskt beslut om att Stockholms stad ska vara mer tillåtande än rättspraxis när det 

gäller korttidsvistelse för barn som är beviljade assistans. Det pågår en revidering av 

riktlinjerna för insatser enligt LSS men det är inte sagt att något ska ändras när det gäller 

korttidsvistelse för barn som är beviljade assistans.  

Socialförvaltningen, som arbetar stadsövergripande, har till samtliga 

stadsdelsförvaltningar kommunicerat ut rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen 

gällande bedömning av rätt till korttidsvistelse för personer som är beviljade assistans. 

Socialförvaltningen har exempelvis kommunicerat ut domen från Högsta 
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Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref 20) som avser frågan om rätten till korttidsvistelse 

utanför hemmet för att bereda anhörig, som personen med funktionsnedsättning är bosatt 

tillsammans med och som arbetar som dennes personliga assistent, avlösning i 

omvårdnadsarbetet. Det är generellt så att Stockholms stad följer domar från Högsta 

förvaltningsdomstolen. Individuella bedömningar görs. 

Socialförvaltningen i Stockholms stad har svårt att ta fram statistik på hur många barn 

som är beviljade kombinationen assistans och korttidsvistelse. Upplevelsen från 

enhetschefer inom myndighet är att det inte har skett en ökning av antalet avslag när det 

gäller korttidsvistelse för barn som är beviljade assistans då man till stor del bedömt på 

liknande sätt även innan domen från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref 20).  

Malmö stad 

I Malmö, funktionsstödsförvaltningen, finns det ingen riktlinje eller något politiskt beslut 

om att förvaltningen ska vara mer tillåtande än rättspraxis när det gäller korttidsvistelse 

för barn som är beviljade assistans. Det finns inga skriftliga rutiner eller riktlinjer kring 

kombinationen korttidsvistelse och assistans för barn. Bedömningar görs i varje ärende 

med stöd av 1e socialsekreterare och vid ärendedragningar på myndighetsenheten. 

Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen (2018 ref 20) är utgångspunkten men 

individuella bedömningar görs och undantag från domen kan göras. Det är ovanligt att 

barn som är beviljade assistans också har korttidsvistelse. Förvaltningen har som högst 10 

ärenden där kombinationen förekommer. Malmö stad har ingen lägerverksamhet för barn 

som har omfattande behov av stöd, verkställighet sker i så fall på korttidshem och för de 

barn som också har assistans beviljas cirka 2 dygn per månad. 

För de barn som är beviljade assistans och korttidsvistelse är det framför allt 

syskonperspektivet och syskonens behov som har beaktats vid bedömningen. Även andra 

faktorer beaktas, exempelvis om det finns ett visst tillsynsbehov som det med hänvisning 

till föräldraansvaret inte utgår assistans för. Det kan också beaktas att föräldrarna har 

försökt att hitta utomstående assistenter men inte lyckats och därför själva får arbeta som 

assistenter. I samtliga ärenden där korttidsvistelse har beviljats för barn som är beviljade 

assistans så finns det syskon. Förvaltningen har haft en ökning av antalet ansökningar om 

bostad med särskild service för barn och unga och förvaltningen bedömer att tidiga 

insatser, såsom korttidsvistelse, kan bidra till att barnet kan bo kvar i föräldrahemmet. 

Denna aspekt beaktas också vid ansökan.  

För unga vuxna som är beviljade assistans kan korttidsvistelse beviljas om den enskilde 

är i behov av insatsen som ett led i en frigörelseprocess. Det rör sig i så fall om en 

begränsad tidsperiod på högst ett år inför att den enskilde ska flytta från föräldrahemmet.  

Alternativ till biståndsprövade insatser 

Både inom förvaltningen och mellan förvaltningen och socialförvaltningarna pågår det 

arbete i många frågor som berör barn och familjer som har barn med 

funktionsnedsättning. Arbetet sker både i strategisk samverkan och i olika arbetsgrupper. 

I förvaltningen kommer det bland annat att bildas en arbetsgrupp med representanter från 

avdelning myndighet och socialpsykiatri och avdelning daglig verksamhet och stöd. 

Uppdraget från förvaltningsledningen är att se över hur avdelningarna kan arbeta 

tillsammans för att erbjuda ett bättre stöd till familjer som har barn med 

funktionsnedsättning.  
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Förvaltningen ser att ansökningar om korttidsvistelse för barn i huvudsak görs av två 

anledningar: 

• det uttrycks en önskan om och ett behov av att barnet ska få komma i ett 

sammanhang där barnet kan få träffa andra och träffa kompisar. Ofta beskrivs det 

att barnet inte har hamnat rätt i fritidsaktiviteter/inte hittat någon fritidsaktivitet 

som fungerar. 

• föräldrarna/familjen behöver avlastning. 

Ibland lyfts båda dessa anledningar fram vid ansökan om insats.  

