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KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

Avdelning 2 

 

DOM 
2018-11-15 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 645-18 

 

  

 

 

Dok.Id 442775     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www.kammarratten.goteborg.se 

 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Ombud: Jurist Tobias Rasberg 

Förvaltningsjuristerna 

Box 1814 

701 18 Örebro 

 

God man:  

 

 

 

MOTPART 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommun 

Box 34840 

701 35 Örebro 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 17 januari 2018 i mål nr 2407-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten förklarar att  har rätt till tillfällig utökning av 

personlig assistans för den tid han under två veckor sommaren 2017 skulle 

ha vistats på daglig verksamhet. Det ankommer på nämnden att pröva om 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistansen kan beviljas. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas tillfälligt utökad personlig 

assistans för två veckor under sommaren 2017 då hans dagliga verksamhet 

varit stängd och anför följande. I hans beslut om assistansersättning från 

Försäkringskassan har avdrag gjorts för den tid som han vistas på daglig 

verksamhet. Det gällande beslutet från februari 2017 är beräknat utifrån de 

förutsättningar som gällt sedan flera år tillbaka, nämligen att att han är ledig 

från den dagliga verksamheten under två veckor per sommar. Sommaren 

2017 var dock hans dagliga verksamhet stängd under fyra veckor, dvs. två 

veckor mer än vad Försäkringskassan tagit hänsyn till i sitt beslut.  

 

Anledningen till hans ansökan om fler timmar med assistansersättning var 

ett varaktigt utökat hjälpbehov. Efter ett missförstånd har nämnden avslagit 

hans ansökan om tillfällig utökning av assistansen med motiveringen att det 

nya beslutet om assistansersättning omfattar 60 timmar mer än hans 

föregående beslut för perioden april–september 2017. En motsvarande 

ökning av beslutad assistansersättning har dock gjorts även för resterande 

tid under året. De ytterligare timmar han beviljats är alltså inte hänförliga 

till de två extra semesterveckorna under sommaren 2017. Han har av 

Försäkringskassan också beviljats extra dubbelassistans med 43 timmar för 

fritidsaktiviteter under sommarmånaderna. Den beviljade dubbelassistansen 

har varit oförändrad sedan 2014 och avser alltså inte att tillgodose hans 

behov under de två ytterligare veckor som den dagliga verksamheten var 

stängd sommaren 2017. 

 

Han är av kommunen beviljad daglig verksamhet och vistas där fyra dagar 

per vecka. Eftersom Försäkringskassans beslut endast tillgodoser hans 

behov under två av de fyra veckor som den dagliga verksamheten varit 

stängd under sommaren, åligger det nämnden att ersätta honom för den 

tiden. 
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Programnämnd social välfärd i Örebro kommun anser att överklagandet ska 

avslås och hänvisar till det som tidigare har anförts.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till tillfällig utökning av 

personlig assistans för två veckor under sommaren 2017 då hans dagliga 

verksamhet varit stängd.  

 

 är sedan flera år tillbaka beviljad assistansersättning av 

Försäkringskassan. I målet finns beslut om assistansersättning som fattats av 

kassan under åren 2014–2016 och i februari 2017. Av besluten framgår att 

 bedöms vara i behov av personlig assistans under all vaken 

tid, dock inte när han vistas på sin dagliga verksamhet eftersom kassan 

bedömer att hans behov tillgodoses av personalen där. Vid beräkningen av 

beviljad ersättning har kassan därför dragit av den tid han vistas på daglig 

verksamhet.  

 

När det gäller daglig verksamhet under sommaren framgår inte annat av 

Försäkringskassans respektive beslut än att kassan har utgått ifrån att den 

har stängt under två veckor. I nämndens utredning inför det nu överklagade 

beslutet anges dock att den dagliga verksamheten under sommaren 2017 

skulle vara stängd under fyra veckor.  

 

Nämnden har avslagit  ansökan om tillfällig utökning av 

personlig assistans för de ytterligare två veckor som den dagliga verksam-

heten varit stängd med hänvisning till att han genom Försäkringskassans 

beslut i februari 2017 beviljats utökad assistans med 60 timmar för perioden 

april–september 2017.  menar att det beslutet från 

Försäkringskassan föranleddes av en ansökan från honom om en varaktig 

utökning av tidigare beviljad assistansersättning. Anledningen till ansökan 
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var att hans tider i den dagliga verksamheten förändrats på så sätt att han 

vistades där färre timmar än vad han tidigare gjort.  

