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DOM 
2017-10-26 
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Dok.Id 157452     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 714 
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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: Ann Cathrine Sandberg 

Din förlängda Arm AB 

Skutgatan 2 

973 41 Luleå 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Gällivare kommun 

982 81 Gällivare 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 18 november 2016 i mål nr 1045-16, 

1391-16 och 1643-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Ekonomiskt stöd för personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten avvisar  överklagande av förvalt- 

ningsrättens dom i den del som avser perioden den 2 december 2015 –  

den 29 februari 2016. 

 

2. Med ändring av förvaltningsrättens dom upphäver kammarrätten Social-

nämnden i Gällivare kommuns beslut för perioden den 1 mars – den 31 maj 

2016 och förklarar att  har rätt till ekonomiskt stöd för de 

merkostnader som uppstått på grund av ordinarie assistents sjukdom. 

 

Det ankommer på kommunen att närmare beräkna den ersättning som ska 

utgå till  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och anför i huvudsak följande.  

 

Ordinarie assistent är inte oförmögen att arbeta som personlig assistent på 

grund av ålder och hälsa. Hans ordinarie assistent var sjukskriven på grund 

av en operation som inte har med arbetet som assistent att göra. Läkarintyg 

finns för perioden. Assistansanordnaren har därmed haft en skyldighet att 

betala sjuklön till hans assistent och därmed har en merkostnad uppstått som 

kommunen är skyldig att ersätta.  

 

 åberopar två läkarintyg till stöd för sin talan. Läkar-

intygen avser dels den 1 mars – den 3 april 2016, dels den 4 april – den 29 

maj 2016. 

 

Socialnämnden i Gällivare kommun anser att överklagandet ska avslås. 

Socialnämnden anför i huvudsak följande till stöd för sin inställning. 

 

Biståndsenheten har skickat informationsbrev till alla assistansanordnare där 

det framgår att sjukfrånvaro över sju dagar ska styrkas med läkarintyg och 

det borde vara väl känt av assistansanordnaren. Det läkarintyg som bifogats 

överklagandet till kammarrätten för mars månad är utfärdat den 20 mars 

2016. Läkarintyget för april och maj är utfärdat den 28 april 2016. Det är 

dessutom utfärdat utan kontakt med patienten. Det finns därför anledning att 

anta att intygen är skrivna i efterhand. Om assistansanordnaren betalat ut 

sjuklön fastän arbetstagaren inte har uppvisat läkarintyg i rätt tid, utan två 

till tre veckor efteråt, ska detta inte drabba kommunen. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Perioden den 2 december 2015 – den 29 februari 2016 

 

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom eller 

henne emot, se 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 
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Förvaltningsrätten har i den överklagade domen bifallit  

talan såvitt gäller perioden den 2 december 2015 – den 29 februari 2016. 

 har således beviljats ekonomiskt stöd för de merkost-

nader som uppstått under perioden i fråga. Domen har därmed inte gått 

 emot. Överklagandet ska i den delen därför avvisas. 

 

Perioden den 1 mars – den 31 maj 2016 

 

Tillämpliga bestämmelser och förarbetsuttalanden framgår av förvaltnings-

rättens dom. 

 

 är beviljad statlig assistansersättning. Han har för 

perioden den 1 mars – den 31 maj 2016 ansökt om ersättning av kommunen 

för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom i form av semester-

ersättning, arbetsgivaravgifter och övriga avtalsbundna avgifter.  

 

Inledningsvis bedömer kammarrätten att kommunen saknat fog för att 

avslå  ansökan med hänvisning till 9 d § 3 LSS. 

Bestämmelsen är främst avsedd för att ge kommunen en möjlighet att 

agera då en uppgiven assistent knappast kan anses förmögen att utföra 

något assistansarbete på grund av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak. 

 assistent har såväl före som efter sjukskrivnings-

perioden utfört sitt arbete som assistent. När denne varit sjukskriven har 

assistansarbetet utförts av en vikarie. Det är således inte fråga om en sådan 

situation där assistenten utför assistansarbete men där det kan ifrågasättas 

om assistenten har förmåga till sådant arbete på grund av sjukdom, ålder-

dom eller liknande orsak.     

  

Fråga är därefter om  i övrigt uppfyller förutsättningarna 

för rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. 

