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781 81 Borlänge 

  

MOTPART 

  

  

Ombud: Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 17 

903 29 Umeå 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 4 maj 2016 i mål nr 1083-16,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommuns beslut den 10 februari 2016. 

 

_________________________ 

 

  

1



KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 1305-16 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun yrkar att nämndens beslut den 

10 februari 2016 ska fastställas. Nämnden anför i huvudsak följande till 

stöd för sin talan. 

 

Vid prövning av assistansberättigades framställningar om ekonomisk 

ersättning tillämpar nämnden en prövningsmodell som innebär att den 

assistansberättigade kan välja att få sin framställan prövad på två sätt. 

Antingen väljer den assistansberättigade att få ersättning utbetald med ett 

timbelopp som motsvarar 87 procent av det så kallade schablonbeloppet för 

statlig assistansersättning. Det andra alternativet – som tillämpas om 

ersättning begärs med ett belopp motsvarande eller överstigande det statliga 

schablonbeloppet – innebär att sökanden måste redovisa uppgifter som 

påvisar de faktiska kostnaderna för assistansen. Lagstiftningen medger att 

den assistansberättigade har rätt till skäliga kostnader för utförd assistans. 

Utifrån förvaltningsrättens dom saknas möjlighet för kommunen att göra en 

skälighetsbedömning av det yrkade beloppet. 

 

 anser att överklagandet ska avslås. Till stöd för sin talan 

anför hon i huvudsak följande.  

 

I förevarande fall bör kammarrätten särskilt beakta såväl hennes som övriga 

kommunalt assistansberättigades möjlighet att fritt välja assistansanordnare. 

Denna möjlighet kan givetvis inte bli verklighet om den enskildes 

hemkommun lämnar en godtycklig ersättning som ligger under den 

riksnorm som den statliga schablonersättningen får anses utgöra. Av 

intresse för bedömningen är Kammarrätten i Göteborgs domar den 14 

december 2015 i mål nr 1615-15 och den 4 maj 2016 i mål nr 1177-16. 

 

 åberopar ett kundavtal mellan henne och Lystra personlig 

assistans AB. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser och förarbetsuttalanden framgår av förvaltnings-

rättens dom. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2016 ref. 87 bl.a. uttalat 

följande. Den statliga assistansersättningen var ursprungligen avsedd att 

täcka de verkliga kostnader som den enskilde har för sin assistans, dvs. 

lönekostnader samt kostnader för administration m.m. Ersättningen 

schabloniserades emellertid 1997. Någon motsvarande reglering infördes 

inte beträffande kommunernas kostnadsansvar för assistans enligt LSS. 

Kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avser 

således de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedömas 

som skäliga. För att kunna ta ställning till ett ersättningsanspråk måste 

kommunen kunna kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör en 

bedömning av kostnadernas storlek och skälighet. Detta gäller även om 

anspråket inte överstiger det schablonbelopp som fastställts för den statliga 

assistansersättningen och utan att det framkommit något som ger anledning 

att ifrågasätta kostnaderna i och för sig. Att kommunens ersättningsskyldig-

het omfattar samma slags kostnader som den statliga assistansersättningen 

ska täcka och att schablonbeloppet därmed kan tjäna till viss ledning vid 

bedömningen av kostnadernas skälighet föranleder ingen annan bedömning. 

 

 har begärt ersättning av nämnden för utförd assistans 

motsvarande det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Hon 

har till stöd för sitt anspråk lämnat in fakturor från assistansanordnaren 

som är utställda på henne, redovisning över antalet utförda assistans-

timmar för de i målet aktuella perioderna samt ett kundavtal.  

 

 har således begärt ersättning för sina kostnader för den 

personliga assistansen, dvs. vad hon ska betala till assistansanordnaren. 

Däremot har hon inte i tillräcklig utsträckning redovisat underlag från 

3



KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 1305-16 

   

 

anordnaren som gör det möjligt för nämnden att bedöma skäligheten i 

kostnaderna. Mot denna bakgrund och med beaktande av vad Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalat i sitt avgörande, bedömer kammarrätten att 

 inte har rätt till ersättning enligt sin begäran. 

Överklagandet ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Carina Ferm Brodén Carin Sandberg 

kammarrättslagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent 

 

 

 

  Emil Öhlén 

  föredragande jurist  
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 17 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 

781 81 Borlänge 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Borlänge kommuns beslut 2016-02-10   

 

SAKEN 
Ersättning för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade, LSS – nu fråga om timbelopp 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltingsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  

har rätt till den begärda timersättningen. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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BAKGRUND 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun (nämnden) har i tidigare beslut slagit 

fast att  till följd av funktionsnedsättning och behov av 

hjälp i den dagliga livsföringen har rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kost-

nader för personlig assistans enligt LSS.  har hos kommu-

nen ansökt om ersättning för utförd personlig assistans för november och 

december 2015 med 284 kr per timme och för januari 2016 med 288 kr per 

timme, vilket motsvarar beloppen hon har att betala hos den anlitade privata 

assistansanordnaren, Lystra personlig assistans. Nämnden har i beslut den 

10 februari 2016 avslagit  ansökningar om att få utbetalt 

ett timbelopp på 284 respektive 288 kr, med motiveringen att underlagen, 

så som de har presenterats, inte ger stöd för att bevilja förhöjt timbelopp. 

