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KLAGANDE OCH MOTPART 

Socialnämnden i Luleå kommun 

 

Ombud: Kommunjurist Mona Ejnestrand 

Box 212 

971 07 Luleå 

  

MOTPART OCH KLAGANDE 

  

  

Ombud: Ann Cathrine Sandberg 

Din Förlängda Arm AB 

Skutgatan 2 

973 41 Luleå 

  

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN 

Förvaltningsrätten i Luleås domar den 30 augusti 2016 i mål nr 1243-15 

och 1251-15, se bilaga A-B. 

 

SAKEN 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens domar och beslutar att  

 för de perioder som är ifråga inte har rätt till ersättning för 

utbildningskostnad i form av utökad handledning och för personal-

omkostnad i form av friskvårdsbidrag, utöver av socialnämnden tidigare 

godkända 500 kr, samt att administrationskostnaden ska beräknas till åtta 

procent av de sammantaget godtagna kostnaderna för assistansen.  

 

Kammarrätten avslår överklagandena i övrigt.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 

Socialnämnden yrkar att kammarrätten ska ändra förvaltningsrättens 

domar på så sätt att  inte beviljas ytterligare ekonomiskt 

stöd.  

 

 anser att socialnämndens överklagande ska avslås och 

yrkar för egen del att ersättning för samtliga assistanskostnader ska 

medges.  

 

Socialnämnden anser att  överklagande ska avslås.   

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN 

 

Socialnämnden 

Nämndens skyldighet att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

assistans bestäms utifrån de verkliga kostnaderna för assistansen. För att 

kunna bedöma dessa behöver underlag inges som verifierar de verkliga 

kostnaderna, exempelvis kvitton eller fakturor.  har inte 

kunnat visa de verkliga kostnaderna. Det finns inget underlag såsom 

hyresavtal eller liknande som styrker att  har haft 

kostnader avseende utrymme, värme och vatten motsvarande 500 kr 

respektive 700 kr per månad. Av underlaget framgår enbart att 

assistansbolaget kräver ersättning utifrån en ensidigt upprättad 

överenskommelse.  

 

Vad gäller förbrukningsartiklar har  åberopat en lista på 

beställda varor såsom tvål, fruktkorgar m.m. Några kvitton/fakturor till 

styrkande av att dessa varor har inhandlats finns inte. Kostnaderna kan 

inte anses styrkta genom åberopande av en beställning som signerats av 

ett ombud som inte är  personliga assistent. Det 

ifrågasätts om varorna därmed kan anses utlämnade till  
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Nämnden ifrågasätter även om beloppen kan anses skäliga, exempelvis 

beställning av fruktkorgar om totalt 30 kg frukt för fyra anställda.  

 

Behovet och skäligheten av utökad handledning varje månad ifrågasätts 

då  har samma personliga assistenter, varav två är hans 

egna föräldrar. Det har inte specificerats vad handledningen avser och 

varför assistenterna har ett återkommande behov av utökad handledning. 

En kostnad för detta om 2 000 kr/månad är inte skälig. Såvitt nämnden 

kan förstå så avser det s.k. teamledartillägget den kostnad för utökad 

handledning som  begärt ersättning för. Tillägget uppgår 

till 2 000 kr och har utbetalats månadsvis till en av assistenterna som 

ersättning för att ge stöd till övriga assistenter och samordna assistansen  

i sin helhet. Av begäran framgår inte att det avser en lönekostnad utan 

ersättning begärs som en omkostnad för utökad handledning i den del 

som avser utbildningsomkostnader. Om det är en lönekostnad borde 

tillägget även framgå av lönespecifikationerna men det finns inte 

redovisat där.  

 

Vidare är inte underlaget för friskvårdsersättningen tillräckligt. Det finns 

inget kvitto som styrker kostnaden utan enbart en redogörelse för att 

assistenterna har genomfört någon form av aktivitet som anordnats av 

företaget och där kostnaden uppgår till 1 500 kr per år och anställd. Det 

framgår inte av underlaget att det avser massage.  

 

När det gäller administrationskostnader har nämnden ersatt de verkliga 

kostnaderna för assistansen så länge som de bedömts vara skäliga, med 

ett administrativt påslag på högst åtta procent av den totala ersättningen.  

Av underlaget framgår att  enbart begärt ersättning för 

lönekostnaden.  har av socialnämnden fått ersättning med 

åtta procent av den totala ersättningen, dvs. lönekostnaden.   
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Även om han bott hos föräldrarna finns en kostnad för utrymme, vatten 

och värme för honom och hans assistenter. Yrkad ersättning för utrymme 

och ökade värme- och vattenkostnader avser den personal som arbetat 

just den månaden som underlaget avser. Underlagen som getts in är inte 

ensidigt upprättade då de är underskrivna av både assistansbolaget och 

honom själv genom ombud. Vem som nyttjat utrymmet och stått för de 

ökade kostnaderna framgår av de tidrapporter som sänts in. Det är inte 

brukligt att skicka fakturor mellan varandra i en familj när man delar på 

kostnaderna. Det är inte fråga om en hög kostnad utan motsvarar mellan 

cirka 16 och 23 kr per dygn.  

 

Det finns ingen gräns för hur mycket frukt en person får äta på en månad 

för att det ska anses skäligt. Han har i likhet med andra kunder hos 

assistansbolaget fått möjlighet att inhandla förbrukningsartiklar m.m. till 

assistenterna och enklare arbetstekniska hjälpmedel som bolaget köper in 

i stora partier. Sammanställningar på gjorda inköp under 2014 har 

bifogats. Det är omöjligt att specificera från vilken av alla fakturor som 

bolaget betalat, exakt vilken frukt eller engångshandske som just han 

köpt. Det ombud som har signerat underlagen omfattas av den fullmakt 

som han lämnat.  

 

Om assistansbolaget tillsammans med honom gör bedömningen att det 

finns ett behov av och är skäligt med utökad handledning på 

arbetsplatsen så är det vad som krävs oavsett vem som arbetar som 

assistent åt honom. Det teamledartillägg som utbetalats till en av de 

personliga assistenterna är en lönekostnad då det avser utbetalning för 

utfört arbete.  

 

Av ingivet underlag framgår vilken period samt vilken aktivitet som 

avses med friskvården, i detta fall kontorsmassage. Vidare står att 

summan debiteras/utbetalas från kund. Med detta menas att summan tas 
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från det ekonomiska stöd som utbetalas från kommunen för hans 

personliga assistans.  

 

Vad gäller administrationskostnader begär han åtta procent på alla 

kostnader han haft för sin personliga assistans och inte bara på den av 

socialnämnden godkända lönekostnaden.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. framgår av förvaltningsrättens domar.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2016 ref 87 uttalat att 

kommunens ersättningsskyldighet för personlig assistans avser de 

verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedömas som 

skäliga och att kommunen för att kunna ta ställning till ett ersättnings-

anspråk har rätt att kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör 

en bedömning av kostnadernas storlek och skälighet även om 

ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga 

assistansersättningen.  

