
    

 

KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2018-09-07 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 2419-17 

 

  

 

 

Dok.Id 229302     
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 
Socialnämnden i Marks kommun 

  

MOTPART 
  

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 4 augusti 2017  

i mål nr 4443-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2419-17 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Marks kommun yrkar att kammarrätten upphäver för-

valtningsrättens dom och fastställer socialnämndens beslut. Socialnämnden 

anför i huvudsak detsamma som i förvaltningsrätten men tillägger bl.a. 

följande.  ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans 

gjordes för sent. Det utökade hjälpbehovet har inte uppkommit oförutsett.  

 

 har inte svarat på överklagandet.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § samma lag 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. Insatsen enligt 9 § 2 LSS är 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.  

 

Insatsen biträde av personlig assistent är till sin natur sådan att den inte kan 

lämnas retroaktivt (se RÅ 2006 ref. 76). Däremot kan det under vissa förut-

sättningar utges ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, 

för retroaktiv tid. LSS innehåller inga regler avseende när och hur en an-

sökan enligt lagen kan göras. Det finns således i sig inte hinder för att pröva 

en sådan ansökan om retroaktiv ersättning som nu är ifråga. Enligt kammar-

rättens mening ger den omständigheten att en ansökan gjorts efter det att 

den aktuella tiden förflutit inte tillräckliga skäl för bedömningen att beho-

ven tillgodosetts på annat sätt.      
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Mot bakgrund av det anförda har socialnämnden inte haft fog för att på de i 

beslutet angivna grunderna avslå  ansökan. Som förvaltnings-

rätten funnit ankommer det istället på nämnden att som första instans pröva 

om övriga förutsättningar för rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för tillfällig utökning av personlig assistans under perioden den 1 december 

2015–31 maj 2016 är uppfyllda. Överklagandet ska därmed avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Ola Holmén (ordförande) samt kammarrätts-

råden Göran Mattsson (referent) och Linda Svärd har deltagit i av-

görandet. 

 

 

Föredragande: David Filhm 
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MOTPART 
Socialnämnden i Marks kommun 

511 80 Kinna 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Marks kommuns beslut 2016-08-18   

 

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

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Socialnämnden i 

Marks kommuns beslut. 

 

Målet visas åter till Socialnämnden i Marks kommun för prövning av förut-

sättningarna för  rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för tillfällig utökning av personlig assistans under perioden 1 december 

2015 – 31 maj 2016. 

 

Förvaltningsrätten avslår Socialnämnden i Marks kommuns yrkande att för-

valtningsrättens dom inte ska gälla omedelbart. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden i Marks kommun (socialnämnden) beslutade den 18 augusti 

2016 att avslå  ansökan om tillfällig utökning av personlig assi-

stans enligt LSS för 178 timmar under perioden 1 december 2015 – 31 maj 

1
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2016. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. En ansökan om tillfälligt 

utökat biträde av personlig assistent ska göras samma dag eller första varda-

gen efter att ett behov av insatsen föreligger. Ansökan inkom till kommunen 

den 27 juni 2016 och är daterad den 20 juni 2016. Eftersom ansökan inkom 

cirka sju månader efter att behovet förelåg har kommunen inte haft möjlig-

het att utreda och bedöma om behov av ytterligare assistanstimmar förelåg. 

Behovet är tillgodosett på annat sätt. 

 

 yrkar att hon ska beviljas ersättning för kostnader för tillfällig 

utökning av personlig assistans under den aktuella perioden och anför bl.a. 

följande. Hennes assistansanordnare har då behovet uppstått under denna 

period tillsatt personliga assistenter vilket Marks kommun kan begära un-

derlag för, som utfört 178 timmar utöver det Försäkringskassan beviljat. 

Frågan om hennes hjälpbehov har varit större under denna period behandlas 

inte av socialnämnden vilket enligt hennes uppfattning borde vara en central 

del av utredningen. Situationen under den period som ansökan avser var av 

tillfällig art. Socialnämnden har påtalat att ansökan kommit in för sent utan 

att ta reda på omständigheterna kring varför den inkommit så sent. Social-

nämnden har inte heller uppgett lagrum som stöd för att ett avslag kan fattas 

på denna grund. Anledningen till att ansökan inkom den 27 juni 2016 var att 

hon inväntade Försäkringskassans avräkningsunderlag som inföll 1 decem-

ber 2015 – 31 maj 2016. I det framkommer att hon överskridit beslutet med 

178 timmar. 

