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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
5148-09

meddelat i Stockholm den 15 oktober 2009
KLAGANDE
Socialnämnden i Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm
MOTPART
AA
Vårdnadshavare: BB

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 30 juni 2009 i mål nr 2900-08, se bilaga
SAKEN
Stöd och service till vissa funktionshindrade
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten skriver av målet.

YRKANDE M.M.

Socialnämnden i Ängelholms kommun yrkar att Regeringsrätten ska undanröja
underinstansernas domar och fastställa nämndens beslut. Socialnämnden anför
bl.a. följande. Kommunen har inte något ansvar för de timmar som överstiger
20 timmar per vecka, såvida behovet inte anses tillfälligt eller oförutsett.
Dok.Id 79787
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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AAs grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka och hans ansökan
avser ett hjälpbehov som är av varaktig karaktär. Därmed är inte kommunen
skyldig att finansiera personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Behovet ska tillgodoses genom
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS.
Försäkringskassan övervältrar kostnader på kommunen genom att fördröja
handläggningen. Kassan har möjlighet att fatta ett interimistiskt beslut om
handläggningstiden bedöms som lång.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Av 2 § och 9 § 2 LSS framgår, såvitt nu är aktuellt, att kommunen ska svara för
insatsen 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 LASS. Denna reglering i LSS innebär att kommunen har
det yttersta ansvaret för att alla som omfattas av lagens personkrets och som
behöver personlig assistans får sådan assistans. Om någon som tillhör
personkretsen i LSS hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent
eller ekonomiskt stöd till sådan insats enligt den lagen, är därför kommunen alltid
skyldig att pröva rätten till assistans och i förekommande fall bevilja insatsen i
den utsträckning som krävs för att den enskilde ska vara tillförsäkrad goda
levnadsvillkor (7 §). Detta gäller även om den funktionshindrade sedan tidigare är
beviljad assistansersättning enligt LASS och oavsett om det är fråga om ett
varaktigt behov hos den enskilde. Socialnämnden borde således ha prövat AAs
ansökan.

Av utredningen framgår att Försäkringskassan numera har prövat och beviljat AA
utökad assistansersättning från en tidpunkt som i tiden ligger före hans nu aktuella
ansökan till kommunen. Det ytterligare antal timmar som Försäkringskassan
godtagit överstiger det antal timmar som var aktuellt i hans ansökan till
kommunen.
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Mot denna bakgrund saknas skäl att återförvisa målet till socialnämnden för
prövning av AAs ansökan utan målet ska skrivas av.

Kjerstin Nordborg

Karin Almgren

Margit Knutsson

Henrik Jermsten

Olle Stenman

Peter Lif
Beredningschef

Avd. II
Föredraget 2009-09-30

Målet har föredragits av regeringsrättssekreteraren Karin Hartmann

