
    

 

KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

Avdelning 2 

 

DOM 
2016-02-03 

Meddelad i Göteborg 

 

Mål nr 5073–5077-15 

 

  

 

 

Dok.Id 341119     
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 Anders Johansson 

Olivia Personlig Assistans AB 

Box 716 

182 17 Danderyd 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné i Göteborgs kommun 

Box 12013 

402 41 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 21 augusti 2015 i mål  

nr 2804-15, 2807-15, 2811-15, 2814-15 och 2817-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och överlämnar 

handlingarna i målen till Stadsdelsnämnden Majorna-Linné i Göteborgs 

kommun för vidare handläggning i enlighet med vad som framgår under 

skälen för kammarrättens avgörande.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN 

 

 yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer att han har rätt till tillfällig utökning av personlig assistans 

enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service, förkortad LSS, med 

4,5 timmar för den 16 och den 23 januari 2014, en timme för den 
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17 februari 2014, 16 timmar för perioden den 12–20 maj 2014, 6,5 timmar 

för perioden den 2–9 juni 2014 och 14,5 timmar för den 10 juli,  

den 12–14 augusti och den 20 augusti 2014 (sammanlagt 42,5 timmar).  

 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné i Göteborgs kommun anser att 

överklagandet ska avslås.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

 anför bl.a. följande. Assistansersättning ska bara täcka ett 

stadigvarande behov. Om det uppstår ett tillfälligt behov av utökning av 

assistansinsatserna, t.ex. för att en person behöver särskild hjälp under en 

semesterresa, bör behovet av utökad assistans prövas av kommunen inom 

ramen för LSS. Detsamma bör gälla en assistansberättigad som vanligtvis 

får sitt totala hjälpbehov tillgodosett genom assistansersättning och daglig 

verksamhet, men där det uppstår en lucka som inte täcks av dessa insatser. 

Han har ett behov av assistans all vaken tid. Beviljad assistansersättning kan 

därför inte omdisponeras för att tillgodose tillfälliga behov, eftersom det då 

uppstår en lucka i de stadigvarande behoven. Det är helt enkelt inte möjligt 

att fylla en lucka utan att öppna en ny. De ansökningar som målen gäller 

avser tid då hans behov av stöd och service under vaken tid inte tillgodoses 

genom vare sig beviljad assistansersättning eller daglig verksamhet. –  

 åberopar ett beslut den 3 maj 2015 om tillfälligt utökat biträde av 

personlig assistent enligt 9 § 2 LSS.  

 

Nämnden anför bl.a. följande.  behov är tillgodosett genom 

en omdisponering av den tid han är beviljad assistansersättning från 

Försäkringskassan. Med hänvisning till att beslutet täcker all vaken tid och 

att väntetid beviljats nattetid bedöms behovet vara tillgodosett genom den 

beviljade assistansersättningen. Det förhållandet att tiden för avresa till 

daglig verksamhet kan variera vid enstaka tillfällen bedöms inte vara en 

omständighet som föranleder ett utökat behov av assistans utan snarare en 

2



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 5073–5077-15 

   

 

variation i när på dygnet hjälpen utförs. Det bedöms också ligga inom 

ramen för en assistansanordnares uppdrag att anpassa utförd assistans i 

enlighet med tidpunkten för när behovet uppstår. Detsamma bedöms gälla 

vid de tillfällen då  behövt gå upp tidigare på morgonen för att 

passa tider till sjukvårdsbesök eller liknande.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målen är om  är berättigad till ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans.  

 

Av utredningen framgår att Försäkringskassan har beviljat  

assistansersättning för all vaken tid och för viss tid på natten samt väntetid. 

Avdrag har gjorts för den tid som han vistas på daglig verksamhet. I 

beräkningen av antalet beviljade timmar har hänsyn tagits till semester från 

den dagliga verksamheten motsvarande fem veckor per år.  

 

Normalt bör den enskildes behov av tillfälligt utökad personlig assistans 

kunna tillgodoses genom att redan beviljade assistanstimmar omdisponeras. 

Om det finns ett behov som inte tillgodoses genom en omdisponering av 

beviljade assistanstimmar är det dock kommunen som, genom sitt yttersta 

ansvar för insatsen personlig assistans, är skyldig att tillgodose detta behov.  

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

Eftersom Försäkringskassan beviljat  assistansersättning för 

all vaken tid får det anses klarlagt att han har ett behov av personlig 

assistans när han inte närvarar vid den dagliga verksamheten. 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 sakna assistanstimmar.  är alltså i 

behov av tillfälligt utökad personlig assistans för den tid som han annars 
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skulle ha vistats på den dagliga verksamheten. Enligt kammarrättens 

mening saknar orsaken till frånvaron från den dagliga verksamheten 

betydelse vid bedömningen av hans rätt till tillfälligt utökad personlig 

assistans för den frånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar. Hans 

behov av personlig assistans under annan tid än då han skulle ha vistats på 

daglig verksamhet får emellertid anses vara tillgodosett genom beviljad 

assistansersättning.  