 

YRKANDE M.M. 

 överklagar nämndens beslut och yrkar att förvaltnings-

rätten beviljar henne den timersättning hon ansökt om. Till stöd för sin talan 

har hon gett in och hänvisat till flera kammarrättsavgöranden, bl.a. Kam-

marrätten i Göteborgs dom i mål 2409-15. Därutöver anför hon i huvudsak 

följande. Den faktiska kostnaden för assistansen hon fått är den som har 

fakturerats av assistansanordnaren och timbeloppet motsvarar den statliga 

assistansersättningens schablon (284 kr per timme för år 2015 och 288 kr 

per timme för år 2016). 

 

Nämnden motsätter sig ändring av överklagade beslut och anför i huvudsak 

följande till stöd för inställningen.  har begärt ersättning 

för personlig assistans med 284 respektive 288 kr per timme. Till ansök-

ningarna har bifogats underlag i form av fakturor från assistansanordnaren 

och tidsredovisning för utförd assistans. Nämnden har tidigare lämnat in-

formation om vilka underlag som behövs för att en skälighetsbedömning ska 

kunna göras. Då efterfrågade och nödvändiga underlag inte har getts in har 

det inte varit möjligt att göra en skälighetsbedömning. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen ansvaret för att lämna 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, SFB. Med skäliga kostnader avses samma 

slags kostnader som ersätts genom den statliga assistansersättningen (prop. 

1992/93:159 s. 175). Assistansersättningen avsåg ursprungligen att svara 

mot de verkliga kostnaderna för lämnad assistans, dock begränsat till högst 

ett av regeringen fastställt belopp, vilket även skulle vara vägledande i fråga 

om det ekonomiska stödet från kommunen (samma prop. s. 71 och 175). 

Mot bakgrund av de administrativa svårigheterna med beräkning, redovis-

ning och kontroll av kostnaderna för assistansen infördes från och med den 

1 september 1997 en schablonisering av den statliga assistansersättningen. 

Någon motsvarande reglering har inte införts i LSS. 

 

I Regeringsrättens (numera Högsta förvaltningsdomstolens) refererade av-

görande RÅ 2005 ref. 85 har slagits fast att kommunens ersättning för per-

sonlig assistans ska utgå från de verkliga kostnaderna för insatsen, men att 

det statliga schablonbeloppet kan tjäna till viss ledning vid bedömning av 

kostnadernas skälighet, eftersom samma slags kostnader avses. Reglerna om 

ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans är avsedda att 

ge den enskilde valfrihet i fråga om att få sin personliga assistans anordnad 

direkt av kommunen utan att belastas av några kostnader, eller att anordna 

assistansen själv med finansiering av kommunen. 

 

 har valt att få sin personliga assistans anordnad av en 

privat assistansanordnare. Enligt vad som framkommit av utredningen i må-

let ska hon betala en avgift för assistansen som motsvarar det schablonise-

rade timbelopp som regeringen årligen fastställer för assistansersättning. 

Assistansanordnaren har också fakturerat henne för kostnader som grundas 

på detta timbelopp. Förvaltningsrätten bedömer mot den bakgrunden att 
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 har ådragit sig en skuld gentemot assistansanordnaren 

som motsvarar den begärda timersättningen. Hennes verkliga timkostnader 

får därför anses ha uppgått till det fakturerade beloppet (jfr Kammarrätten i 

Sundsvalls dom den 30 september 2014 i mål nr 450-13). När de fakturerade 

timkostnaderna inte överstiger schablonbeloppet i fråga om assistansersätt-

ning och det inte framkommit något som talar för en annan bedömning an-

ser förvaltningsrätten att utgångspunkten ska vara att de faktiska kostnader-

na är skäliga. I sådana fall saknar det t.ex. betydelse att något underlag för 

att bedöma anordnarens kostnader inte har tillhandahållits av sökanden (jfr 

Kammarrätten i Göteborgs dom i målen 5874--5875-15). Med hänvisning 

till det redovisade anser förvaltningsrätten att  kostnader 

för den personliga assistansen är skäliga. Överklagandet ska därför bifallas i 

enlighet med yrkandet.  

 

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

 

 

Sven Ångquist 

tf. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Solveig Nilsson Osseén, Anna Gran-

lund och Per Pettersson deltagit. 
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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 A



Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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