 

Kammarrättens bedömning 

 

 ersättningsanspråk avser kostnadsposter under  

perioderna september 2010 - mars 2014 och juli - augusti 2014. Det  

avser kostnader för utrymme, värme och vatten, förbrukningsartiklar 

inklusive fruktkorg, friskvård, kostnader för utökad handledning och 

teamledare samt administrationskostnader beräknat på den totala 

kostnaden för assistansen.  

 

Kammarrätten finner inte skäl att göra en annan bedömning än den 

förvaltningsrätten gjort beträffande att samtliga i målen aktuella 

kostnadsposter är sådana för vilka ekonomiskt stöd enligt lagen 
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(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan 

utgå. Frågan är därefter om  visat att det är fråga om 

verkliga och skäliga kostnader som har uppkommit i samband med till 

honom lämnad assistans.  

 

Utrymme, värme och vatten (fr.o.m. september 2010)  

 

 har begärt ersättning för kostnader för utrymme i 

bostaden och ökade kostnader för värme och vatten på grund av den 

lämnade assistansen. Ersättning har begärts med 500 kr per månad t.o.m. 

november 2013 och med 700 kr per månad för tiden därefter. Något 

underlag som styrker att  har haft några sådana faktiska 

kostnader har inte ingetts. Yrkad ersättning kan därför inte medges. 

 överklagande i denna del ska således avslås.   

 

Förbrukningsartiklar, inklusive fruktkorg (fr.o.m. oktober 2013). 

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att det 

underlag som ingetts sammantaget är tillräckligt för att  

ska anses ha styrkt att han haft dessa kostnader för sin assistans. 

Kostnaderna får även anses skäliga. Socialnämndens överklagande ska 

därför avslås i denna del.  

 

Friskvård (fr.o.m. oktober 2013) 

 

 har till stöd för den yrkade ersättningen för friskvård 

ingett avtal som ingåtts för hans räkning med assistansbolaget om att 

assistenterna har rätt till bidrag till friskvård med 1 500 kr per person och 

år. I avtalen anges att aktiviteten är anordnad av företaget. Det framgår 

inte av underlaget vilken typ av friskvård som avses eller att assistenterna 

haft några kostnader för friskvård. Det underlag som ingetts är därmed 

inte tillräckligt för att styrka att det är fråga om sådana faktiska kostnader 
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för friskvård som kan ersättas. Något ytterligare underlag som kvitton 

eller annat som visar faktiska köp av friskvård för assistenterna har inte 

ingetts, förutom en kvittens från Hertsö Badhus den 11 november 2013 

avseende köp av badkort för 500 kr gällande en av assistenterna. Denna 

kostnad för friskvård har ersatts av socialnämnden i januari 2014. Då 

 således inte har visat att den uppgivna kostnaden för 

friskvårdsbidrag utgör en verklig kostnad för hans assistans har han inte 

rätt till ersättning utöver den av socialnämnden beviljade. Socialnämnd-

ens överklagande ska således bifallas i denna del.    

 

Utökad handledning (fr.o.m. september 2010) och teamledare (fr.o.m. 

juli 2014) 

 

 har begärt ersättning för utökad handledning av 

assistenterna med 2 000 kr per månad. I målen har uppgetts att  

 har haft samma assistenter under en längre tid och det  

framkommer inte närmare vad som avses med den utökade hand-

ledningen. Med hänsyn härtill och då det av underlaget inte framgår att 

det funnits behov av mer omfattande handledning kan den uppgivna 

kostnaden inte anses utgöra en skälig kostnad för  

assistans. Han har därmed inte rätt till yrkad ersättning för utökad 

handledning. Socialnämndens överklagande ska därför bifallas i denna 

del.     

 

 har vidare framfört att en av assistenterna fr.o.m. juni 

2014 är utsedd som teamledare och får extra ersättning med 1 500 kr per 

månad. Teamledaren ansvarar bl.a. för att ringa in vikarier och andra 

administrativa uppgifter. I kammarrätten har  uppgett att 

det är fråga om en lönekostnad. Socialnämnden har dock framfört att 

tillägget inte framgår av lönespecifikationerna. Kostnaden är således inte 

redovisad som en lönekostnad. Kammarrätten noterar också att  

 redan fått ersättning för administrationskostnader. Kammarrätten 
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finner i likhet med förvaltningsrätten att det inte framgår om och på 

vilket sätt kostnaden för teamledare belastar  

 har vidare inte visat att det är skäligt att han ska ersättas för 

kostnader för administration, utöver de kostnader han ersätts för under 

punkten ”administrationskostnad”.  överklagande i denna 

del ska därför avslås. 

 

Administrationskostnad (fr.o.m. september 2010) 

 

Enligt tidigare redovisad praxis omfattar kommunens ersättnings-

skyldighet för personlig assistans de verkliga kostnaderna för assistansen 

i den mån de kan bedömas som skäliga. Mot bakgrund av detta finner 

kammarrätten att även administrationskostnaden ska beräknas med 

hänsyn till de kostnader som bedöms som verkliga och skäliga för 

 assistans och som därmed kan ersättas. Administrations-

kostnader kan därmed beräknas endast med hänsyn till lönekostnader och 

kostnader avseende förbrukningsartiklar inklusive fruktkorg samt den 

friskvårdskostnad om 500 kr som nämnden tidigare godkänt. Social-

nämnden har godtagit kostnader för administration motsvarande åtta 

procent av den totala ersättningen. Det har inte framkommit några 

omständigheter som medför att en högre andel än detta bör bedömas som 

skälig kostnad.  

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis finner kammarrätten således att förvaltningsrättens 

domar ska ändras på så sätt att  inte medges ersättning för 

utökad handledning och friskvård utöver av socialnämnden tidigare 

godkända 500 kr. Administrationskostnad ska utgå med åtta procent av 

den totalt godtagna kostnaden för assistansen för respektive period. 

 

_________________________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C (formulär 1). 

 

 

 

Mats Törnered Petra Ebbing  Eva Danell Forsberg 

kammarrättslagman kammarrättsråd  kammarrättsråd 

ordförande  referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 

 

Enhet 1 

 

DOM 
2016-08-30 

Meddelad i 

Luleå 

Mål nr 

1243-15 

  

 

 

Dok.Id 72989     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 849 

971 26 Luleå 

Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90  0920-22 04 59 måndag – fredag 

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

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Ann-Cathrine Sandberg 

Din förlängda Arm AB 

Skutgatan 2 

973 41 Luleå 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Luleå kommun 

  

Ombud: Kommunjuristen Mona Ejnestrand 

Kommunledningsförvaltningen 

971 85 Luleå 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Socialnämnden i Luleå kommuns beslut den 5 juni 2015, ref. 30661, 30662, 

30703, 40159, 40210, 40211, 40212, 40213, 40214, 40215, 40216, 40217, 

40218, 40219, 40220, 40221, 40222, 40223, 40224, 40225, 40226, 40227, 

40228, 40229, 40230, 40231, 40232, 40233, 40234, 40235, 40236, 40237, 

40238, 40239, 40240, 40241, 40242, 40243, 40244, 40245 och 40246  

 

SAKEN 
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt lagen 

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

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar de överklagade besluten på så sätt att  

 tillerkänns ytterligare ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för personlig assistans med de belopp som förvaltningsrätten angett i tabel-

lerna nedan under ”skälen för avgörandet” och ”totalt ytterligare”.  