 

I beslutet från februari 2017 beviljade Försäkringskassan honom assistans-

ersättning för i genomsnitt något fler timmar per vecka jämfört med tidigare 

beslut. Enligt kammarrätten går det dock inte att tolka det beslutet på annat 

sätt än att den beviljade utökningen av assistanstimmar avser att tillgodose 

det varaktigt utökade hjälpbehov som uppstått för  med 

anledning av att han vistas färre timmar på sin dagliga verksamhet. Den 

beviljade utökningen är också jämnt fördelad under året, med något fler 

timmar under perioden april–september. Utökningen kan därför inte ha varit 

avsedd att enbart täcka de ytterligare två veckor som den dagliga verksam-

heten varit stängd under sommaren. 

 

Frågan blir då om  behov av hjälp under dessa två veckor 

ska ses som en sådan förutsebar variation av hjälpbehovet som assistans-

ersättningen ska täcka. Normalt bör den enskildes behov av tillfälligt utökad 

personlig assistans kunna tillgodoses genom att redan beviljade assistans-

timmar omdisponeras. Om det finns ett behov som inte tillgodoses genom 

en omdisponering av beviljade timmar, är det dock kommunen som genom 

sitt yttersta ansvar för insatsen personlig assistans är skyldig att tillgodose 

detta behov.  

 

Eftersom Försäkringskassan har beviljat  assistansersättning 

för all vaken tid med avdrag för den tid som han vistas på den dagliga 

verksamheten, får det anses klarlagt att han har ett behov av assistans när 

han inte vistas där. Hans behov kan därmed inte anses tillgodosett genom att 

beviljade assistanstimmar omfördelas, eftersom en omfördelning i praktiken 

skulle medföra att han vid en senare tidpunkt skulle vara utan assistans-

timmar.  
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 är alltså i behov av tillfälligt utökad personlig assistans för 

den tid som han skulle ha vistats på den dagliga verksamheten de ytterligare 

två veckor som den under sommaren 2017 varit stängd.  

 

Den tidsperiod som den tillfälliga utökningen av personlig assistans avser 

har passerat. Biträde av personlig assistent kan inte utgå för förfluten tid 

(RÅ 2006 ref. 76). Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans kan däremot utgå för förfluten tid om assistans faktiskt har lämnats 

och dessutom gett upphov till kostnader som är ersättningsgilla (RÅ 2000 

not. 176). Det är nämnden som i första hand ska pröva om och i så fall i 

vilken utsträckning  för den aktuella tidsperioden kan 

beviljas ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistansen.  

_________________________ 

 

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

 

 

              Raymond Grankvist 

 

 

Ewa Mårdberg   Gustaf Milton 

referent  

 

 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I KARLSTAD 
DOM 
2018-01-17 

Meddelad i Karlstad 

Mål nr 

2407-17 

 

 

 

Dok.Id 198994     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 568 

651 12 Karlstad 

Rådhuset, Stora 

torget 

054-14 85 00  054-14 85 30 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 

www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

God man:  

 

 

  

Ombud: Jurist Tom Schultz-Eklund 

Vivida Assistans AB 

Box 1814 

701 18 Örebro 

  

MOTPART 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommun 

Utredningsenheten LSS/SoL 

Box 348 40 

701 35 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Programnämnd social välfärd i Örebro kommuns beslut den 12 maj 2017 

 

SAKEN 
Tillfällig utökning av personlig assistans 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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BAKGRUND 

 

 ansökte om tillfällig utökning av insatsen personlig assistans 

under två veckor då daglig verksamhet var stängd under sommaren 2017 

hos Programnämnd social välfärd i Örebro kommun (nämnden).  

 

Nämnden avslog ansökan med motiveringen att  behov av 

hjälp ska täckas genom beslut om assistansersättning från Försäkringskas-

san. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  anför 

 

 yrkar att han ska beviljas tillfällig utökning av personlig 

assistans för två veckor då daglig verksamhet håller stängt sommaren 2017 

och anför i huvudsak följande. 

 

I beslutet om assistansersättning har avdrag gjorts för tid då han vistas i dag-

lig verksamhet. Beslutet är beräknat på att han är ledig från verksamheten 

två veckor per sommar. Under sommaren 2017 har den dagliga verksamhet-

en stängt under fyra veckor, dvs. två veckor utöver vad Försäkringskassan 

har beräknat.  