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till en meningsfull fritid. I Göteborgs 

Stads barnrättsplan 2022–2024 beskrivs att stadens stöd till föreningslivet för att 

möjliggöra en meningsfull fritid, såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt, är viktigt. 

Föreningsstöd främjar förverkligandet av rättigheten till en meningsfull fritid. Även om 

förvaltningen inte alltid själv driver verksamheten finns en indirekt stöttning av 

främjandet av rättigheten. Flera organisationer som erhållit stöd från nämnden under 2022 

anordnar anpassade aktiviteter för barn och unga som främst syftar till att skapa 

gemenskap, bryta isolering och att kunna delta i ett tryggt sammanhang. 

Utöver korttidsvistelse som biståndsprövad insats enligt LSS och SoL finns andra former 

av aktiviteter som liknar korttidsvistelse men som inte är biståndsprövade. I 

slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, där lagförslagen föreslås träda 

i kraft 1 januari 2023, föreslås att det ska införas en ny bestämmelse om att 

socialnämnden får tillhandahålla insatser till enskilda utan föregående individuell 

behovsprövning. Bestämmelsen är ett komplement till biståndsbestämmelserna i 4 kap. 1 

och 2 §§ SoL och innebär ingen begränsning av den enskildes rätt till bistånd. Den 

innebär inte heller någon förändring av socialnämndens skyldighet respektive befogenhet 

att erbjuda bistånd. Detta gäller socialtjänstlagen och i slutbetänkandet föreslås det att 

verksamhet enligt LSS inte omfattas av begreppet socialtjänst. Oavsett om lagförslagen 

leder till lagändringar och om verksamhet enligt LSS inte skulle omfattas av begreppet 

socialtjänst anser förvaltningen inte att det hindrar att även aktiviteter som liknar 

korttidsvistelse enligt LSS finns som icke biståndsprövade insatser. Detta utan att rätten 

till insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL inskränks.   

Exempel på icke biståndsprövade aktiviteter är kompisläger och Passalens 

Weekendklubb.  

Kompisläger 

En gång per år anordnas kompisläger. Det är en stiftelse som ger anslag, Dahlin-

Ekströmska fonden, och förvaltningen står för lokaler, kockar, köksassistent och 

stödpedagog. Kompisläger riktar sig till barn under 18 år som är folkbokförda i 

Göteborgs Stad, inte är berättigade till läger enligt LSS eller SoL och som klarar av att 

sova borta utan föräldrar. Lägret riktar sig till de barn som vill byta miljö, träffa kompisar 

och ha kul på ett läger. Det finns deltagare som kan ha en funktionsnedsättning, men 

lägret riktar sig inte särskilt till barn med funktionsnedsättning. Barnen kan ha ett visst 

stödbehov om de är jämförbara med andra barn i samma ålder. 2022 genomfördes lägret 

på en av förvaltningens lägergårdar under en torsdag-söndag i juni. Det fanns 50 platser. 

Information om kompisläger finns på Göteborgs Stads hemsida, i övrigt görs ingen 

reklam för kompislägret. I år var det nio barn på kö som inte fick plats på lägret.   
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Passalens Weekendklubb 

Passalens Weekendklubb är ett innovationsprojekt som drivs i samverkan mellan 

föreningen Passalen och förvaltningen. Förvaltningen har ett samarbetsavtal med 

föreningen Passalen. Projektet startade hösten 2020. En Weekendklubb är en helgaktivitet 

för barn och unga med funktionsnedsättning, där behov finns av extra stöd för att bygga 

kompisrelationer och utföra aktiviteter. Barnet får plats i en grupp utifrån intressen, behov 

och i viss mån ålder. Barnet deltar sedan i en och samma grupp under ett års tid, totalt 10 

helger. Aktiviteten sker under en helg per månad, lördag och söndag klockan 10-16. 

Syftet är att barnet ska få en möjlighet till meningsfulla aktiviteter, kompisar och 

delaktighet. 

Förvaltningen har 100 platser på weekendklubbarna. Barnet behöver inget beslut om 

korttidsvistelse enligt LSS eller SoL men det behöver finnas en kontakt med myndighet 

(antingen genom ett pågående ärende eller en aktualisering) för att barnet ska kunna bli 

hänvisat till Weekendklubben. I de ärenden där Weekendklubben kan vara aktuellt 

skickar socialsekreteraren vårdnadshavares uppgifter till Passalen som sedan tar en 

kontakt med vårdnadshavare. Socialsekreteraren är inte delaktig i den fortsatta kontakten. 

Det är kostnadsfritt för den enskilde. Det finns exempel på när Passalen inte har kunnat ta 

emot barn på grund av att stödbehoven har varit för omfattande.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen har redovisat de juridiska förutsättningarna för att vara mer tillåtande än 

rättspraxis. Förvaltningen bedömer inte att det finns möjlighet att göra mer tillåtande 

bedömningar än rättspraxis med stöd av LSS. Tre alternativ har presenterats; särskilt stöd 

enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, riktlinje och vägledande dokument.  