___________________ 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 ansökte om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans för varje månad i perioden september 2010–december 

2013 samt även för mars 2014. De belopp  då begärt samt de 

belopp som beviljats respektive avslagits av socialnämnden framgår av ta-

beller under rubriken ”Skälen för avgörandet”. 

 

Socialnämnden avslog ansökningarna delvis med följande motivering. För-

valtningsrätten i Luleå har i en tidigare dom slagit fast att ett liknande un-

derlag som det som föreligger i detta fall avseende fruktkorg till assistenter, 

friskvård, utökad handledning och ersättning för merkostnader för värme 

och vatten inte kunde anses tillräckligt för att styrka kostnaderna. Detta sär-

skilt med hänsyn till att underlaget var ensidigt upprättat av assistansbola-

get. Socialnämnden anser att inte heller underlaget som getts in i detta fall är 

tillräckligt för att bedöma kostnaderna. Luleå kommun frångår inte normen 

på max åtta procent av lönekostnaderna när det gäller administration och om 

kostnaderna är högre än detta måste de verifieras.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  framför 

 

 yrkar ersättning för begärda kostnader i enlighet med an-

sökningarna. Han framför i huvudsak följande. Assistansanordnaren gör 

flera stora inköp för att hålla ned kostnaderna för kunderna. Därför bifogas 

en sammanställning över inköpt frukt under 2014 och en sammanställning 

över artiklar som inköpts från Norrbottens läns landsting under 2014. Assi-

stansanordnaren ingår i en koncern, varför det är naturligt att anordnaren i 

möjligaste mån använder bolag inom koncernen vid inköp. Påslaget går till 

hanteringskostnaden för detta.  
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Det är inte gratis för honom att bo hemma. Han gör upp med föräldrarna om 

sin privata kostnad, men assistenternas del av kostnaden bör ersättningen för 

personlig assistans täcka.  

 

I ett flertal domar från förvaltningsrätten, ex. 1661-14, framgår att frukt, 

handledning, förbrukningsartiklar, friskvård och ersättning för merkostnader 

för utrymme samt vatten och värme ingår i assistansersättningen. Underla-

get är nu kompletterat så att det av tidrapporterna går att se vilken assistent 

som stått för ökade vatten- och värmekostnader.  

 

I försäkringskassans vägledning anges följande ”Inom ramen för schablon-

beloppet får den försäkrade, eller den som han eller hon köper assistans av, 

avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön eller andra om-

kostnader (prop. 2007/08:61 s. 19)”. Han anser att kommunen inte kan sätta 

en norm på en viss procentsats av lönekostnaderna eftersom han har verk-

liga kostnader som ibland ligger över normen, men inom schablonbeloppet. 

I detta fall är de kostnader som begärs ersättning för godkända enligt För-

säkringskassans vägledning. 

 

Vad socialnämnden framför 

 

Socialnämnden motsätter sig bifall och framför följande. Kommunens skyl-

dighet att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans utgår från 

de verkliga kostnaderna för insatsen. För att kunna bedöma om ersättning 

ska utgå behöver därmed underlag ges insom verifierar den verkliga kostna-

den exempelvis kvitton eller fakturor.  har inte kunnat visa 

på de verkliga kostnaderna han har haft för att kommunen ska kunna bevilja 

ersättning för assistansen. Det ska även tilläggas att kommunen inte har er-

hållit samtliga underlag vid begäran om ersättning utan dessa har komplette-

rats i överklagandet till förvaltningsrätten. 

 

3



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 
DOM 
2016-08-30 

1243-15 

  

 

En skälig kostnad ska inte bara vara ”faktisk” utan också ”rimlig”. Kommu-

nen bedömer att en del av den begärda ersättningen inte utgör rimliga kost-

nader.  

 

Utrymme, vatten och värme 

Kommunen ska enbart utge ersättning för de kostnader som den enskilde har 

haft. Det framgår inte av underlaget att  har haft dessa kost-

nader. Det finns inget som visar på någon konkret förbrukning för utrymme, 

värme och vatten. Det är således assistansbolaget som kräver ersättning uti-

från en ensidigt upprättad överenskommelse. Det kan inte heller anses vara 

skäligt att kommunen ska ersätta sådana kostnader med hänsyn till att 

 bor hemma med sina föräldrar tillika personliga assistenter. 

Kommunen är därför inte skyldig att utge ersättning för detta. Förvaltnings-

rätten i Luleå har bl.a. i tidigare dom (mål nr 2391-14) konstaterat att ersätt-

ning för ökade värme- och vattenkostnader inte ska utgå.  

 

Förbrukningsmaterial och personalomkostnader 

Till stöd för  kostnader avseende förbrukningsvaror såsom 

tvål, fruktkorgar m.m. har åberopats en lista på beställda varor. Något 

kvitto/fakturor till styrkande av att dessa varor har inhandlats finns inte. 

Kommunen anser inte att kostnaderna kan anses styrkta genom åberopandet 

av en beställning som signerats av ett ombud som inte är  

personliga assistent enligt tidredovisningen. Det kan således ifrågasättas om 

varorna kan anses utlämnade till  Kommunen ifrågasätter 

även om beloppen kan anses rimliga. I detta sammanhang kan exempelvis 

anges att beställningen av fruktkorgar avser 30 kg frukt per månad för fyra 

anställda.  

 

Kommunen anser inte att underlaget för friskvårdsersättning är tillräckligt. 

Det finns inget kvitto bifogat utan enbart en redogörelse som visar på att 

assistenten har genomfört någon form av aktivitet som anordnats av företa-
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get och som uppgått till 1 500 kr per år och anställd. Vad för sorts aktivitet 

eller något kvitto som styrker kostnaden finns inte. Kommunen kan inte 

heller utifrån underlaget avgöra om det är en sådan bidragsberättigad aktivi-

tet som omfattas av skattelagstiftningen.  

 

Utökad handledning/utbildningsomkostnader 

Kommunen ifrågasätter även behovet och skäligheten av utökad handled-

ning varje månad utifrån att  har samma personliga assisten-

ter. Utökad handledning kan komma ifråga vid behov, men inte som ett 

återkommande inslag i den personliga assistansen. Av underlaget som åbe-

ropas framgår att  och assistansbolaget har en överenskom-

melse om särskild handledning för att samordna assistansen i sin helhet och 

ge assistenterna särskilt stöd i arbetet utöver lönekostnaderna. Assistansbo-

laget har inte specificerat vad handledningen avser och varför 

 personliga assistenter har ett återkommande behov av utökad hand-

ledning. Kommunen anser att det inte är skäligt att kostnaderna uppgår till 

2 000 kr per månad. 

 

Administrationskostnader 

Kommunen har, för den aktuella perioden, inte tillämpat något schablonise-

rat belopp för ersättning. Istället har kommunen ersatt de verkliga kostna-

derna för assistansen så länge dessa har bedömts vara skäliga med ett admi-

nistrativt påslag på högst åtta procent av den totala ersättningen. Av un-

derlaget framgår att  enbart har begärt ersättning för löne-

kostnaden. Utifrån kommunens riktlinjer har han således fått ersättning för 

administrationskostnader med åtta procent av den totala kostnaden, dvs. 

lönekostnaden.  

