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C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 25 maj 2016 i mål nr 2002-16,  

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 29 april 2016. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Omsorgsnämnden i Borlänge kommun yrkar att kammarrätten fastställer 

nämndens beslut den 29 april 2016. 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 han i huvudsak följande.  

 

I aktuellt mål torde inte vara fråga om vad som ska anses vara ett skäligt 

belopp utan vilken redovisning som ska ges in för att styrka uppkomna 

kostnader för utförd assistans. Han har gett in kopior av fakturor som 

redogör för vilket belopp han häftar i skuld till sin assistanssamordnare. Han 

har därigenom styrkt sina kostnader. Underlaget möjliggör även en 

bedömning av kostnadens skälighet. Det kan knappast vara upp till varje 

kommun att besluta om vilken redovisning som krävs utan det måste finnas 

en nivå av redovisning som objektivt ska anses tillräcklig. För högt ställda 

krav kan äventyra den enskildes rätt till beslutad insats samt valfrihet att 

själv avgöra hur assistansen ska vara ordnad. Den redovisning som 
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nämnden efterfrågar är uppgifter om kostnader som han inte har tillgång till 

när han köper sin assistans och inte förfogar över. Kravet på redovisning av 

de personliga assistenternas lönenivå, OB-ersättning m.m. står vidare i strid 

med personuppgiftslagen. Kammarrätten måste också ta ställning till 

Borlänge kommuns ersättningsmodell som sådan. LSS godkänner ingen 

schablonisering av det ekonomiska stöd som den enskilde ska erhålla. Det 

är skäligheten som ska bedömas. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser och förarbetsuttalanden framgår av 

förvaltningsrättens 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. 
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 har begärt ersättning av nämnden för utförd assistans 

motsvarande schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Han 

har till stöd för sitt anspråk lämnat in fakturor från assistansanordnaren 

som är utställda på honom samt redovisning över antalet utförda 

assistanstimmar för den i målet aktuella perioden. 

 

 har således begärt ersättning för sina kostnader för den 

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

Däremot har han inte i tillräcklig utsträckning redovisat underlag från 

anordnaren som gör det möjligt för nämnden att bedöma skäligheten i 

kostnaderna. Mot bakgrund och med beaktande av vad Högsta 

förvaltningsdomstolen har 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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