När det gäller särskilt stöd enligt 4 kap 2 § SoL har det problematiserats ur ett juridiskt 

perspektiv och förvaltningen bedömer att det kan innebära flera andra problem kring den 

faktiska tillämpningen som både kan vara av förvaltningsrättslig karaktär och av 

upphandlingsrättslig karaktär. Utifrån en samlad bedömning, framför allt med hänsyn till 

de juridiska och praktiska svårigheter som beskrivs under rubriken Juridiska 

förutsättningar gällande att bli mer tillåtande än rättspraxis, anser förvaltningen inte att 

det är ett alternativ att gå vidare med.  

När det gäller framtagande av en riktlinje ser förvaltningen att det i en riktlinje behöver 

vara en tydligare intention än vad som går att uppnå med ett vägledande dokument/en 

handbok. Idag finns det ingen riktlinje gällande korttidsvistelse, och inte heller gällande 

någon insats enligt LSS. Vid ett framtagande skulle det krävas ett särskilt övervägande 

om vad som ska ingå i riktlinjen som inte kan omhändertas i ett vägledande dokument, 

handboken. En riktlinje kan beroende på innehållet kräva beslut från kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte finns behov av en riktlinje för 

bedömning av behov av korttidsvistelse. På grund av de juridiska begränsningar som har 

beskrivits under rubriken Juridiska förutsättningar gällande att bli mer tillåtande än 

rättspraxis gör förvaltningen bedömningen att en riktlinje inte kommer att kunna leda till 

bedömningar som är mer tillåtande än rättspraxis.  

När det gäller vägledande dokument har förvaltningen i arbetet med uppdragen från 

nämnden uppmärksammat att det stycke i det vägledande dokumentet Handbok för 

handläggning enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning som gäller 

korttidsvistelse kan ses över och revideras. Detta i syfte att tydliggöra och belysa de olika 
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perspektiv som ska och kan beaktas vid bedömning av om rätt till korttidsvistelse 

föreligger. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en revidering av handboken och den 

text som gäller korttidsvistelse. Förvaltningen har också uppmärksammat ett behov av att 

ta fram ett utredningsstöd gällande korttidsvistelse som ska gälla för alla 

myndighetsenheter. Även detta arbete har påbörjats. Utredningsstödet kommer att utgöra 

ett ytterligare stöd för socialsekreterarna vid bedömning av om rätt till korttidsvistelse 

föreligger. Syftet med en revidering av handboken och framtagande av ett utredningsstöd 

som gäller för alla myndighetsenheter är att säkerställa att alla perspektiv blir beaktade 

vid bedömning av om rätt till korttidsvistelse föreligger. Det gäller bland annat 

barnperspektivet och syskonperspektivet. I förvaltningens kontakt med Malmö stöd har 

de beskrivit vilka perspektiv de beaktar vid bedömning av om rätt till korttidsvistelse 

föreligger och de har särskilt lyft fram syskonperspektivet.  

Förvaltningen anser att en revidering av handboken och framtagandet av ett 

utredningsstöd stärker rättssäkerheten och barnperspektivet som ska beaktas i alla 

utredningar. Förvaltningen bedömer också att detta är ändamålsenligt med nämndens 

verksamhetsplan utifrån uppdrag från kommunfullmäktige om att säkerställa 

barnperspektivet och det arbete som i övrigt pågår inom förvaltningen för att uppnå detta 

mål.   

Förvaltningen har beskrivit att det pågår ett arbete i många frågor som berör barn och 

familjer som har barn med funktionsnedsättning. Förvaltningen har också beskrivit icke 

biståndsprövade aktiviteter. Förvaltningen bedömer att icke biståndsprövade aktiviteter 

som liknar korttidsvistelse kan vara ett komplement till biståndsprövad korttidsvistelse. 

Om icke biståndsprövade aktiviteter som liknar korttidsvistelse, såsom kompisläger och 

Weekendklubben, i större utsträckning ska vara ett komplement till biståndsprövad 

korttidsvistelse bedömer förvaltningen att förutsättningarna och de ekonomiska 

konsekvenserna behöver utredas vidare. I nuläget finns det ett begränsat antal platser på 

exempelvis kompislägret och Weekendklubben och beroende på barnets behov av stöd är 

det inte säkert att verksamheten kan erbjuda plats.   

Förvaltningens sammantagna bedömning är att det bör ske en revidering av Handbok för 

handläggning enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning samt att det bör 

tas fram ett utredningsstöd gällande korttidsvistelse som ska gälla för alla 

myndighetsenheter. Detta i syfte att säkerställa att alla perspektiv blir beaktade vid 

bedömning av om rätt till korttidsvistelse föreligger. Arbetet har inletts. 
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