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och yrkar, för det fall 

förvaltningsrätten bifaller överklagan, att rättens beslut inte ska få verkstäl-

las förrän det vunnit laga kraft. Socialnämnden anför bl.a. följande. För att 

kunna utreda behovet behöver tid finnas att träffa den enskilde samt inhämta 

underlag för att kunna göra en välgrundad bedömning av behovet. I detta 

fall inkom ansökan cirka tre veckor efter att det utökade behovet funnits. 

Socialnämnden gavs således ingen möjlighet att träffa  under 
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den period då hennes utökade hjälpbehov fanns. En ansökan om tillfällig 

utökning av biträde av personlig assistent bör således göras så snart ett be-

hov uppstår. Det är kommunen och inte den enskilde eller dennes assistans-

anordnare som avgör om en tillfällig utökning av biträde av personlig assi-

stent ska beviljas. Således måste en ansökan göras i så god tid att ett beslut 

hinner tas och meddelas till den enskilde. Kommunen har ingen skyldighet 

att i efterhand bevilja ersättning för tillfällig utökning av biträde av person-

lig assistent som kommunen inte haft tillfälle att pröva. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Av 9 § 2 LSS framgår att en insats för särskilt stöd och service är 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. 

 

Av förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 177) framgår bl.a. följande. 

Om kommunen bedömer att den enskildes behov av assistans är större än 

vad Försäkringskassan beslutat att ge ersättning för, vilket i praktiken kan 

inträffa t.ex. därför att den enskildes behov av stöd ökar vid vissa tidpunk-

ter, kvarstår kommunens skyldighet enligt 9 § 2 att ge den enskilde assistans 

för överskjutande timmar. För den överskjutande delen får kommunen enligt 

21 § då inte ta ut någon avgift. Kommunen har alltså ett yttersta ansvar för 

insatsen personlig assistans. För de olika situationer som assistansersättning 

inte kan utges men där behov ändå föreligger av personlig assistans har 

kommunen ansvar för såväl att faktiskt tillhandahålla assistansen som att 

finansiera denna. Det kan som ovan framgått också gälla vid tillfälliga utök-

ningar av insatsen t.ex. under semesterresor. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten konstaterar att LSS inte innehåller några regler för när 

och hur en ansökan enligt lagen kan göras. Ett beslut om insats i form av 

biträde av personlig assistent kan inte ges retroaktivt (jfr RÅ 2006 ref. 76).  

En ansökan om ersättning för skäliga kostnader gällande tillfällig utökning 

av personlig assistans har dock ansetts kunna ges in i efterhand på grund av 

sjukdom hos den enskilde eller hos dennes ordinarie assistent (jfr Kammar-

rätten i Jönköpings dom den 24 februari 2014 i mål nr 2751-13 och Kam-

marrätten i Sundsvalls dom den 29 september 2009 i mål nr 120–122-08). 

Att en socialnämnd inte haft tillräcklig tid att utreda ansökan har inte ansetts 

utgöra skäl för att avslå en ansökan om tillfällig utökning av personlig assi-

stans för att den kommit in för sent (se Kammarrätten i Göteborgs dom den 

12 januari 2009 i mål nr 2090-07). 

 

I detta fall har  som skäl för att ansökan lämnats in i efterhand 

uppgett att hon inväntat Försäkringskassans avräkningsunderlag. Då det inte 

finns något principiellt förbud mot att pröva en retroaktiv ansökan av nu 

aktuellt slag och då det faktum att tillräcklig tid inte funnits för att utreda 

ansökan inte ansetts utgöra skäl att avslå en sådan ansökan anser förvalt-

ningsrätten att socialnämnden i detta fall inte haft skäl för att avslå  

 ansökan på den grunden att socialnämnden inte haft möjlighet att 

utreda och bedöma behovet av de sökta insatserna. Förvaltningsrätten bör 

dock inte som första instans ta ställning till om förutsättningarna för rätt 

till ersättning är uppfyllda. Det ankommer istället på socialnämnden som 

första instans att företa en sådan prövning.  

 

Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet visas åter till soci-

alnämnden för prövning av förutsättningarna för  rätt till eko-

nomiskt stöd till skäliga kostnader för tillfällig utökning av personlig assi-

stans under perioden 1 december 2015 – 31 maj 2016. 
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Förvaltningsrätten finner inte skäl att bifalla socialnämndens yrkande att 

domen inte ska gälla omedelbart. 

 

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

 

 

Victor Ericsson 

 

Förvaltningsrättsfiskalen Victor Ericsson samt nämndemännen Uno Björk-

man, Håkan Sandgren och Rolf Westmar har avgjort målet. 
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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 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




