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KLAGANDE 

Socialnämnden i Gällivare kommun 

982 81 Gällivare 

  

MOTPART 

  

 

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 29 maj 2015 i mål nr 35-15,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Tillfällig utökning av personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer  

Socialnämnden i Gällivare kommuns beslut. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden yrkar att nämndens beslut fastställs och anför, utöver vad 

som åberopats i förvaltningsrätten, bl.a. följande. Förvaltningsrätten synes 

ha bedömt att frågan avsåg ekonomiskt stöd, vilket inte var fallet. Ansökan 

avsåg biträde av personlig assistans eftersom  har 

kommunen som assistanssamordnare. Den lämnade assistansen har inte gett 

upphov till någon merkostnad eller någon ersättningsgill kostnad för  

 Nämnden har redan tillgodosett hans behov genom att 

bistå honom med biträde av personlig assistans och någon ytterligare åtgärd 

är inte möjlig. 

 

 som förelagts att svara i målet, har inte avhörts. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Den enskilde kan själv välja mellan antingen biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Det 

föreligger således en valfrihet för den enskilde i frågan om att få sin 

assistans ordnad direkt genom kommunen, och på så vis slippa kostnader 

för assistansen, eller att ordna assistansen själv med finansiering av 

kommun.  

 

 har den 15 oktober 2014 företagit en sjukresa till 

Sunderbyn tillsammans med sina ordinarie assistenter. Ansökan om 

tillfälligt utökad assistans avseende sjukresan inkom först den 12 november 

2014, och avsåg således förfluten tid.  I rättspraxis har fastslagits att 

insatsen personlig assistans till sin natur är sådan att den inte kan beviljas 

retroaktivt (RÅ 2006 ref. 76).  
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Frågan i målet är således om  istället kan beviljas 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Av utred- 

ningen i målet framgår att  har Gällivare kommun som 

assistanssamordnare och att den aktuella resan företogs med hans ordinarie 

assistenter. Då kommunen är assistanssamordnare uppstår inga kostnader 

för den enskilde. Det saknas följaktligen förutsättningar för att betala ut 

ekonomiskt stöd i det aktuella fallet. Socialnämnden har därmed haft fog för 

att avslå  ansökan om utökad personlig assistans. 

Överklagandet ska därför bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Torbjörn Helin Carina Ferm Brodén 

kammarrättslagman kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent  

 

 

 

  Anna Almqvist 

  kammarrättsfiskal 

  föredragande 
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KLAGANDE 

  

c/o  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Gällivare kommun 

982 81 Gällivare 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Gällivare kommuns beslut den 11 december 2014 

 

SAKEN 
Tillfälligt utökad assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 

 

Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut och visar målet åter till 

socialnämnden för prövning av  rätt till ekonomiskt 

stöd för skäliga kostnader för biträde av personlig assistent 
 

___________________
 

  

1
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BAKGRUND
 

 

 ansökte om tillfällig utökning av personlig assistans 

med tre timmar den 15 oktober 2014. Den 11 december 2014 avslog 

socialnämnden hans ansökan med följande motivering. Ansökan avser 

förfluten tid.  har redan gjort den aktuella resan som 

ansökan avser. I RÅ 2006 ref. 75 har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat 

att insatsen biträde av personlig assistent till sin natur inte kan beviljas 

retroaktivt. Ansökan avslås då biträde av personlig assistent inte kan 

beviljas retroaktivt och då behovet redan är tillgodosett.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

 genom sin gode man, yrkar att han ska beviljas 

tillfällig utökning av personlig assistans under tre timmar för läkarbesök på 

sjukhus. Han framför följande till stöd för sin talan. Kallelsen till 

läkarbesöket kom endast någon vecka innan själva besöket. Den gode 

mannen ansökte först hos försäkringskassan men blev hänvisad till 

kommunen. Den gode mannen ansökte då hos kommunen och resan med 

dessa tre extra timmars assistans hade då redan hunnit ske.  

 är helt beroende av sina assistenter och behöver ibland åka på 

läkarbesök med kort varsel. Han kan inte åka på läkarbesök utan sina 

assistenter.  

 

Socialnämnden vidhåller sitt beslut och yrkar att förvaltningsrätten inte 

ändrar det överklagade beslutet.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen i 

1 § LSS. Frågan i målet är om han har rätt till en tillfällig utökning av 
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I LULEÅ 
DOM 
2015-05-29 

35-15 

  

 

personlig assistans med tre timmar för en resa som skedde den 15 oktober 

2014.  

 

Enligt 7 § LSS har personer som omfattas av lagen rätt till insatser i form 

av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9 LSS, om de behöver 

sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat 

sätt. En sådan insats är enligt 9 § 2 LSS 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. 

 

Insatsen personlig assistans är till sin natur sådan att den inte kan beviljas 

retroaktivt. Av bestämmelsen i 9 § 2 LSS framgår emellertid att insatsen 

personlig assistans även kan bestå av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för en personlig assistent. Något hinder för att pröva rätten till sådant 

ekonomiskt stöd för förfluten tid föreligger inte (se Kammarrätten i 

Göteborgs dom 2010-01 05 i mål nr. 1637-09). Sådan ersättning kan utgå 

om den enskilda hade rätt till assistans samt att assistans faktiskt har 

lämnats under den tid som ersättningen avser och den lämnade assistansen 

gett upphov till kostnader för den funktionshindrade som är av 

ersättningsgill art (se RÅ 2000 not 176 och Kammarrätten i Jönköpings 

dom 2014-12-03 i mål nr. 3363-13). Socialnämnden hade därmed inte rätt 

att avslå  ansökan med motiveringen att insatsen 

redan var utförd.  

 

Socialnämnden har att som första instans pröva rätten till assistans för den 

aktuella resan, om assistans faktiskt lämnats och om den lämnade insatsen 

gett upphov till kostnader för den enskilde som är av ersättningsgill natur. 

Förvaltningsrätten upphäver därför det av socialnämnden fattade beslutet 

och visar målet åter till socialnämnden för erforderlig handläggning.    
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

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

 

 

Eva Westerlund 

 

Linnea Nyström 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




