
    

 

KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

 

 

DOM 
2017-07-20 

Meddelad i Sundsvall 

 

Mål nr 1315-17 

 

  

 

 

Dok.Id 156488     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 714 

851 21 Sundsvall 

Södra Tjärngatan 2 060-18 66 00  060-18 66 52 måndag – fredag 

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

www.kammarrattenisundsvall.se 

 

 

 

KLAGANDE 
  

  

Ombud: Niklas Fjällström och Veronica Hedenmark 

Assistansjuristerna AB 

Östermalmsgatan 87 D 

114 59 Stockholm 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Lycksele kommun 

Box 244 

921 81 Lycksele 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Umeås dom den 16 juni 2017 i mål nr 1400-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Interimistiskt förordnande i fråga om personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 1315-17 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hennes tidigare beslut om personlig assistans 

enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, LSS, ska gälla i väntan på att hon meddelas ett nytt beslut om 

insatsen.  

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN 

 

 anför i huvudsak följande. Kommunen ska enligt 

15 § LSS fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen, vilka deras 

behov av stöd och service är samt verka för att de får sina behov tillgodo-

sedda. Kommunen har åsidosatt denna skyldighet. Vidare har social-

nämnden hänvisat henne till att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Att hon omfattas av personkretsen i LSS och har ett 

omfattande hjälpbehov är dock inte tvistigt i målet. Beslut ska därför fattas 

utifrån LSS. Hennes behov kan endast tillgodoses med personlig assistans.  

 

Socialnämnden anför i huvudsak följande. Socialnämnden utreder skynd-

samt alla ansökningar som kommer in, men handläggningstiden kan vara 

upp till tre månader. Så fort utredningen är färdigställd kommer nämnden 

att fatta beslut om personlig assistans utifrån ansökan. Klagandens ombud 

har informerats om möjligheten att ansöka om insatser med stöd av SoL 

under tiden som utredningen pågår för att säkerställa behovet av insatser.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det ankommer inte på kammarrätten att pröva om kommunen har uppfyllt 

sina uppgifter enligt 15 § LSS. Vad  har anfört i den delen 

lämnas utan åtgärd.  
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 1315-17 

   

 

 

Kammarrätten ansluter sig till de bedömningar förvaltningsrätten gjort.  

Överklagandet ska därför avslås.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Charlotte Waas Anders Lind Daniel Sandberg 

kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarättsassessor 

ordförande referent 

 

 

 Reb Kerstinsdotter 

 kammarrättsfiskal 

 föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 
2017-06-16 

Meddelad i Umeå 

Mål nr 

1400-17 

 

 

 

Dok.Id 71851     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 193 

901 05 Umeå 

Nygatan 45 

(Tingshuset) 

090-17 74 00  090-13 75 88 måndag–fredag 

08:00–12:00 

13:00–16:00 

E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se 

www.forvaltningsratteniumea.domstol.se 

 

 

 

KLAGANDE 
  

 

 

 

Ombud: 

Niklas Fjällström/Veronica Hedenmark 

Assistansjuristerna AB 

Östermalmsgatan 87 D 

114 59 Stockholm 

 

MOTPART 
Socialnämnden i Lycksele kommun 

Box 244 

921 24 Lycksele 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Lycksele kommuns beslut 2017-06-12   

 

SAKEN 
Insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade – LSS; fråga om interimistiskt beslut 

___________________ 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1400-17 

  

 

BAKGRUND 

 

 omfattas av LSS personkrets och har insats i form av 

personlig assistent. I ett beslut den 23 december 2015 beviljade 

socialnämnden  personlig assistans med 88,875 timmar per 

vecka under skollov, 33,847 timmar under helger samt 4 timmar per vecka 

under skolvecka i samband med fritidsaktiviteter utanför elevhemmet eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Beslut angavs 

gälla under perioden den 10 mars 2015 – den 18 juni 2017.  

 

 ansökte den 12 maj 2017 om fortsatt personlig assistans 

samt utökning av assistansen och ingav kompletteringar den 31 maj och den  

9 juni. Hon framställde därefter om förlängning av gällande beslut. 

 

Socialnämnden beslutade att avvisa  begäran om 

interimistiskt beslut gällande personlig assistans enligt LSS i avvaktan på 

beslut. Som skäl för beslutet angavs att nämnden enligt LSS inte ges 

möjlighet att fatta interimistiskt beslut. I beslutet anges att beslut utifrån 

ansökan den 12 maj 2017 kommer att fattas när utredningen är färdigställd. 

