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Dok.Id 354371     
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KLAGANDE 

  

  

  och  

 

 

   

Ombud: Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen  

Box 480 63 

418 22 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 14 september 2015 i mål nr 

6676-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Tillfällig utökning av personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med delvis bifall till överklagandet förklarar kammarrätten  

 berättigad till tillfällig utökning av personlig assistans med 

51 timmar under den tid han skulle ha varit på förskola den 18 – 25 

september 2015. Det ankommer på stadsdelsnämnden att pröva om 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistansen kan utgå. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han beviljas tillfällig utökning av personlig 

assistans i samband med semesterresa till Cypern i september 2015 med 

sammanlagt 91 timmar varav 51 timmar avser tid han skulle ha vistats på 

förskola och anför bl.a. följande. Förvaltningsrättens tolkning av 

vägledande praxis är felaktig. De av förvaltningsrätten nämnda rättsfallen 

avser andra insatser än personlig assistans och rättsfallen kan svårligen 

användas för vägledning vad avser goda levnadsvillkor gällande 

personlig assistans. Förvaltningsrätten har underlåtit att pröva frågan om 

rätt till assistans när han inte vistas på förskolan. Hans ålder bör inte vara 

något hinder för honom att komma iväg på den aktuella resan. Han har 

behov av och rätt till ett fungerande familjeliv. I detta ingår att kunna 

följa med sin familj på en semesterresa. För att ha möjlighet att 

genomföra en sådan resa är han i behov av de timmar han har ansökt om. 

Det är ostridigt att han inte var på förskolan under semestertiden och hans 

hjälpbehov tillgodosågs därmed inte av personal på förskolan. Praxis är 

omfattande och entydig i denna fråga. Till stöd för sin talan åberopar 

 flera kammarrättsavgöranden.  

 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen (nämnden) anser att överklagandet 

ska avslås och anför bl.a. följande. Genom beviljad korttidsvistelse och 

assistansersättning samt genom att  under 2014 var på 

utlandsresa bedöms han tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Att han genom 

sina föräldrar har valt att avstå från vistelse i förskola för att följa med på 

en veckas utlandssemester kan inte anses utgöra grund för att han ska 

beviljas tillfällig utökning av personlig assistans.  

 

 är fr.o.m. september 2015 beviljad assistansersättning 

med en omfattning om 61 timmar och 51 minuter per vecka. I beslutet 

ingår dubbelassistans med 12 timmar och 29 minuter per vecka, bl.a. i 

samband med ridning. Vidare har föräldraansvar beaktats med 1 timme 
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per skoldag och 2 timmar per heldag/ledig dag samt övrigt tid i samband 

med avresa och hemkomst från korttidsvistelse. Han är genom 

försäkringskassans beslut inte beviljad aktiv tillsyn och det kan därför 

inte anses vara ett skäl för att han ska beviljas tillfällig utökning av 

insatsen personlig assistent i samband med utlandsresan. Vidare torde 

hans föräldrar haft möjlighet att omdisponera hans assistanstimmar på det 

sätt de funnit lämpligt. Ett 6-årigt barn som befinner sig i en okänd miljö 

utomlands kan konstateras ha ett större behov av sina föräldrar och 

familjesamvaro, än barnet har i sin hemmiljö, vilket bör beaktas. Till stöd 

för sin inställning åberopar nämnden flera kammarrättsavgöranden.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Fråga i målet är om  har rätt till tillfällig utökning av 

personlig assistans under perioden den 18 – 25 september 2015 då han 

följde med sina föräldrar på en semesterresa till Cypern.  

 

I förarbetena till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, (prop. 1992/93:159 s. 172) anges bl.a. följande. 

Vid bedömningen av om den enskilde har behov av en insats i sin livsföring 

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

personer i samma ålder.   

 

Det är ostridigt att  har ett mycket stort behov av personlig 

assistans när han inte är på förskola eller korttidsvistelse. Till följd av den 

aktuella resan har han inte varit på förskolan och ett tillfälligt behov av en 

utökning av assistansinsatserna har därmed uppstått. Anledningen till 

frånvaron från förskolan saknar betydelse. Det har inte framkommit att det 

ökade behovet är mindre än den tid då han skulle ha varit på förskolan. 