 

I alla andra sammanhang krävs kvitton för att kunna verifiera och få ersätt-

ning för de kostnader man har haft. Kommunen anser inte att det ska vara 

annorlunda när ersättningen avser kostnader för personlig assistans. Sam-
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manfattningsvis anser kommunen att  inte har kunnat styrka 

de kostnader han har haft genom de underlag som bifogats hans begäran om 

ersättning. Kostnaderna för förbrukningsmaterial, utrymme, vatten och 

värme samt utökad handledning är heller inte rimliga.  

 

RÄTTSLIG REGLERING 

 

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assi-

stent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den 

del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken. 

 

Kommunens skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader utgår 

från de verkliga kostnaderna för insatsen. Med skäliga kostnader avses 

samma slags kostnader som i den statliga assistansersättningen. Det timbe-

lopp som fastställs av regeringen avseende assistansersättning kan därför 

tjäna till viss ledning vid bedömning av kostnadernas skälighet (RÅ 2005 

ref. 86).  

 

Av kammarrättspraxis framgår att utgångspunkten är att kostnader som hål-

ler sig inom timbeloppet enligt LASS, schablonbeloppet, får anses skäliga 

(Kammarrätten i Sundsvalls dom den 30 september 2014 i mål nr 450-13 

och Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 juni 2015 i mål nr 2405–2408-

15).  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 21 april 2016 meddelat prövningstill-

stånd i mål som rör vilken redovisning av kostnader som kommunen har rätt 

att kräva vid beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans (mål nr 753-

16 m.fl.). Dom har dock inte meddelats ännu. 
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När det gäller frågan om vilka kostnader som täcks av den statliga assistans-

ersättningen – och som därför också är ersättningsgilla enligt LSS – framgår  

av 5 a § förordningen (1993:1091) om assistansersättning att med kostnader 

för personliga assistenter avses löne- och lönebikostnader, assistans- och 

utbildningsomkostnader, kostnader för arbetsmiljöinsatser, personalomkost-

nader och administrationskostnader. Vad som ryms inom dessa poster har 

preciserats i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assi-

stansersättning.  

 

Enligt nämnda råd, s. 3 och 4, bör med assistansomkostnader avses kostna-

der som den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med 

gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Med utbildningsomkostnader bör 

avses kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning 

och fortbildning av assistenter och försäkrade. Vidare bör avses kostnader 

för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna. Med 

arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en god ar-

betsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostna-

der för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, 

insatser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum 

till assistenten. Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra 

hjälpmedel än enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar 

och förkläden. Med personalomkostnader bör avses bland annat kostnader 

för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assi-

stenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter. 

Med administrationskostnader bör avses kostnader för att administrera assi-

stansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ 

hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till 

arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Frågan i målet är om socialnämnden har haft skäl för sina beslut att inte er-

sätta de begärda assistans- utbildnings- och personalomkostnaderna samt de 

begärda administrationskostnaderna. Förvaltningsrätten redovisar i tabell – 

månad för månad – vilka kostnadsposter rätten godtar. Därefter redogör för-

valtningsrätten för sin bedömning av vad rätten anser är verkliga och skäliga 

kostnader för  personliga assistans.  

 

Oktober 2010 Begärd  

Ersättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 90 121 kr 94 

öre 

90 122 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader  - - - 

Administration 8 054 kr 8 öre 7 210 kr 8 054 kr 8 öre 

Totalt ytterligare   2 844 kr 

 

November 2010 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 85 107 kr 37 

öre  

85 107 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader  - - - 

Administration 7 618 kr 3 öre 6 809 kr 7 618 kr 3 öre 

Totalt ytterligare   2 809 kr 

 

 

 

 

 

 

September 2010 Begärd 

ersättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 61 543 kr 

63 öre 

61 544 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och vatten) 500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 5 569 kr 1 

öre 

4 923 kr 5 569 kr 1 öre 

Totalt ytterligare   2 646 kr 
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December 2010 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 102 329 kr 54 

öre 

102 330 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader  - - - 

Administration 9 115 kr 61 

öre 

8 186 kr 9 115 kr 61 öre 

Totalt ytterligare   2 930 kr 

 

Januari 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 118 344 kr 24 

öre 

118 344 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 508 kr 20 

öre 

9 468 kr 10 508 kr 20 öre 

Totalt ytterligare   3 040 kr 

 

Februari 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 106 505 kr 44 

öre 

106 505 Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 478 kr 73 

öre 

8 520 kr 9 478 kr 73 öre 

Totalt ytterligare   2 959 kr 

 

Mars 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 116 848 kr 51 

öre 

116 849 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 378 kr 10 

öre 

9 348 kr 10 378 kr 10 öre 

Totalt ytterligare   3 030 kr 
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April 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 114 557 kr 27 

öre 

114 557 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 178 kr 90 

öre 

9 165 kr 10 178 kr 90 öre 

Totalt ytterligare   3 014 kr 

 

Maj 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 109 899 kr 93 

öre 

109 900 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 773 kr 91 

öre 

8 792 kr 9 773 kr 91 öre 

Totalt ytterligare   2 982 kr 

 

Juni 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 111 715 kr 80 

öre 

111 716 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 931 kr 81 

öre 

 8 937 kr 9 931 kr 81 öre 

Totalt ytterligare   2 995 kr 

 

Juli 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 118 031 kr 118 031 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 481 kr 9 442 kr 10 481 kr 

Totalt ytterligare   3 039 kr 
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Augusti 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 116 480 kr 85 

öre 

116 481 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 346 kr 20 

öre 

9 318 kr 10 346 kr 20 öre 

Totalt ytterligare   3 028 kr 

 

September 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 112 646 kr 80 

öre  

112 647 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 012 kr 80 

öre 

9 012 kr 10 012 kr 80 öre 

Totalt ytterligare   3 001 kr 

 

Oktober 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 113 688 kr 3 

öre 

 113 688 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 103 kr 30 

öre 

9 095 kr 10 103 kr 30 öre 

Totalt ytterligare   3 008 kr 

 

November 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 113 617 kr 55 

öre  

113 618 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 097 kr 20 

öre 

 9 089 kr 10 097 kr 20 öre 

Totalt ytterligare    3 008 kr 
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December 2011 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 109 439 kr 22 

öre 

109 439 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 733 kr 85 

öre  

8 755 kr 9 733 kr 85 öre 

Totalt ytterligare   2 979 kr 

 

Januari 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 120 195 kr 37 

öre 

120 195 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 669 kr 20 

öre 

9 616 kr 10 669 kr 20 öre 

Totalt ytterligare   3 053 kr 

 

Februari 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 115 797 kr 46 

öre  

115 797 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 286 kr 70 

öre 

9 264 kr 10 286 kr 70 öre 

Totalt ytterligare   3 023 kr 

 

Mars 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 124 953 kr 62 

öre 

124 954 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 11 082 kr 90 

öre  

9 996 kr 11 082 kr 90 öre 

Totalt ytterligare   3 087 kr 
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April 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 117 646 kr 48 