 

Socialnämnden har i ett meddelande till  ombud hänvisat 

till ett JO-beslut den 9 juni 2016 med dnr 26-2015 till stöd för att 

intermistiska beslut utifrån LSS inte får fattas av socialnämnden. Vidare har 

nämnden hänvisat till att  under utredningstiden kan ansöka 

om insatser enligt socialtjänstlagen för att säkerställa behov som finns samt 

uppgett att när utredningen gällande personlig assistans är klar kan beslut 

fattas retroaktivt. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1400-17 

  

 

YRKANDE M.M. 

 

 överklagar socialnämndens avvisningsbeslut och yrkar att 

förvaltningsrätten interimistiskt förordnar att hennes nuvarande LSS-beslut 

ska gälla i väntan på att hon meddelas ett nytt beslut. 

 

 anför bl.a. följande. Hon har haft personlig assistans under 

många år och har ett omfattande hjälpbehov. Kommunen har meddelat att de 

har tre månaders handläggningstid och lämnar henne utan insatser efter den 

18 juni 2017 i väntan på handläggningen. Hon ställer sig frågande till varför 

kommunen inte för tre månader sedan kontaktade henne gällande beslutet 

och själva initierade utredningen, vilket kommunen enligt 15 § LSS har 

skyldighet till. I ett JO-beslut (dnr 6900-2014) som kommunen hänvisat till 

rörde det sig om en förstagångsansökan enligt LSS, vilket självfallet fordrar 

utredning och inväntande av ADL-intyg och läkarintyg. Ett interimistiskt 

beslut av en kommun kan i det fallet av förklarliga anledningar inte bli 

aktuellt. I hennes fall finns både läkarintyg och tidigare LSS-beslut, varför 

underlag finns att tillgå både för ett interimistiskt beslut och ett längre 

gällande beslut. Samma situation har gällt tidigare och kommunen har då 

beslutat om tillfällig förlängning av hennes beslut i väntan på utredning av 

nya behov. Hon har hänvisats till att ansöka om insatser enligt 

socialtjänstlagen, dvs. hemtjänst. Hennes omfattande funktionshinder 

medför att hon är i behov av personlig assistans och punktinsatser enligt 

socialtjänstlagen är därför inte tillräckliga för att tillgodose hennes behov. 

Konsekvensen av att kommunen inte har fattat något beslut om förlängning 

av assistansen innebär att en hel personalgrupp kommer att tvingas avsluta 

sina anställningar. Det bör med tämligen hög grad av sannolikhet stå klart 

att socialnämndens beslut är felaktigt och förvaltningsrätten bör därför 

förordna att hennes nuvarande LSS-beslut ska gälla tills vidare. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1400-17 

  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

 har ett beslut om personlig assistans enligt LSS som är 

tidsbegränsat t.o.m. den 18 juni 2017. Hon måste därför ansöka hos 

socialnämnden om fortsatt assistans efter detta datum, vilket hon även gjort. 

Hon har även begärt att socialnämnden ska förlänga gällande beslut, vilket 

nämnden uppfattat som en begäran om interimistiskt beslut. Nämnden har 

avvisat begäran med motiveringen att det inte finns någon möjlighet att fatta 

interimistiska beslut enligt LSS. 

 

JO har i ett beslut den 9 juni 2016 (dnr 26-2015) med hänvisning till beslut 

den 12 maj 2016 (dnr 6900-2014) konstaterat att kommuner saknar 

möjlighet att fatta interimistiska beslut i LSS-ärenden eftersom det inte finns 

något författningsstöd för detta, varken i LSS eller förvaltningslagen. Enligt 

JO ska ett yrkande om interimistiskt beslut därför avvisas.  

 

En ny förutsättningslös prövning ska göras vid varje ansökan enligt LSS. 

Förvaltningsrätten finner inte att den omständigheten att det i JO:s ärenden 

var fråga om nyansökningar enligt LSS och inte en ansökan om förlängning 

av tidigare beslut föranleder annan bedömning i frågan om interimistiskt 

beslut kan fattas. Socialnämnden har därför haft fog för att avvisa begäran 

om interimistiskt beslut. Överklagandet av avvisningsbeslutet ska därför 

avslås.  

 

Förvaltningsrätten kan inte som första instans förordna interimistiskt om 

personlig assistans eftersom socialnämnden inte har gjort någon prövning i 

sak utan endast avvisat begäran om förlängning av gällande beslut.  

 

Förvaltningsrätten noterar att JO i de aktuella besluten uttalat att fram till 

dess att det slutliga beslutet fattas enligt LSS får den enskildes behov i 

stället tillgodoses genom insatser enligt socialtjänstlagen och att den 

enskilde inte kan ställas helt utan bistånd under utredningstiden. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UMEÅ 
DOM 1400-17 

  

 

 

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

 

 

Lena Bergsdorf 

Rådman 

 

Målet har föredragits av Ingrid Johansson.  
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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 B