 

 har i kammarrätten åberopat läkarintyg av vilka fram-

går att hans ordinarie assistent var sjukskriven perioden den 1 mars – den 

29 maj 2016. Någon anledning att ifrågasätta läkarintygen med hänsyn till 
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tiden för dess utfärdande har inte framkommit. I målet är vidare ostridigt 

att vikarier har anlitats under den ordinarie assistentens sjukfrånvaro och 

att assistans därmed faktiskt har utförts. Enligt kammarrättens mening 

saknas mot den angivna bakgrunden skäl att betvivla att merkostnader för 

den ordinarie assistenten uppstått i form av semesterersättning m.m. 

Kostnaderna täcks inte av beviljad assistansersättning utan utgör sådana 

merkostnader som kommunen enligt 9 § 2 LSS ansvarar för.  

 

Kammarrätten finner därmed att överklagandet ska bifallas på så sätt att 

 ska anses ha rätt till ekonomiskt stöd för de mer-

kostnader som uppstått på grund av ordinarie assistents sjukdom avseende 

månaderna mars, april och maj 2016. Det får ankomma på kommunen att 

närmare beräkna den ersättning som ska utgå. 

_________________________ 

 

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

 

 

Charlotte Waas Carina Ferm Brodén Eric Lowén 

kammarrättsråd kammarrättsråd f.d. kammarrättsråd 

ordförande referent 

 

 Emil Öhlén 

 föredragande jurist 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 

 

Enhet 1 

DOM 
2016-11-18 

Meddelad i Luleå 

Mål nr 

1045-16 

1391-16 

1643-16 

 

Dok.Id 79751     
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 Gällivare kommun 

982 81 Gällivare 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Socialnämnden i Gällivare kommuns beslut den 8 april, 2 juni och 

12 juli 2016 

 

SAKEN 
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader avseende personlig assistans enligt 

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

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut för perioden den 

2 december 2015 – 29 februari 2016 och förklarar att  har 

rätt till ersättning för de merkostnader som uppstått under denna period på 

grund av personlig assistents sjukdom. Handlingarna i målet överlämnas till 

socialnämnden för beräkning av ersättningens storlek. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.  

___________________ 

  

1
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BAKGRUND 

 

Socialnämnden avslog  ansökningar om ekonomiskt stöd 

för merkostnader på grund av ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro 

under perioden den 2 december 2015 – 31 maj 2016. I besluten och 

utredningen anförde socialnämnden bl.a. följande. Med tanke på 

assistentens hälsa och ålder saknar hon förmåga att utföra arbete som 

assistent. Någon ersättningsgill kostnad har därmed inte uppstått. Läkarintyg 

för assistenten är utfärdat den 22 februari 2016. I intyget uppges att inget 

intyg utfärdats tidigare eftersom det under vårdtiden inte framgått att den 

sjuka har ett arbete. Detta innebär att inget läkarintyg har funnits från och 

med den sjunde dagen i sjukskrivningen. Arbetsgivare har därmed inte haft 

skyldighet att betala ersättning till arbetstagaren vilket också är ett skäl till 

att skyldighet att ersätta merkostnader saknas. Inget läkarintyg finns heller 

för perioden efter den 29 februari 2016. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

 yrkar att ansökningarna ska beviljas och anför bl.a. 

följande. Assistenten har genomgått en operation och därför inte kunnat 

arbeta. Hennes sjukdomsbild har inget med hennes arbete som personlig 

assistent att göra. Hon är nu åter i arbete och arbetar som vanligt. Det 

läkarintyg som skickats in avser perioden den 7 december 2015 – 

29 februari 2016 och är inte ett intyg om att assistenten är oförmögen att 

arbeta som personlig assistent på grund av ålder eller hälsa. Assistenten har 

arbetat för utföraren Din Förlängda Arm sedan den 1 februari 2007 och 

utfört sitt arbete utmärkt. Han får god omvårdnad och är mycket nöjd med 

assistenten. Assistentens första sjukdag i företaget var den 27 maj 2015 och 

då var hon sjuk i tre dagar. Din Förlängda Arm skickar inte vidare 

läkarintyg om assistenters sjukdom, men socialnämnden kan få ta del av 

läkarintyg på företagets kontor. Eftersom företaget är skyldigt att betala ut 

sjuklön har en merkostnad uppstått. 
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Socialnämnden anser att överklagandena ska avslås och anför bl.a.  

följande. Av inkomna handlingar framgår att den ordinarie assistenten varit 

sjuk och att vikarie har anlitats. Den ordinarie assistenten fyllde 77 år i maj 

2016. Att hon arbetat för Din Förlängda Arm sedan år 2007 styrker inte 

förmåga att utföra arbete nio år senare. 

 

RÄTTSLIG REGLERING M.M. 

 

Bestämmelser 

 

En av insatserna för särskilt stöd och service är biträde av personlig assistent 

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

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

socialförsäkringsbalken (9 § 2 LSS). 