öre  

117 646 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 447 kr 50 

öre 

9 412 kr 10 447 kr 50 öre 

Totalt ytterligare   3 036 kr 

 

Maj 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 124 443 kr 90 

öre 

124 444 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 11 038 kr 60 

öre 

9 956 kr 11 038 kr 60 öre 

Totalt ytterligare   3 083 kr 

 

Juni 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 120 386 kr 84 

öre 

120 387 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 685 kr 80 

öre 

9 631 kr 10 685 kr 80 öre 

Totalt ytterligare 133 572 kr 64 

öre 

130 018 kr 3 055 kr 

 

Juli 2012 Begärd 

ersättning 

Av social-

nämnden bevil-

jad ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 107 173 kr 

60 öre 

107 174 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 536 kr 83 

öre 

8 574 kr 9 536 kr 83 öre 

Totalt ytterligare   2 963 kr 
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Augusti 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 122 559 kr 45 

öre 

122 559 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 874 kr 70 

öre 

9 805 kr 10 874 kr 70 öre 

Totalt ytterligare   3 070 kr 

 

September 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 119 563 kr 88 

öre 

119 564 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 614 kr 20 

öre 

9 565 kr 10 614 kr 20 öre 

Totalt ytterligare   3 049 kr 

 

Oktober 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 123 335 kr 32 

öre 

123 335 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 942 kr 20 

öre 

9 867 kr 10 942 kr 20 öre 

Totalt ytterligare   3 075 kr 

 

November 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 119 325 kr 33 

öre 

119 325 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 10 593 kr 50 

öre 

9 546 kr 10 593 kr 50 öre 

Totalt ytterligare   3 048 kr 
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December 2012 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 124 588 kr 28 

öre 

124 588 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 11 051 kr 20 

öre 

9 967 kr 11 051 kr 20 öre 

Totalt ytterligare   3 084 kr 

 

Januari 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 107 074 kr 69 

öre 

107 075 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 528 kr 23 

öre 

8 566 kr 9 528 kr 23 öre 

Totalt ytterligare   2 962 kr 

 

Februari 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 96 332 kr 24 

öre 

96 332 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 8 593 kr 24 

öre 

7 706 kr 8 593 kr 24 öre 

Totalt ytterligare   2 887 kr 

 

Mars 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 101 931 kr 75 

öre 

101 932 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 081 kr 2 öre 8 155 kr 9 081 kr 2 öre 

Totalt ytterligare   2 926 kr 
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April 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 98 872 kr 74 

öre 

98 873 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 8 815 kr 2 öre 7 910 kr 8 815 kr 2 öre 

Totalt ytterligare   2 905 kr 

 

Maj 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 91 446 kr 70 

öre 

91 447 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader 500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 8 169 kr 28 

öre 

7 316 kr 8 169 kr 28 öre 

Totalt ytterligare   2 853 kr 

 

Juni 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 110 265 kr 1 

öre 

110 265 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 805 kr 66 

öre 

8 821 kr 9 805 kr 66 öre 

Totalt ytterligare   2 985 kr 

 

Juli 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 126 149 kr 46 

öre 

126 149 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 11 186 kr 90 

öre 

10 092 kr 11 186 kr 90 öre 

Totalt ytterligare   3 095 kr 
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Augusti 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 109 209 kr 63 

öre 

109 210 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 713 kr 88 

öre 

8 737 kr 9 713 kr 88 öre 

Totalt ytterligare   2 977 kr 

 

September 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 103 171 kr 14 

öre 

103 171 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (värme och 

vatten) 

500 kr 0 kr 0 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader - - - 

Administration 9 188 kr 79 

öre 

8 254 kr 9 188 kr79 öre 

Totalt ytterligare   2 935 kr 

 

Oktober 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 74 491 kr 37 

öre 

74 491 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (förbrukningsar-

tiklar, värme och vatten) 

1 679 kr 0 kr 1 179 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader 

(friskvård) 

375 kr  0 kr 375 kr 

Administration 6 830 kr 5 959 kr 6 830 kr 

Totalt ytterligare   4 425 kr 

 

November 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 99 564 kr 28 

öre 

99 564 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (förbrukningsar-

tiklar, värme och vatten) 

1 679 kr 0 kr 1 179 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader 

(friskvård) 

375 kr  0 kr 375 kr 

Administration 9 010 kr 28 

öre 

7 965 kr 9 010 kr 28 öre 

Totalt ytterligare   4 599 kr 
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December 2013 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 116 757 kr 73 

öre 

116 758 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (förbrukningsar-

tiklar, värme och vatten) 

2 545 kr 0 kr 1 845 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader 

(friskvård) 

375 kr 0 kr 375 kr 

Administration 10 580 kr 70 

öre 

9 341 kr 10 580 kr 70 öre 

Totalt ytterligare    5 460 kr 

 

Mars 2014 Begärd er-

sättning 

Av socialnämn-

den beviljad 

ersättning 

Förvaltningsrättens 

bedömning 

Lön 107 127 kr 28 

öre 

107 127 kr Ej tvistigt 

Assistanskostnader (förbrukningsar-

tiklar, värme och vatten) 

2 545 kr 0 kr 1 845 kr 

Utbildningskostnader 2 000 kr 0 kr 2 000 kr 

Arbetsmiljö/personalomkostnader 

(friskvård) 

500 kr 0 kr 500 kr 

Administration 9 754 kr 11 

öre 

8 570 kr 9 754 kr 11 öre 

Totalt ytterligare   5 529 kr 

 

Typ av kostnad 

 

Av det ingivna underlaget framgår att begärd ersättning avser kostnader för 

förbrukningsvaror, såsom tvål, handdesinfektion, plastpåsar och toalettpap-

per samt ersättning för ökade värme- och vattenkostnader, utbildningskost-

nader, friskvårdsbidrag och fruktkorgar. Dessa typer av kostnader är enligt 

förvaltningsrättens mening sådana som i sig kan ersättas av kommunen en-

ligt 9 § 2 LSS. Frågan är då om det är visat att det är fråga om verkliga 

kostnader som  har haft för assistansen. Några fakturor som 

visar vilka krav som assistansanordnaren ställer mot  finns 

inte i målet. Däremot finns en del annat material såsom olika avtal och be-

ställningar. 

 

Assistanskostnader (värme och vatten samt förbrukningsartiklar) 

 

 har begärt ersättning för ökade värme- och vattenkostnader 

för samtliga aktuella månader. När det gäller värme och vatten framgår det 
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inte av utredningen att  har haft några ökade kostnader av 

detta slag. Däremot framgår att assistansanordnaren för mars 2014 och de-

cember 2013 ersatt honom med 700 kr och för övriga aktuella månader med 

500 kr för att täcka sådana kostnader. Att  själv är tvungen 

att bära några kostnader för värme och vatten utöver vad anordnaren redan 

ersätter honom för har inte framkommit.  kan därför inte få 

ytterligare ersättning för ökade värme- och vattenkostnader av kommunen. 