 

Nämnden har felaktigt avslagit utgått från att den utökade beviljade tiden i 

det nya beslutet om assistansersättning gäller ytterligare två veckors semes-

ter. Försäkringskassans utökning avser en varaktig utökning. 

 

Vad nämnden anför 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande.  
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Under sommaren har  samma tider beviljade som en vanlig 

ledig dag samt en timma extra dubbel assistans för fritidsaktiviteter. Han har 

av Försäkringskassan blivit beviljad en utökning om 60 timmar under peri-

oden 1 april till 30 september. Eftersom  vistas på daglig 

verksamhet fem timmar per dag tisdag till fredag innebär det att han har fått 

en utökning av att inte vistas där med 12 dagar under denna period. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Personer som anges i 1 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade (LSS) har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild 

service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om 

deras behov inte tillgodoses på annat sätt. En sådan insats är biträde av per-

sonlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assi-

stans (7 och 9 §§ LSS). 

 

Av 9 § punkt 2 LSS följer att kommunen är skyldig att tillhandahålla biträde 

av personlig assistent eller utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

sådan assistans, till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar 

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2001:110) (SFB). Detta gäller när 

behovet av personlig assistans inte överstiger 20 timmar, men också när det 

uppstår ett tillfälligt utökat behov av assistans. Vidare enligt 7 § LSS ansva-

rar dock inte kommunen för biträde av eller ersättning för personlig assistent 

till den del behovet tillgodoses på annat sätt. 

 

Med tillfälligt utökat behov avses i första hand en utökning av assistansen 

som beror på tillfälliga, oförutsedda förändringar i den funktionshindrades 

tillvaro. I förarbetena anges semesterresor och sjukdom hos den personliga 
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assistenten som exempel på sådana förändringar (prop. 1992/93:159 s. 177 

och prop. 1996/97:146 s. 12). 

 

Av förarbetena framgår att behovet faktiskt måste tillgodoses. Det räcker 

således inte med att behovet kan tillgodoses på annat sätt (prop. 

1992/93:159 s. 172). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  har rätt till tillfällig utökning av per-

sonlig assistans för två veckor under sommaren 2017. Tiden för den aktuella 

insatsen har passerat men personlig assistans enligt 9 § 2 LSS kan även avse 

ersättning för utförd assistans. 

 

En funktionshindrads hjälpbehov ser olika ut från dag till dag och varierar 

över tid. Assistansersättning beviljas därför för längre perioder, beräknat 

efter ett genomsnittligt behov per vecka. Storleken bestäms med ett scha-

blonbelopp och delas upp i avräkningsperioder. Med tillfälligt utökat behov 

av personlig assistans avses i första hand en utökning av assistansen som 

beror på tillfälliga, oförutsedda förändringar i den funktionshindrades till-

varo. 

 

Genom Försäkringskassans beslut om assistansersättning har  

blivit beviljad utökad assistansersättning under perioden 1 april till 30 sep-

tember 2017 med 60 timmar och har beaktat att den dagliga verksamheten är 

stängd två veckor under sommaren. I Försäkringskassans beräkningsverktyg 

framkommer att  har samma tider som en vanlig ledig dag 

när daglig verksamhet har stängt samt en timma extra dubbel assistans för 

fritidsaktiviteter. 
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Förvaltningsrätten gör bedömningen att det hjälpbehov som uppkom under 

de två ytterligare veckorna som den dagliga verksamheten skulle komma att 

vara stängd under sommaren 2017 närmast är att se som en sådan förutsebar 

variation av hjälpbehovet som assistansersättningen ska täcka, särskilt med 

beaktande av att  under sommaren har beviljats tid som en 

vanlig ledig dag samt en timma extra dubbel assistans för fritidsaktiviteter. 

 

Det har inte framkommit någon uppgift om att de beviljade assistanstim-

marna inte har tillgodosett  behov under dessa två veckor, 

inte heller att det uppkommit någon svårighet för assistansanordnaren att 

anpassa assistansen inom ramen för beviljad tid. 

 

Sammantaget anser förvaltningsrätten att  behov täcks ge-

nom beslut om assistansersättning från Försäkringskassan och att han där-

med inte har rätt till den sökta utökningen. Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Denna dom kan överklagas. För information om hur man överklagar, se 

bilaga (DV 3109/1B). 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

F.d. lagman 

 

I avgörandet har även tre nämndemän deltagit. Föredragande har varit 

Emma Koskelainen. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
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




