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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
3812-08

meddelad i Stockholm den 30 april 2009
KLAGANDE
AA
Ombud:
BB

MOTPART
Trollhättans kommun
Omsorgsnämnden
Box 981
461 29 Trollhättan
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 21 maj 2008 i mål nr 6736-07, se bilaga
SAKEN
Avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen
___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer underinstansernas avgöranden och visar målet åter till
Trollhättans kommun för förnyad handläggning.

Dok.Id 71024
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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YRKANDE M.M.

AA överklagar kammarrättens dom och yrkar att Trollhättans kommun kraftigt
sänker sina höga krav på ersättning för hennes boende och hänvisar till de skäl
som låg till grund för överklagandena i Regeringsrättens
mål nr 7304–7306-07.

Trollhättans kommun har avstått från att yttra sig med hänvisning till
Regeringsrättens avgörande i mål nr 7304–7306-07.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska kommunen
inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd. För bostad i sådant särskilt boende som avses i nämnda
bestämmelse och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken får, enligt 8 kap. 2 §
första stycket SoL, kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens
självkostnader.

Frågan i målet är om bestämmelserna i 8 kap. SoL är tillämpliga på den som hyra
betecknade kostnadspost som avser upplåtelse av bostad i särskilt boende för AA
för tiden fr.o.m. den 1 januari 2007. Regeringsrättens mål nr 7304–7306-07 gällde
samma fråga rörande tidigare tidsperioder. I dom den 20 januari 2009 (RÅ 2009
ref. 1) fann Regeringsrätten att reglerna om avgifter i 8 kap. SoL var tillämpliga
på den som hyra betecknade kostnadsposten och biföll överklagandena.
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Omständigheterna i de nämnda målen var desamma som i detta mål.
Överklagandet ska därför bifallas och målet visas åter till kommunen för förnyad
handläggning.

Sten Heckscher

Lars Wennerström

Eskil Nord

Peter Kindlund

Kristina Ståhl

Patrik Lidin
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. I
Föredraget 2009-04-01

