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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 juni 2015 i mål nr 6102-14,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning och ett förhöjt 

timbelopp och anför följande. Bifogade medicinska underlag jämte den 

detaljerade beskrivningen av hennes hjälpbehov i ansökan visar att hon 

tillhör personkretsen i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, förkortad LSS. Det är därigenom styrkt att hon i sin 

dagliga livsföring har betydande svårigheter och behöver personlig 

assistans för sina grundläggande behov. I förvaltningsrätten fick hon inte 

möjlighet att komma till tals i en muntlig förhandling. Hon har under 
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processens gång även förbehållit sig rätten att få komplettera sin ansökan 

med ett aktuellt läkarintyg så snart hon får en tid på neurologen. Vid 

tidpunkten för ansökan om assistansersättning stod hon utan behandlande 

läkare. Förvaltningsrätten avkunnade dom innan komplettering kommit 

in. Det nu aktuella läkarintyget som bifogats överklagandet styrker att 

hon inte kunde få något intyg före sin 65-årsdag pga. läkarbrist. Enligt 

bedömningen som gjorts i läkarintyget uppfyller hon kriterierna för 

assistansersättning.  

 

 åberopar bl.a. ett kompletterande läkarintyg daterat den 

12 maj 2015 från specialistläkaren i neurologi,  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. Neurologspecialisten  uppger i läkarintyget att 

 är i behov av hjälp i många olika situationer, vilket inte har 

någon självklar motsvarighet i de olika undersökningar och status som 

redovisats tidigare i intyget. Hon bedömer att  uppfyllde 

kriterierna för assistansersättning före sin 65-årsdag, men preciserar inte 

vilka dessa kriterier är. Det dras således långtgående slutsatser utan att 

det finns något stöd för dessa.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Handläggningen hos Försäkringskassan och i förvaltningsrätten 

 har anfört att hon inte har getts tillräckligt med tid för att 

komplettera sin ansökan med ett aktuellt läkarintyg, varken hos 

Försäkringskassan eller i förvaltningsrätten, och att Försäkringskassan 

inte uppfyllt sin utredningsskyldighet. Hon har också framfört att 

förvaltningsrättens avslag på hennes senast begärda anstånd inte har nått 

henne förrän efter förvaltningsrättens dom i målet. 
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Det ankommer på den enskilde att lämna de uppgifter och det underlag 

som är av betydelse för bedömningen av den aktuella frågan. Kammar-

rätten noterar att  har beviljats anstånd flera gånger för att 

komma in med kompletterande medicinskt underlag, såväl hos 

Försäkringskassan som i förvaltningsrätten. Hon har också förelagts att 

slutföra sin talan. Även om det är oturligt att förvaltningsrättens skrivelse 

om avslag på den sista anståndsbegäran därefter inte nått  i tid 

konstaterar kammarrätten att det kompletterande läkarintyget nu har 

tillförts målet. Något skäl att, på grund av handläggningen i denna del, 

återförvisa målet kan mot denna bakgrund inte anses föreligga. 

 

 har även anfört att hon begärt men inte fått möjlighet att 

komma till tals vid en muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Som skäl 

för sin begäran anförde hon i förvaltningsrätten att hon genom en 

förhandling skulle kunna få svar på de frågor som ställts till Försäkrings-

kassan om deras utredningsansvar, om Försäkringskassan ansåg sig ha 

uppfyllt detta och om Försäkringskassan ansåg att ärendet var tillräckligt 

utrett innan beslut fattades. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om 

muntlig förhandling med motiveringen att en sådan ansågs obehövlig 

med hänsyn till målets beskaffenhet och vad som i övrigt kommit fram i 

målet. 

 

Även om muntlig förhandling ofta kan vara ett behövligt inslag när det 

gäller den aktuella måltypen kan det angivna syftet i förevarande fall inte 

anses vara sådant att det utgör skäl att hålla muntlig förhandling. Enligt 

kammarrättens mening kan det inte heller i denna del anses föreligga en 

sådan handläggningsbrist som skulle kunna föranleda en återförvisning 

av målet. Det kan också noteras att  yrkande om återför-

visning till lägre instans inte längre kvarstår.  
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Frågan om assistansersättning 

Den sakfråga som kammarrätten har att pröva i målet är om  

tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS, vilket är en förutsättning för att 

hon ska kunna beviljas assistansersättning. 

 

Det är ostridigt att  funktionshinder är varaktigt och inte beror 

på normalt åldrande. För att hon ska anses tillhöra personkretsen i 1 § 3 

LSS krävs dock att även övriga rekvisit i bestämmelsen är uppfyllda. 

Eftersom  fyllt 65 år sedan ansökan om assistansersättning 

gjordes är det enbart hennes behov så som de såg ut före 65-årsdagen 

som kan beaktas vid kammarrättens prövning, jfr 51 kap. 8 § social-

försäkringsbalken, förkortad SFB. Frågan som kammarrätten har att ta 

ställning till är därför om det kan konstateras att  funktions-

hinder före 65-årsdagen var stort och förorsakade betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och 

service.  