Behovet har inte tillgodosetts på annat sätt.  är därför 

berättigad till tillfällig utökning av personlig assistans med 51 timmar.  
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Med hänsyn till  låga ålder och den restriktivitet som enligt 

rättspraxis gäller vid insatser enligt LSS i samband med utlandsresor anser 

kammarrätten att han inte är berättigad till tillfällig utökning av personlig 

assistans som går utöver den tid han skulle ha varit på förskolan.  

 

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). Nämnden har att som första instans pröva i vilken 

utsträckning  kan beviljas ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans för den 18 – 25 

september 2015.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

  Åsa Ståhl 

 

 

 

Henrik Brüsin  Per Gunnar Olsson 

referent 

 

 

 

   /Madeleine Schönauer 
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Dok.Id 358607     
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 

  

  

  och   

 

 

  

Ombud: Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 

Box 48063 

418 22 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingens beslut den 10 juni 2015   

 

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

och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 ansökte om tillfällig utökning av personlig assistans i 

samband med semesterresa till Cypern i september 2015. Ansökan bestod 

sammanlagt av 65 timmar enkelassistans och 26 timmar dubbelassistans, 

totalt 91 timmar. 51 av dessa timmar avsåg tid då  skulle ha 

vistats på förskola. 

 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen (nämnden) avslog ansökan med i 

huvudsak följande motivering.  bedöms vara tillförsäkrad 

goda levnadsvillkor med redan beviljade insatser i form av personlig 

assistans enligt LSS och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

 tidigare utlandsresa hösten 2014 har beaktats i 

bedömningen. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas sökta assistanstimmar och anför i 

huvudsak följande. Det är första gången som han ansöker om tillfälligt 

utökad assistans. Det saknar därför betydelse att han var på semesterresa 

förra året eftersom kommunen inte beviljade honom extra assistanstimmar 

då. Han anför vidare att det är felaktigt att nämnden nekar utökad assistans 

för de timmar han egentligen skulle ha vistats på förskolan och hänvisar till 

domar från Kammarrätten i Göteborg.  

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Personer som anges i 1 § LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd 

och särskild service enligt 9 § 1-9 LSS, om de behöver sådan hjälp i sin 

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

ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara 

varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella 

behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som 

behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (7 § 

LSS). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä 

av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov 

har även rätt till insats för andra personliga behov, om de inte tillgodoses 

på annat sätt (9 a § LSS). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är i målet ostridigt att  omfattas av personkretsen i LSS 

och att han på grund av sin funktionsnedsättning har rätt till hjälp i form av 

personlig assistans. Frågan i målet är om  är i behov av 

tillfällig utökning av hans personliga assistans avseende en veckas 

semesterresa för att han ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. 
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I praxis (jfr bl.a. RÅ 2003 ref. 79 och HFD 2011 ref. 60) har ansetts att 

goda levnadsvillkor kan innefatta en möjlighet att företa semesterresor. Vid 

bedömningen beaktas bl.a. om någon liknande resa förekommit de närmast 

föregående åren samt vilka övriga insatser som personen har. Av 

utredningen i målet framgår att  åkte på samma typ av resa 

förra hösten. Det framgår även att han är beviljad assistansersättning med 

55 timmar och tre minuter per vecka (april-september 2015) och att han har 

korttidsvistelse avseende 53 dygn per år. Eftersom han redan är beviljad 

omfattade insatser bedöms visst rekreationsbehov kunna tillgodoses inom 

redan beviljad insats. Mot bakgrund av det samt att han utförde samma typ 

av resa senast förra året anses  inte vara i behov av 

tillfälligt utökad assistans för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vad som 

anförts om att  inte tidigare beviljats utökad assistans för 

utlandsresa föranleder ingen annan bedömning. Eftersom  

inte anses vara i behov av resan för att ha goda levnadsvillkor saknas skäl 

att pröva rätten till assistans när han inte är på förskolan. Överklagandet 

ska därför avslås. 

 

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

 

 

Susanne Nilsson 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Pia Andell, Gunnar Jacobsson och 

Gunn Sjögren deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Emma Dahlgren.  
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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. 

.
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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. 
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