 

 har för perioden oktober–december 2013 samt för mars 

2014 begärt ersättning för förbrukningsvaror inklusive fruktkorgar. Vad 

avser dessa kostnader finns i underlaget av assistansbolaget upprättade be-

ställningsformulär undertecknade av assistansbolaget och  

(via ombud) enligt vilket kostnader har uppstått under samtliga aktuella må-

nader. Det framgår att de beställda varorna har lämnats till  

och att kostnaden för dessa ska debiteras hans konto för assistansomkostna-

der. Detta underlag är enligt förvaltningsrättens mening tillräckligt för att 

styrka de begärda kostnaderna i denna del. 

 

Utbildningskostnader 

 

 har begärt ersättning för utbildningskostnader för samtliga 

aktuella månader. Vad avser dessa kostnader har  gett in ett 

av assistansbolaget upprättat dokument, underskrivet av  via 

ombud, enligt vilket  konto varje månad ska belastas med 

utbildningskostnader på 2 000 kr.  har således kostnader för 

assistenternas utbildning med 2 000 kr per månad. Det är med andra ord en 

verklig kostnad för  som är ersättningsgill i den mån den är 

skälig.  
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Arbetsmiljö- personalomkostnader (friskvård) 

 

 har begärt ersättning för friskvårdskostnader med 375 kr per 

månad avseende perioden oktober–december 2013 samt med 500 kr för 

mars 2014. Vad avser dessa kostnader finns dokument undertecknat av assi-

stansbolaget och  (via ombud) enligt vilka hans fyra assisten-

ter har rätt till friskvårdsbidrag med vardera 1 500 kr per år (125 kr per må-

nad). Av underlaget för mars 2014 framgår att det rör fyra assistenter medan 

det för övriga aktuella månader framgår att det rör tre assistenter. Enligt 

 avser friskvårdsbidraget kontorsmassage för assistenterna av 

en av assistansbolaget anställd massör. Enligt förvaltningsrätten finns inte 

anledning att betvivla denna uppgift och det är därför utrett att 

 har kostnader för sina assistenters friskvård med 375 kr per månad avse-

ende perioden oktober–december 2013 samt med 500 kr för mars 2014. 

 

Administrationskostnader 

 

Det har inte framkommit något skäl att ifrågasätta att Din Förlända Arm 

AB:s krav på  för administrationskostnader motsvarar de 

belopp han har begärt ersättning av kommunen för. Socialnämnden har inte 

ifrågasatt att detta är vad Din Förlängda Arm AB kräver av Anders Eriks-

sen, utan har istället ifrågasatt skäligheten av beloppen. Därför utgår för-

valtningsrätten från att nämnda kostnader är de kostnader som 

 har haft för administration avseende samtliga i målet aktuella månader. 

Frågan är då om de styrkta kostnaderna är skäliga. 

 

Är de styrkta kostnaderna skäliga? 

  

Schablonbeloppet för den statliga assistensersättningen för år 2010 var  

252 kr per timme, för år 2011 258 kr per timme, för år 2012 267 kr per 

timme, för år 2013 275 kr per timme och för år 2014 280 kr per timme. 
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Kostnaderna enligt  begäran uppges för samtliga aktuella 

månader uppgå till timbelopp som ligger inom nämnda schablonbelopp. 

Utifrån de kammarrättsavgöranden som förvaltningsrätten har berört (mål 

450-13 och 2405–2408-15, se ovan under rubriken ”Rättslig reglering”) 

anser förvaltningsrätten att de av  styrkta kostnaderna också 

får anses skäliga. 

 

Mot denna bakgrund ska  tillerkännas ytterligare ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med de belopp som för-

valtningsrätten angett i tabellerna ovan.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i formulär DV 3109/1 C (se bilaga 1). 

 

 

Eva Beselin 

 

Linda Olofsson har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 

 

Enhet 1 

 

DOM 
2016-08-30 

Meddelad i 

Luleå 

Mål nr 

1251-15 

  

 

 

Dok.Id 72947     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 849 

971 26 Luleå 

Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90  0920-22 04 59 måndag – fredag 

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

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

 

KLAGANDE 

  

 

Ombud: Ann-Cathrine Sandberg 

Din förlängda Arm AB 

Skutgatan 2 

973 41 Luleå 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Luleå kommun 

  

Ombud: Kommunjuristen Mona Ejnestrand 

Kommunledningsförvaltningen 

971 85 Luleå 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Socialnämnden i Luleå kommuns beslut den 5 juni 2015, ref. 40054, 40158, 

40551 och 40581 

 

SAKEN 
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt lagen 

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

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar de överklagade besluten på så sätt att  

 tillerkänns ytterligare ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för personlig assistans med 22 333 kr. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

 ansökte om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans med 125 169 kr 91 öre avseende januari 2014, varav 

109 611 kr 32 öre avsåg lön, 5 545 kr avsåg assistans-, utbildnings- och per-

sonalomkostnader och 10 013 kr 60 öre avsåg administration. Avseende 

februari 2014 ansökte han om 111 295 kr 45 öre, varav 97 346 kr 81 öre 

avsåg lön, 5 045 kr avsåg assistans-, utbildnings- och personalomkostnader 

och 8 903 kr 64 öre avsåg administration. Avseende juli 2014 ansökte han 

om 149 556 kr 21, varav 130 274 kr 71 öre avsåg lön, 7 317 kr avsåg assi-

stans-, utbildnings- och personalomkostnader och 11 964 kr 50 öre avsåg 

administration. Avseende augusti 2014 ansökte han om 125 662 kr 98 öre, 

varav 108 078 kr 49 öre avsåg lön, 7 531 kr 50 öre avsåg assistans-, utbild-

nings- och personalomkostnader och 10 053 kr avsåg administration. 

 

Socialnämnden avslog ansökningarna delvis med följande motivering. För-

valtningsrätten i Luleå har i en tidigare dom slagit fast att ett liknande un-

derlag som det som föreligger i detta fall avseende fruktkorg till assistenter, 

friskvård, utökad handledning och ersättning för merkostnader för värme 

och vatten inte kunde anses tillräckligt för att styrka kostnaderna och då 

särskilt med hänsyn till att underlaget var ensidigt upprättat av assistansbo-

laget. Socialnämnden anser att inte heller underlaget som getts in i detta fall 

är tillräckligt för att bedöma kostnaderna. Luleå kommun frångår inte nor-

men på max åtta procent av lönekostnaderna när det gäller administration 

och om kostnaderna är högre än detta måste de verifieras. Luleå kommun 

frångår inte normen på max fem procent av lönekostnaderna när det gäller  

assistans-, utbildnings- och personalomkostnader. 
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PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  framför 

 

 yrkar ersättning för begärda kostnader i enlighet med an-

sökningarna. Han framför i huvudsak följande. Assistansanordnaren gör 

flera stora inköp för att hålla ned kostnaderna för kunderna. Därför bifogas 

en sammanställning över inköpt frukt under 2014 och en sammanställning 

över artiklar som inköpts från Norrbottens läns landsting under 2014. Assi-

stansanordnaren ingår i en koncern, varför det är naturligt att anordnaren i 

möjligaste mån använder bolag inom koncernen vid inköp. Påslaget går till 

hanteringskostnaden för detta.  

