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DOM 
2017-02-21 

Meddelad i Göteborg 
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Dok.Id 379573     
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 

Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun 

Box 242 

401 24 Göteborg 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 15 december 2016 i  

mål nr 10741-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun beslut den 8 september 

2016. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun yrkar att kammarrätten 

ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa nämndens beslut. 

Nämnden anför följande.  uppnår goda levnadsvillkor 

utan de begärda insatserna. Det finns inte inom begreppet goda 
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levnadsvillkor utrymme för att så frekvent göra semesterresor av den 

karaktär som  önskar. 

  

 anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. Det finns skäl att ändra det synsätt som kommit till uttryck i 

kammarrättspraxis att endast bevilja en resa vartannat år och öppna upp för 

en mer individuell bedömning. Av förarbeten framgår att avsikten med 

personlig assistans är att tillförsäkra funktionsnedsatta en möjlighet att leva 

som andra. Personer i hans ålder kan normalt företa ett större antal resor 

under en kortare tid.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till tillfälligt utökad 

personlig assistans för en semesterresa utomlands under två veckor.  

 

Vid bedömningen av om en person har behov av en insats enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, 

måste en jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för en 

person i samma ålder (prop. 1992/93:159 s. 172).  

 

Deltagande i en utlandsresa kan inte alltid omfattas av och jämställas med 

begreppet goda levnadsvillkor i den mening som avses i LSS. Vid 

bedömningen måste en prövning göras av om en person med hänsyn till 

förhållandena i det enskilda fallet har behov av insatsen för att tillförsäkras 

goda levnadsvillkor.  

 

Av utredningen framgår att  beviljats utökade insatser i 

samband med en semesterresa till Thailand under perioden den 31 januari – 

29 februari 2016. Enligt kammarrättens mening har annat inte framkommit 

än att  är tillförsäkrad goda levnadsvillkor, även om han 

inte beviljas tillfälligt utökad personlig assistans för semesterresa utomlands 
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under två veckor. Den omständigheten att han tidigare under en period varit 

förhindrad att resa utomlands förändrar inte denna bedömning. 

Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Niclas Falkendal  

 

 

 

Liselotte Tagaeus  Sofia Carlsson Wramsmyr 

referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

Avd. 2 

DOM 
2016-12-15 

Meddelad i Göteborg 

Mål nr 

10741-16 

 

 

 

Dok.Id 443593     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud:  

Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Centrum 

Box 5293 

402 25 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden Centrums beslut den 8 september 2016   

 

SAKEN 
Tillfällig utökning av personlig assistans i samband med resa enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet endast på så sätt att  

 förklaras ha rätt till en utökning av insatsen ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans för att genomföra en utlandsresa 

om två veckor. Målet överlämnas till Stadsdelsnämnden Centrum för den 

handläggning som behövs. 

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 har ansökt om en tillfällig utökning av insatsen 

personlig assistans i samband med två resor. Ansökan avser en utökning av 

den personliga assistansen med 3,6 enkeltimmar assistans respektive 8 

timmar dubbelassistans per resdag. Den första semesterresan är till USA, 

under perioden den 20 oktober–11 november 2016. Den andra 

semesterresan är till Thailand, under perioden den 28 januari–25 februari 

2017.  

 

Stadsdelsnämnden Centrum (nämnden) avslog  ansökan 

med i huvudsak följande motivering.  blev nyligen 

beviljad tillfällig utökning av personlig assistans för en utlandsresa till 

Thailand under perioden den 31 januari–29 februari 2016.  

 uppnår goda levnadsvillkor utan att beviljas den begärda insatsen. 

Att göra ytterligare två omfattande utlandsresor inom loppet av ett år 

bedöms gå utanför ramen för vad som ingår i goda levnadsvillkor. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas den begärda insatsen i sökt 

omfattning eller i den omfattning som förvaltningsrätten anser skälig. 

 anför i huvudsak följande. Kommunens beslut är felaktigt 

och bör ändras. Man hänvisar till att goda levnadsvillkor redan är 

tillgodosedda genom hans resa i början av året. Det finns här särskild 

anledning att beakta att det är fråga om två resor, varav den ena är förlagd i 

princip ett års tid från det att den förra resan beviljades. Lagen är tänkt att 

tillgodose en större mängd olika behov samt spegla valfrihet och kan därför 

inte rimligen vara så mekanisk att endast det faktum att en tidigare resa 

företagits innebär automatiskt avslag. En sådan lösning skulle innebära att 

en person som avser att företa ett större antal resor under en kortare period 
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förhindras att göra detta även om antalet resor över en längre tid uppgår till 

mindre än en resa vartannat år. Utan en individuell prövning lider därför 

funktionsnedsatta rättsförlust i förhållande till människor utan funktionsned-

sättning. En vuxen man i hans ålder företar normalt ett större antal utlands-

resor över tid. Att hans resvilja nu koncentrerats till just denna period bör 

inte vara till hans nackdel.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

 omfattas av personkretsen enligt LSS och är sedan 

tidigare beviljad ekonomiskt stöd för personlig assistans i en omfattning av 

65 timmar och 50 minuter per vecka. Tidpunkten för  

planerade resa till USA har passerat. Då ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistans kan utgå retroaktivt finns det emellertid 

skäl att pröva målet i dess helhet (jfr RÅ 2005 ref. 85 och RÅ 2000 not. 