 

Medicinsk utredning 

Vid underinstansernas bedömning av  ansökan bestod det 

medicinska underlaget huvudsakligen av ett läkarintyg från år 2010 

avseende parkeringstillstånd samt journalanteckningar från 2012 som 

främst beskriver  medicinering.  

 

I kammarrätten har  kompletterat med ett läkarintyg utfärdat 

den 12 maj 2015 av neurologspecialisten  I intyget anges 

att det skrivs utifrån de funktioner som var kända före det att  

fyllde 65 år. Såvitt avser aktivitetsnedsättningar anges bl.a. följande. 

 har diagnosen Parkinson och de första symtomen noterades 

redan år 2005. Utifrån kraftigt svängande rörlighet där hon växlar mellan 

att vara orörlig och överrörlig så fluktuerade behovet av hjälp under 

dygnet, men på grund av oberäkneligheten där hon plötsligt kan bli 

stående utan att kunna röra sig alls, föreligger ett behov av att ha någon 
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annan person närvarande. Hon behöver ha någon närvarande för att klara 

av personlig hygien både dagtid och nattid, hjälp med tvättning, toalett-

besök, promenader samt på- och avklädning. Att klara av att stå upp för 

att laga mat är uteslutet. Intermittent behöver hon också hjälp för att klara 

av att äta och dricka, eftersom både stelhet och skakningar gör att hon 

inte klarar av att föra maten till munnen. Kontinuerliga smärtor och 

stelhet orsakar också ökad trötthet. Det kan hända att hon hamnar i ett 

tillstånd av orörlighet när ingen finns i närheten och hon kan då inte 

påkalla hjälp. Det finns i en sådan situation också en risk att hon faller, 

vilket understryker att någon bör finnas närvarande. Sammantaget 

bedöms  redan före sin 65-årsdag uppfylla kriterierna för att 

beviljas assistansersättning.  

 

Kammarrättens bedömning 

Kammarrätten konstaterar att  har en sjukdom som medför 

svårigheter i den dagliga livsföringen. Det medicinska underlag som 

fanns tillgängligt före  65-årsdag i april 2013 visar dock inte 

att svårigheterna är sådana att hon då omfattades av personkretsen enligt 

LSS. Läkarintyget som nu har kommit in beskriver hennes funktions-

hinder före 65-årsdagen och stöder visserligen att det finns ett hjälp-

behov, men bedömningarna saknar stöd i journalföring eller annan 

medicinsk dokumentation. Det framgår inte heller av intyget vad  

 handgripligen behöver hjälp med och det saknas övrig utredning 

som bygger på observation av hennes förmåga att klara olika moment i 

vardagen.  

 

Kammarrätten anser därmed att underlaget inte ger tillräckligt stöd för 

bedömningen att  funktionshinder är stort och förorsakar 

sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd och service som förutsätts för att hon ska höra 

till personkretsen i 1 § 3 LSS (jfr HFD 2012 ref. 8). Det saknas därför 
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förutsättningar att bevilja henne assistansersättning enligt SFB och att 

medge ett förhöjt timbelopp. Överklagandet ska därför avslås.  

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

 

 

 Petter Classon 

 

 

Ingela Hofvander Tommy Fraenkel 

referent 

 

 

 /Louise Malmberg 
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BAKGRUND 

 

Försäkringskassan har beslutat att  inte är berättigad till assi-

stansersättning eller assistansersättning med förhöjt timbelopp. Besluten 

har motiverats bl.a. enligt följande. Av befintliga underlag framgår att 

 har svårigheter med balans-, gång- och rörelserubbningar samt 

att hon har behov av levande hjälp eller stöd för att ta sig fram. Det är inte 

styrkt att  funktionsnedsättning är av den omfattningen och 

orsakar så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen enligt lagens 

mening att hon tillhör personkrets 3 enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Eftersom hon inte har rätt till 

assistansersättning kan hon inte heller få förhöjt timbelopp.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning och ett förhöjt 

timbelopp och anför bl.a. följande. Försäkringskassan har ett ansvar för 

utredningen i ett ärende och även en serviceskyldighet. Försäkringskassan 

brukar träffa den sökande, och då göra en omfattande utredning av dennes 

hjälpbehov. Så har inte skett i hennes ärende. Hon har fått hjälp med be-

skrivningen av hennes hjälpbehov, vilken följer Försäkringskassans väg-

ledning på området. Försäkringskassan har härigenom fått ett tillräckligt 

underlag för att kunna fatta ett positivt beslut. Försäkringskassan har emel-

lertid inte gjort någon egen utredning kring hennes hjälpbehov eller träffat 

henne för att göra en sådan, vilket borde ha gjorts då hennes egen utred-

ning har underkänts. Försäkringskassan har därtill förstört kontakten med 

hennes nuvarande läkare och vägrat ge henne mer tid för att kunna besöka 

en ny läkare. Det måste ha varit uppenbart för Försäkringskassan att hon 

har varit förhindrad att komma in med ett kompletterande läkarintyg på 

grund av de organisatoriska problem som har funnits inom vården, och att 
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hon därför inte har kunnat få någon ny tid hos en behandlande läkare på så 

kort tid som hon har getts.    