 

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för 

assistans som utförs av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller  

liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent  

(9 d § 3 LSS). 

 

Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent 

ska bl.a. lämna uppgifter till kommunen som visar att något förhållande som 

anges i 9 d § 3 inte föreligger. Uppgifterna ska lämnas på begäran av 

kommunen (11 a § 2 och 3 LSS). 

 

Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för mistade förmåner under tid från 

och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om 

arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under denna tid  

genom intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte innehålla  

närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av (8 § lagen 

[1991:1047] om sjuklön). 
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Förarbeten  

 

Den bristande arbetsförmågan bör vara relaterad till sjukdom, ålderdom eller 

liknande omständighet, och avse just förmågan att arbeta som personlig  

assistent. Någon fast övre åldersgräns bör inte anges utan arbetsförmågan 

bör bedömas från fall till fall. I fråga om vad som avses med arbetsförmåga, 

bör den praxis som Försäkringskassan har i fråga om andra förmåner kunna 

tjäna som vägledning. Förslaget är främst avsett att ge kommunen eller  

Försäkringskassan en grund för att agera då en uppgiven assistent knappast 

kan anses förmögen att utföra något assistansarbete och fusk således kan 

misstänkas. Tanken är inte att alla assistenters arbetsförmåga ska utredas i 

varje enskilt fall, utan endast på förekommen anledning. Utredningens  

förslag innebär i praktiken att den som inte kan arbeta som assistent inte 

heller får arbeta som assistent (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 9 s. 221). 

 

Vägledande avgöranden 

 

I rättsfallet RÅ 2005 ref. 86 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att en 

kommuns skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

assistans inte kunde utgår från annat än de verkliga kostnaderna för insatsen. 

 

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 104 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen bl.a. att 

den faktiska merkostnaden motsvaras av kostnaderna för den assistent som 

är sjuk. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av handlingarna i målet framgår att den ordinarie assistenten är född år 

1939 och har arbetat för Din Förlängda Arm sedan år 2007. I nämndens 

utredning uppges att hon själv får lite hjälp av hemtjänst. Det framgår också 

att hon varit frånvarande under en längre sjukperiod. Samtidigt finns ingen 

uppgift i målet om att frånvaron skulle ha ett samband med åldrande. Vidare 

har inte framkommit att socialnämnden avseende någon annan tidsperiod 

ifrågasatt assistentens förmåga att utföra sitt arbete, vare sig före eller efter 

sjukperioden. Socialnämnden har inte heller, såvitt framgår, begärt in 

uppgifter om assistentens ålderdom. Mot bakgrund av detta anser 

förvaltningsrätten att det inte kan anses utrett att assistenten saknar förmåga 

att utföra sitt arbete. Det har därför inte funnits fog för att avslå 

ansökningarna enbart med hänvisning till assistentens hälsa eller ålder. 

 

Socialnämnden har även ifrågasatt  rätt till ersättning för 

merkostnader på den grunden att läkarintyget inte visats upp i rätt tid och 

inte täckt hela sjukperioden. Förvaltningsrätten gör här följande bedömning. 

 

Det ankommer på den som ansöker om en förmån att visa att förutsätt-

ningarna för att bevilja ansökan föreligger. Enligt läkarintyget gäller detta 

för tid från och med den 7 december 2015. Skäl att ifrågasätta merkostnader 

på grund av att det skulle ha saknats läkarintyg från och med den sjunde 

kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan kan därmed inte anses ha 

framkommit. Däremot anser förvaltningsrätten att det inte framkommit 

någon godtagbar anledning för  att inte inkomma med 

läkarintyg efter den 29 februari 2016. Han kan därför inte anses ha visat att 

det förelegat skyldighet att utge ersättning till assistenten på grund av 

sjukdom efter den 29 februari 2016. Någon annan grund för merkostnader 

med anledning av assistentens frånvaro har inte framförts.  
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Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningsrätten att  

 endast har visat att det uppstått merkostnader med anledning av 

ordinarie assistents sjukdom under perioden den 2 december 2015 – 29 

februari 2016. Han har därför rätt till ersättning för merkostnader under 

enbart denna period. Överklagandet ska således delvis bifallas. 

Handlingarna i målet bör överlämnas till socialnämnden för beräkning av 

ersättningens storlek. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

formulär DV 3109/1 C (se bilaga 1). 

 

 

Fredrik Sellberg 

 

I avgörandet har även nämndemännen Stefan Engström, Dan Nilsson och 

Lena Nordgren deltagit. 

 

Lisa Höglund 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 B