 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans kan beviljas i 

efterhand, om den enskilde kan visa att han eller hon har haft sådana 

kostnader.  är alltså berättigad till ekonomiskt stöd till 

kostnader för personlig assistans, om kostnaderna bedöms skäliga och om 

assistans lämnats för tid som han annars skulle ha vistats på den dagliga 

verksamheten. Nämnden har dock inte tagit ställning till om dessa 

förutsättningar är uppfyllda, eftersom nämnden i de överklagade besluten 

har avslagit  ansökningar endast på den grunden att beviljade 

assistanstimmar kan omdisponeras. Det får ankomma på nämnden att 

närmare utreda och pröva om nämnda förutsättningar är uppfyllda. Målen 

ska därför lämnas över till nämnden för vidare handläggning och prövning 

av  rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

tillfälligt utökad personlig assistans för den tid som han annars skulle ha 

vistats på daglig verksamhet. 

_________________________ 

 

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

 

 

                Raymond Grankvist 

 

Ewa Mårdberg   Anna Torsson 

referent 

 

  /Johan Åkesson 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avdelning 3 Enhet 32 
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Mål nr 

2804-15, 2807-15, 
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Dok.Id 355097     
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 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

 

  

Ombud:  

Anders Johansson 

Olivia Personlig Assistans AB 

Box 716 

182 17 Danderyd 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné i Göteborgs kommun 

Box 12013 

402 41 Göteborg 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Stadsdelsnämndens Majorna-Linné i Göteborgs kommun beslut  

den 12 februari 2015   

 

SAKEN 
Tillfällig utökning av personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

1
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM         2804-15, 2807-15, 

        2811-15, 2814-15  

        och 2817-15 
  

 

BAKGRUND 

 

Genom de överklagade besluten avslog Stadsdelsnämnden Majorna-Linné 

i Göteborgs kommun (nämnden)  ansökningar om tillfällig 

utökat biträde av personlig assistans enligt 9 § 2 p LSS med  

 4,5 timmar för den 16 och 23 januari 2014, 

 1 timma för den 17 februari 2014,  

 16 timmar för perioden den 12–20 maj 2014, 

 6,5 timmar för perioden den 2–9 juni 2014, och  

 14,5 timmar för den 10 juli samt den 12–14 och 20 augusti 2014. 

 

Som skäl för besluten angavs att behoven tillgodoses genom 

omdisponering av redan beviljad assistansersättning.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas tillfällig utökning av personlig 

assistans enligt ansökningarna samt anför bl.a. följande. Han har en 

varaktig funktionsnedsättning som innebär omfattande svårigheter i den 

dagliga livsföringen. Han är beviljad assistansersättning, men inte under 

daglig verksamhet. Ansökan om tillfällig utökning avser tid då han inte 

varit på daglig verksamhet och när behoven inte tillgodosetts på annat sätt.  

 

Nämnden anser att överklagandena ska avslås.  

 

SKÄL FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  är berättigad till ekonomiskt stöd till 

tillfällig utökning av personlig assistans vid sökta tillfällen.  
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        2811-15, 2814-15  

        och 2817-15 
  

 

Av 7 § LSS följer att de personer som tillhör lagens personkrets har rätt till 

insatser i form av bl.a. personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2, om de behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska 

genom insatsen tillförsäkras goda levnadsvillkor och den ska anpassas till 

mottagarens individuella behov. 

 

Av 2 § och 9 § 2 LSS följer att kommunen ska svara för insatsen biträde av 

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade 

assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. 

 

Utrednigen visar att  är beviljad assistansersättning med 

111,22 timmar per vecka, dvs. för all vaken tid, med avdrag för när han 

vistas på daglig verksamhet, samt för väntetid under natten.  

 

En person som har beviljats ett antal assistanstimmar enligt 

socialförsäkringsbalken kan inte begära ytterligare ersättning från 

kommunen enbart på den grunden att den beviljade assistansersättningen 

inte är tillräckligt hög. Tillfällen när kommunen är ansvarig för att 

tillhandahålla assistansen eller betala ut ersättning för fler assistanstimmar 

är t.ex. om den ordinarie assistenten är sjuk (jfr prop. 1996/97:146 s. 10). 

 

Förvaltningsrätten delar nämndens bedömning att  inte visat 

att han inte fått sina behov tillgodosedda genom omdisponering av redan 

beviljad assistansersättning.  har därmed varit tillförsäkrad 

goda levnadsvillkor utan den begärda insatsen. Överklagandena ska därför 

avslås.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM         2804-15, 2807-15, 

        2811-15, 2814-15  

        och 2817-15 
  

 

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

 

 

 

Magnus Nylander 

Rådman 

 

Föredragande har varit M Georgsson 
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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




