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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
2783-08

meddelat i Stockholm den 15 juli 2009
KLAGANDE
AA
Ombud
Hanna Eriksson
STIL
Arenavägen 63
121 77 Johanneshov
MOTPART
Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 26 mars 2008 i mål nr 3250-07
SAKEN
Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd i
kammarrätt
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.
Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar AA
prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av
hans överklagande av Länsrätten i Gävleborgs läns dom den 10 oktober 2007
i mål nr 15-07.

Dok.Id 75565
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
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

AA ansökte i november 2006 hos Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun om
ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Ansökan avsåg kostnader för vikarie när hans ordinarie
personliga assistent var sjuk under september 2006. Nämnden avslog
ansökningen. Länsrätten i Gävleborgs län avslog AAs överklagande av nämndens
beslut i dom den 10 oktober 2007 (mål nr 15-07). Genom det nu överklagade
avgörandet beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd.

YRKANDE

AA yrkar att han ska meddelas prövningstillstånd i kammarrätten.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till
omedelbart avgörande.

Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas
prövningstillstånd i kammarrätten bl.a. om anledning förekommer till ändring i
det slut vartill länsrätten kommit.

Av Regeringsrättens dom den 17 juni 2009 i mål nr 2781–2782-08, som avser
AAs merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom under andra perioder, får
anses följa att det förekommer anledning till ändring i det slut vartill
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länsrätten kommit i det nu aktuella målet. Prövningstillstånd för prövning i
kammarrätten ska därför meddelas.

Annika Brickman

Kristina Ståhl

Olle Stenman

Peter Lif
Beredningschef

Avd. II
Föredraget 2009-06-30

Målet har föredragits av regeringsrättssekreteraren Karin Hartmann