176).  

 

Den enskilde ska genom de olika insatser som kan beviljas enligt LSS 

tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). Vid bedömningen av om den 

enskilde har behov av en viss insats måste jämförelser göras med den 

livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder (prop. 

1992/93:159 s. 172). I förarbetena till LSS anges att behov av en tillfällig 

utökning av assistansinsatser t.ex. kan uppstå för att en person behöver 

särskild hjälp under en semesterresa. Kommunen bör i sådana fall pröva 

behovet av utökad assistans (prop. 1992/93:159 s. 70). 

 

I rättsfallet RÅ 2003 ref. 79 – som gällde en ansökan om insatsen 

ledsagarservice för att genomföra en resa till Danmark av en sökande som 

var beviljad insatsen bostad med särskild service – ansågs det rimligt att en 
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person i aktiv ålder någon gång ges möjlighet att göra en kortare resa till 

närliggande länder. Det saknas emellertid vägledande avgöranden från 

Högsta förvaltningsdomstolen vad gäller assistansberättigade personers rätt 

till utökning av insatserna i samband med semesterresor. I avgöranden från 

kammarrätterna har – ofta med hänvisning till det aktuella rättsfallet – 

intagits en restriktiv inställning när en assistansberättigad person tidigare har 

genomfört resor. Av kammarrättspraxis framgår också att ett ansökan 

normalt ska avslås om det är möjligt för den assistansberättigade att 

tillgodose sitt behov genom att omfördela redan beviljade timmar.  

 

Av utredningen i målet framgår att  i sin vardag deltar i 

olika fritidsaktiviteter, t.ex. biobesök och träning på gym. Av handlingarna 

framgår vidare att  beviljades utökade insatser i samband 

med en resa till Thailand under perioden den 31 januari–29 februari 2016. I 

den bedömning som nämnden gjorde då beaktades bl.a. att det inte varit 

möjligt för  att företa någon längre semesterresa under 

de senaste fyra åren på grund av att han varit infektionskänslig.  

 beviljades då en utökad insats med 2 timmar och 30 

minuter per resdag.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Vid bedömningen av om  har rätt till de sökta insatserna 

ska en jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för 

personer i samma ålder. Det får som utgångspunkt anses ingå i den normala 

livsföringen för personer i  ålder att kunna genomföra 

utlandsresor med viss regelbundenhet. Förevarande mål gäller emellertid 

resor som till sin tidsmässiga omfattning uppgår till drygt tre respektive fyra 

veckor. Att årligen genomföra en eller flera resor av sådan omfattning går 

enligt rättens bedömning klart utöver vad som är att anse som normal 

livsföring i den mening som avses i LSS. För personer som under en längre 
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tid har varit förhindrade att genomföra resor, t.ex. på grund av sjukdom, kan 

det dock inte anses onormalt att resor därefter företas med något tätare 

intervall.  har såvitt framgår under en längre tid varit 

särskilt begränsad i sin livsföring och därmed förhindrad att genomföra 

utlandsresor. Den omständigheten att  beviljades 

utökade insatser för en semesterresa under inledningen av 2016 bör därför 

inte ensamt utesluta att han, trots att någon längre tid inte har förflutit sedan 

dess, kan ha ett behov av det miljöombyte och den rekreation som en 

utlandsresa innebär för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Utredningen ger 

stöd för att  inte kan genomföra en sådan resa med 

mindre än att han får utökad personlig assistans. Det har inte heller kommit 

fram att hans behov i sin helhet kan tillgodoses genom en omfördelning av 

redan beviljade timmar.  får ur ett längre tidsperspektiv 

anses ha rest i begränsad omfattning och behöver därför få genomföra 

ytterligare en kortare resa för att anses vara tillförsäkrad goda 

levnadsvillkor. Den resa  gjorde under inledningen av 

2016 var av längre omfattning, en dryg månad. Med hänsyn till det, och den 

tid under vilken han dessförinnan varit förhindrad att resa, anser för-

valtningsrätten att han behöver få genomföra en resa under två veckor. Han 

har därför rätt till utökat ekonomiskt stöd för den personliga assistans han 

behöver under en sådan resa. Nämnden bör som första instans utreda och 

bedöma omfattningen av behovet under två veckors resa. Målet ska därför 

överlämnas till nämnden för den handläggning som behövs.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B) 

 

 

Karin Hartmann 

Rådman 
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I avgörandet har även nämndemännen Eva Persson (skiljaktig mening), 

Orvar Carlsson och Kenneth Gustavsson (skiljaktig mening) deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Erik Randén. 

 

Eva Perssons och Kenneth Gustavssons skiljaktiga mening 

Enligt vår uppfattning går de aktuella resorna utöver vad som kan anses ingå 

i goda levnadsvillkor. Mot bakgrund av omfattningen av den tidigare resan 

till Thailand, anser vi att även en resa om två veckor skulle gå utöver goda 

levnadsvillkor. Vi anser därför att överklagandet ska avslås. 
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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




