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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2018-10-01 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 2348-18 

 

  

 

 

Dok.Id 229381     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

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

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
Tranemo kommun 

  

MOTPART 
Inspektionen för vård och omsorg  

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 18 juli 2018 i mål nr 6079-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom på så sätt att den särskilda 

avgiften bestäms till 31 000 kr. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2348-18 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Tranemo kommun yrkar att den särskilda avgiften ska sättas ned med 

hänsyn till att den enskilde återtog sin ansökan om kontaktperson den 7 

december 2017.  

 

Inspektionen för vård och omsorg medger bifall till överklagandet och anför 

att uppgiften om den återtagna ansökan var okänd för myndigheten vid 

tidpunkten för ansökan. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten finner inte skäl att göra annan bedömning än den vilken 

parterna nu är överens om.  

 

Den särskilda avgiften ska därför beräknas utifrån att det oskäliga 

dröjsmålet uppgått till nio och en halv månad och bestämmas till avrundade 

31 000 kr (3 312 kr x 9,5 = 31 464 kr). Överklagandet ska därmed bifallas 

delvis. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Ola Holmén (ordförande), kammarrättsrådet 

Göran Mattsson och kammarrättsrådet Evalotta Grip (referent) har 

deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 

 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 

 

DOM 
2018-07-18 

Meddelad i Jönköping 

Mål nr 

6079-17 

 

 

 

Dok.Id 263276     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag–fredag 

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

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

SÖKANDE 
Inspektionen för vård och omsorg  

Avdelning sydöst 

Box 2163 

550 02 Jönköping 

  

MOTPART 
Tranemo kommun 

514 80 Tranemo 

 

SAKEN 
Ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Tranemo kommun ska 

betala 56 000 kr i särskild avgift till staten. 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansöker om att Tranemo kommun 

(kommunen) ska åläggas att betala en särskild avgift enligt 28 a § LSS om  

3 312 kr per månad från och med den 19 februari 2017 fram till datum för 

verkställighet eller datum för domstolens avgörande. Skälen för ansökan 

framgår av bilaga 1. 

 

Kommunen har förelagts att yttra sig men har inte hörts av. 
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Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 6079-17 

  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Enligt 9 § 4 LSS är en av insatserna för särskilt stöd och service biträde av 

kontaktperson. Av 27 § fjärde stycket LSS framgår att beslut om insatser för 

en enskild enligt 9 § LSS gäller omedelbart. 

 

I 28 a § LSS anges bl.a. att en kommun eller ett landsting som inte inom 

skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § LSS som någon är berättigad till 

ska åläggas att betala en särskild avgift.   

 

Enligt 28 b § LSS ska den särskilda avgiften fastställas till lägst tio tusen 

kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs ska det 

särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i 

övrigt kan anses vara. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för 

det. I ringa fall ska inte någon avgift tas ut. 

 

I förarbetena till LSS (prop. 2007/08:43 s. 18 f.) anges bl.a. följande. Beslut 

om stöd och service enlig LSS ska i princip verkställas omedelbart. Det lig-

ger dock i sakens natur att det inte kan anses rimligt att kommunen eller 

landstinget alltid ska kunna tillhandahålla en viss insats omedelbart. Skyl-

digheten att betala sanktionsavgift kan därför inte anknytas till dagen för 

beslutet. Det är inte lämpligt att ange någon generell tidsfrist för vad som är 

skälig tid, eftersom det alltid måste göras en bedömning av omständigheter-

na i det enskilda fallet. Vidare måste man vanligen räkna med att det tar 

längre tid att verkställa vissa typer av insatser jämfört med andra. 

 

Utredningen 

Kommunens beslut att bevilja insatsen biträde av kontaktperson enligt LSS 

fattades den 17 augusti 2016 och gällde omedelbart. I yttrande till IVO har 

kommunen bl.a. angett att kommunen under de senaste åren haft svårt att 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 6079-17 

  

 

rekrytera kontaktpersoner. Under våren/sommaren 2017 har det annonserats 

efter personer och de ytterst få som har svarat har inte matchat de behov 

som efterfrågas. Det har också skickats förfrågningar till samtliga kommu-

nalanställda samt annonserats via Facebook med samma resultat. Kommu-

nen har även letat bland personer som redan har uppdrag som kontaktper-

son. Det har beviljats stöd via socialpsykiatrin utifrån en ansökan om socialt 

stöd.   

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Insatsen kontaktperson bygger på ett frivilligt åtagande av en person som 

kan bedömas lämplig för uppdraget. Av den anledningen och mot bakgrund 

av de problem som uppenbarligen finns när det gäller att rekrytera lämpliga 

personer för sådana uppdrag måste ett visst dröjsmål kunna accepteras när 

det gäller verkställighet av ett beslut om kontaktperson (jfr RÅ 2009 ref. 

12). Även med hänsyn till de ansträngningar kommunen har gjort och de 

svårigheter som funnits i att rekrytera kontaktpersoner bedömer förvalt-

ningsrätten att dröjsmålet med att tillhandahålla insatsen som kontaktperson 

är oskäligt. Det har inte framkommit att dröjsmålet kan tillskrivas den en-

skildes inställning eller agerande. Förvaltningsrätten delar IVO:s bedömning 

att oskäligt dröjsmål har uppstått från och med den 19 februari 2017, d.v.s. 

sex månader efter att det gynnande beslutet fattades eller kanske mer rätt 

dagen före. Det oskäliga dröjsmålet har således hittills varat i 17 månader. 

Mot denna bakgrund ska det bestämmas en särskild avgift som kommunen 

ska betala.    

 

Det har inte framkommit skäl att invända mot IVO:s beräkning av beloppet 

för särskild avgift. Den repressiva delen är i linje med rättspraxis (Jfr Kam-

marrätten i Göteborgs dom den 1 oktober 2015 i mål nr 6512-14). Enligt 

förvaltningsrättens mening föreligger inte synnerliga skäl för eftergift. Uti-

från den tid det oskäliga dröjsmålet har varat ska den särskilda avgiften be-
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 6079-17 

  

 

stämmas till avrundat nedåt jämnt tusental, 56 000 kr (utebliven kostnad 

2 650 kr i månaden plus repressiv del 25 procent = 3 312 kr x 17 månader).    

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (DV 3109/1D). 

 

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg har avgjort målet. Förvaltningsrättsnotarien 

Max Blidberg har varit föredragande. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 2



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