 

Det är inte gratis för honom att bo hemma. Han gör upp med föräldrarna om 

sin privata kostnad, men assistenternas del av kostnaden bör ersättningen för 

personlig assistans täcka.  

 

I ett flertal domar från förvaltningsrätten, ex. 1661-14, framgår att frukt, 

handledning, förbrukningsartiklar, friskvård och ersättning för merkostnader 

för utrymme samt vatten och värme ingår i assistansersättningen. Underla-

get är nu kompletterat så att det av tidrapporterna går att se vilken assistent 

som stått för ökade vatten- och värmekostnader.  

 

I försäkringskassans vägledning anges följande ”Inom ramen för schablon-

beloppet får den försäkrade, eller den som han eller hon köper assistans av, 

avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön eller andra om-

kostnader (prop. 2007/08:61 s. 19)”. Han anser att kommunen inte kan sätta 

en norm på en viss procentsats av lönekostnaderna eftersom han har verk-

liga kostnader som ibland ligger över normen, men inom schablonbeloppet. 

I detta fall är de kostnader som begärs ersättning för godkända enligt För-

säkringskassans vägledning. 
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Vad socialnämnden framför 

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och framför följande. 

Kommunens skyldighet att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

assistans utgår från de verkliga kostnaderna för insatsen. För att kunna be-

döma om ersättning ska utgå behöver därmed underlag ges in som verifierar 

den verkliga kostnaden exempelvis kvitton eller fakturor.  

har inte kunnat visa på de verkliga kostnaderna han har haft för att kommu-

nen ska kunna bevilja ersättning för assistansen. Det ska även tilläggas att 

kommunen inte har erhållit samtliga underlag vid begäran om ersättning 

utan dessa har kompletterats i överklagandet till förvaltningsrätten. 

 

En skälig kostnad ska inte bara vara ”faktisk” utan också ”rimlig”. Kommu-

nen bedömer att en del av den begärda ersättningen inte utgör rimliga kost-

nader.  

 

Utrymme, vatten och värme 

Kommunen ska enbart utge ersättning för de kostnader som den enskilde har 

haft. Det framgår inte av underlaget att  har haft dessa kost-

nader. Det finns inget som visar på någon konkret förbrukning för utrymme, 

värme och vatten. Det är således assistansbolaget som kräver ersättning uti-

från en ensidigt upprättad överenskommelse. Det kan inte heller anses vara 

skäligt att kommunen ska ersätta sådana kostnader med hänsyn till att 

 bor hemma med sina föräldrar tillika personliga assistenter. 

Kommunen är därför inte skyldig att utge ersättning för detta. Förvaltnings-

rätten i Luleå har bl.a. i tidigare dom (mål nr 2391-14) konstaterat att ersätt-

ning för ökade värme- och vattenkostnader inte ska utgå.  

 

Förbrukningsmaterial och personalomkostnader 

Till stöd för  kostnader avseende förbrukningsvaror såsom 

tvål, fruktkorgar m.m. har åberopats en lista på beställda varor. Något 
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kvitto/fakturor till styrkande av att dessa varor har inhandlats finns inte. 

Kommunen anser inte att kostnaderna kan anses styrkta genom åberopandet 

av en beställning som signerats av ett ombud som inte är  

personliga assistent enligt tidredovisningen. Det kan således ifrågasättas om 

varorna kan anses utlämnade till  Kommunen ifrågasätter 

även om beloppen kan anses rimliga. I detta sammanhang kan exempelvis 

anges att beställningen av fruktkorgar avser 30 kg frukt per månad för fyra 

anställda.  

 

Kommunen anser inte att underlaget för friskvårdsersättning är tillräckligt. 

Det finns inget kvitto bifogat utan enbart en redogörelse som visar på att 

assistenten har genomfört någon form av aktivitet som anordnats av företa-

get och som uppgått till 1 500 kr per år och anställd. Vad för sorts aktivitet 

eller något kvitto som styrker kostnaden finns inte. Kommunen kan inte 

heller utifrån underlaget avgöra om det är en sådan bidragsberättigad aktivi-

tet som omfattas av skattelagstiftningen.  

 

Utökad handledning/utbildningsomkostnader 

Kommunen ifrågasätter även behovet och skäligheten av utökad handled-

ning varje månad utifrån att  har samma personliga assisten-

ter. Utökad handledning kan komma ifråga vid behov, men inte som ett 

återkommande inslag i den personliga assistansen. Av underlaget som åbe-

ropas framgår att  och assistansbolaget har en överenskom-

melse om särskild handledning för att samordna assistansen i sin helhet och 

ge assistenterna särskilt stöd i arbetet utöver lönekostnaderna. Assistansbo-

laget har inte specificerat vad handledningen avser och varför 

 personliga assistenter har ett återkommande behov av utökad hand-

ledning. Kommunen anser att det inte är skäligt att kostnaderna uppgår till 

2 000 kr per månad. 
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Administrationskostnader 

Kommunen har, för den aktuella perioden, inte tillämpat något schablonise-

rat belopp för ersättning. Istället har kommunen ersatt de verkliga kostna-

derna för assistansen så länge dessa har bedömts vara skäliga med ett admi-

nistrativt påslag på högst åtta procent av den totala ersättningen. Av un-

derlaget framgår att  enbart har begärt ersättning för löne-

kostnaden. Utifrån kommunens riktlinjer har han således fått ersättning för 

administrationskostnader med åtta procent av den totala kostnaden, dvs. 

lönekostnaden.  

 

I alla andra sammanhang krävs kvitton för att kunna verifiera och få ersätt-

ning för de kostnader man har haft. Kommunen anser inte att det ska vara 

annorlunda när ersättningen avser kostnader för personlig assistans. Sam-

manfattningsvis anser kommunen att  inte har kunnat styrka 

de kostnader han har haft genom de underlag som bifogats hans begäran om 

ersättning. Kostnaderna för förbrukningsmaterial, utrymme, vatten och 

värme samt utökad handledning är heller inte rimliga.  

 

RÄTTSLIG REGLERING 

 

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assi-

stent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den 

del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken. 

 

Kommunens skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader utgår 

från de verkliga kostnaderna för insatsen. Med skäliga kostnader avses 

samma slags kostnader som i den statliga assistansersättningen. Det timbe-

lopp som fastställs av regeringen avseende assistansersättning kan därför 

tjäna till viss ledning vid bedömning av kostnadernas skälighet (RÅ 2005 

ref. 86).  
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Av kammarrättspraxis framgår att utgångspunkten är att kostnader som hål-

ler sig inom timbeloppet enligt LASS, schablonbeloppet, får anses skäliga 

(Kammarrätten i Sundsvalls dom den 30 september 2014 i mål nr 450-13 

och Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 juni 2015 i mål nr 2405–2408-

15).  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 21 april 2016 meddelat prövningstill-

stånd i mål som rör vilken redovisning av kostnader som kommunen har rätt 

att kräva vid beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans (mål nr 753-

16 m.fl.). Dom har dock inte meddelats ännu. 