 

SKÄLEN FOR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

En försäkrad som omfattas av 1 § LSS kan för sin dagliga livsföring få 

assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 

9 a § samma lag (51 kap. 2 § SFB). 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller bestäm-

melser om insatser åt personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

eller  

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppen-

bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar bety-

dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service (1 § LSS). 

 

För att en person ska omfattas av 1 § 3 ska funktionshindren vara varakt-

iga, dvs. inte vara av tillfällig eller mer övergående natur. Vidare ska 

funktionshindren vara stora och förorsaka betydande svårigheter i den dag-

liga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas bl.a. att den 

enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och 

hygien, påklädning, mathållning, kommunikation (t.ex. direkt samtal med 

andra och telefonering), förflyttning inomhus eller utomhus, sysselsättning 

och nödvändig träning och/eller behandling. Det kan också handla om att 
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kunna göra sig förstådd eller förstå sin ekonomi. Ett omfattande behov av 

stöd eller service kan vara behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, 

matlagning, skrivning och läsning, kommunikation, förflyttning, syssel-

sättning och rekreation m.m. Behovet ska bedömas med beaktande av in-

satser från hela samhället, inte bara av insatser enligt denna lag. I begrep-

pet omfattande behov av stöd eller service kan ligga både kvantitativa och 

kvalitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dag-

ligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Ibland kan det dock behövas 

återkommande insatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång är 

att betrakta som omfattande. För att en person ska omfattas av lagen krävs 

också att det är uppenbart att hans funktionshinder inte beror på normalt 

åldrande (prop. 1992/93:159 s. 168–170). 

 

Utredningen i målet 

 

Av ett läkarintyg från den 2 november 2010 utfärdat av överläkaren Peter 

Vaghfeldt framgår bl.a. följande.  har komplicerad Parkinson-

sjukdom med gång-, balans- och rörelserubbningar. Hon har svårigheter att 

gå 20 - 30 meter och måste ha levande hjälp eller stöd för att ta sig fram. 

Hon kan få plötsliga muskelkramper och gångstopp med påtaglig fallrisk. 

Utöver detta har hon besvär med balansen och kan utan föraning falla 

bakåt. Hennes sjukdom har en progressiv karaktär och hon kommer att 

försämras på årsbasis.  

 

Av en remiss från den 8 november 2010 utfärdad av läkaren 

 framgår att  på grund av en ruptur av supraspinatussenan 

har en inskränkt rörlighet och har en oförmåga att abducera armen aktivt. 

Hon har något bättre passiv rörlighet än aktiv rörlighet. Hon har en känd 

diabetes och Parkinson.    
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten anser att målet är tillräckligt utrett. 

 

För att den enskilde ska vara berättigad assistansersättning enligt SFB 

måste han eller hon omfattas av den angivna personkretsen i LSS. I frågan 

om personkretstillhörighet visar utredningen att  funktionsned-

sättning inte omfattas av personkrets 1 eller 2. Förvaltningsrätten har där-

med att pröva om hon omfattas av personkrets 3. 

 

Utredningen i målet visar att  har ett varaktigt funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Emellertid framgår inte av 

den medicinska utredningen i vilken omfattning eller på vilka sätt hennes 

funktionshinder, förutom att hon har behov av stöd för att inte ramla, på-

verkar hennes förmåga att klara sina vardagsrutiner. Vidare finns inte nå-

gon omfattande dokumentation som objektivt ger stöd för vad hon har an-

fört om sina behov. Utredning visar därmed inte att hennes funktionshinder 

är av sådan omfattning att det förorsakar sådana betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 

service som avses i LSS.  uppfyller därför inte samtliga krav 

för att omfattas av personkrets 3.  

 

Eftersom  inte omfattas av personkretsen i LSS kan hon inte 

beviljas assistansersättning. Hon kan därför inte heller beviljas förhöjt tim-

belopp. Vad hon har anfört i fråga om Försäkringskassans handläggning av 

ärendet föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför av-

slås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3104/1 B)  

 

 

Hars-Erik Jonasson  

F.d. lagman  

 

I avgörandet har även nämndemännen Britt Olsson, Boris Leimar och 

Svetlana Lucic deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Jonas Chrona. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet 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. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

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 två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades. 

 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då 

han/hon fick del av kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut 

t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 

Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 juli, som inte har någon motsvarighet två 

månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista dag, dvs. i det här exemplet 

den 30 september. 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. 
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