 

När det gäller frågan om vilka kostnader som täcks av den statliga assistans-

ersättningen – och som därför också är ersättningsgilla enligt LSS – framgår  

av 5 a § förordningen (1993:1091) om assistansersättning att med kostnader 

för personliga assistenter avses löne- och lönebikostnader, assistans- och 

utbildningsomkostnader, kostnader för arbetsmiljöinsatser, personalomkost-

nader och administrationskostnader. Vad som ryms inom dessa poster har 

preciserats i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assi-

stansersättning.  

 

Enligt nämnda råd, s. 3 och 4, bör med assistansomkostnader avses kostna-

der som den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med 

gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Med utbildningsomkostnader bör 

avses kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning 

och fortbildning av assistenter och försäkrade. Vidare bör avses kostnader 

för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna. Med 

arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en god ar-

betsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostna-

der för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, 

insatser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum 
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till assistenten. Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra 

hjälpmedel än enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar 

och förkläden. Med personalomkostnader bör avses bland annat kostnader 

för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assi-

stenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter. 

Med administrationskostnader bör avses kostnader för att administrera assi-

stansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ 

hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till 

arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Frågan i målet är om socialnämnden har haft skäl för sina beslut att inte er-

sätta de begärda assistans- utbildnings- och personalomkostnaderna samt 

administrationskostnaderna. Förvaltningsrätten prövar först i vilken ut-

sträckning  har visat att han har haft verkliga kostnader för 

assistansen. Sedan prövar förvaltningsrätten om den ersättning som begärs 

är skälig. 

 

Assistans-, utbildnings- och personalomkostnader 

 

Av det ingivna underlaget framgår att dessa kostnader avser förbrukningsva-

ror, såsom tvål, handdesinfektion, plastpåsar och toalettpapper samt ersätt-

ning för ökade värme- och vattenkostnader, utbildningskostnader, friskvård-

bidrag och fruktkorgar. Dessa typer av kostnader är enligt förvaltningsrät-

tens mening sådana som i sig kan ersättas av kommunen enligt 9 § 2 LSS. 

Frågan är då om det är visat att det är fråga om verkliga kostnader som 

 har haft för assistansen. Några fakturor som visar vilka krav 

som assistansanordnaren ställer mot  finns inte i målet, men 

en del annat material såsom olika avtal och beställningar. 
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Vad avser förbrukningsvarorna (inklusive fruktkorgar) finns i underlaget av 

assistansbolaget upprättade beställningsformulär undertecknade av assi-

stansbolaget och  (via ombud), enligt vilka kostnader på 

1 845 kr har uppstått under såväl januari som februari 2014, 1 117 kr under 

juli 2014 och 2 215 kr under augusti 2014. Det framgår att de beställda va-

rorna har lämnats till  och att kostnaden för dessa ska debite-

ras hans konto för assistansomkostnader. Detta underlag är enligt förvalt-

ningsrättens mening tillräckligt för att styrka de begärda kostnaderna. 

 

Vad däremot avser ökade värme- och vattenkostnader framgår inte att 

 har haft några kostnader av detta slag. Däremot framgår av 

underlaget att assistansanordnaren ersätter honom med 700 kr per månad för 

att täcka sådana kostnader. Att  själv är tvungen att bära 

några kostnader för värme och vatten utöver vad anordnaren redan ersätter 

honom för har inte framkommit.  kan därför inte  

få ytterligare ersättning för ökade värme- och vattenkostnader av 

kommunen. 

 

Vad avser utbildningskostnader har  gett in ett av assistans-

bolaget upprättat dokument, underskrivet av  via ombud, 

enligt vilket  konto varje månad ska belastas med utbild-

ningskostnader på 2 000 kr.  har således kostnader för assi-

stenternas utbildning med 2 000 kr per månad. Det är med andra ord en 

verklig kostnad för  som är ersättningsgill i den mån den är 

skälig. 

 

Vad avser friskvård finns dokument undertecknade av assistansbolaget och 

 (via ombud) enligt vilka hans fyra assistenter har rätt till 

friskvårdsbidrag (6 000 kr per år fördelat på fyra assistenter, dvs. 125 kr per 

månad och assistent). Enligt  avser friskvårdsbidraget kon-

torsmassage för assistenterna av en av assistansbolaget anställd massör. En-
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ligt förvaltningsrätten finns inte anledning att betvivla denna uppgift och det 

är därför utrett att  har kostnader för sina assistenters frisk-

vård med 500 kr per månad. 

 

Slutligen framgår det att en av  assistenter fr.o.m. den 1 

juni 2014 är anställd som teamledare med vissa extra arbetsuppgifter av 

framförallt administrativ art. Som ersättning för detta får hon 1 500 kr per 

månad. Det framgår dock inte av handlingarna om och på vilket sätt denna 

kostnad belastar  utöver den kostnad för administration 

m.m. som han har redan har. Han kan därför inte få denna post ersatt av 

kommunen. 

 

Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att  har haft 

kostnader för förbrukningsvaror inklusive fruktkorgar, utbildningskostnader 

och friskvård på 4 345 kr för januari 2014 (1 845 kr + 2 000 kr + 500 kr).  

 

För februari 2014 har han haft kostnader på 4 345 kr (1 845 kr + 2 000 kr 

+ 500 kr), för juli 3 617 kr (1 117 kr + 2 000 kr + 500 kr) samt för augusti  

4 715 kr (2 215 kr + 2 000 kr + 500 kr). Den totala summen är alltså  

17 022 kr.  

 

Utöver detta kan han inte anses ha visat att han haft assistans-, utbildnings- 

och personalomkostnader som kommunen är skyldig att ersätta enligt LSS. 

 

Administrationskostnader 

 

Det har inte framkommit något skäl att ifrågasätta att Din Förlända Arm 

AB:s krav på  för administrationskostnader är 10 013 kr  

60 öre för januari 2014, 8 903 kr 64 öre för februari 2014, 11 964 kr 50 öre 

för juli 2014 och 10 053 kr för augusti 2014. Kommunen har inte ifrågasatt 

att detta är vad Din Förlängda Arm AB kräver av  utan har 
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istället ifrågasatt skäligheten av beloppen. Därför utgår förvaltningsrätten 

från att nämnda kostnader är de kostnader som  har haft för 

administration för nämnda månader.  

 

Mellanskillnaden mellan begärt belopp och av socialnämnden beviljat be-

lopp uppgår till 1 245 kr, 1 116 kr, 1 543 kr samt 1 407 kr, totalt  

5 311 kr. 

 

Frågan är då om kostnaderna är skäliga. 

 

Är kostnaderna skäliga? 

 

Schablonbeloppet för den statliga assistensersättningen för år 2014 var  

280 kr per timme. Kostnaderna enligt  begäran uppges för 

samtliga fyra månader uppgå till timbelopp som ligger inom nämnda scha-

blonbelopp. Utifrån de kammarrättsavgöranden som förvaltningsrätten har 

berört (mål nr 450-13 och 2405–2408-15, se ovan under rubriken ”Rättslig 

reglering”) anser förvaltningsrätten att de av  styrkta kostna-

derna också får anses skäliga.  

 

Överklagandet bör därför delvis bifallas på det sätt som framgår av 

domslutet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i formulär DV 3109/1 C (se bilaga 1). 

 

Eva Beselin 

 

Linda Olofsson har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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 C




