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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2019-02-21 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 1710-18 

 

  

 

 

Dok.Id 238057     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

  

Ombud: Abir Daher 

Harmoni Assistans AB 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 11 april 2018 i mål nr 3521-17,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

 

2. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och Försäkringskassans 

omprövningsbeslut samt visar målet åter till Försäkringskassan för ny pröv-

ning. 

_________________________ 

 

  



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM Sida 2 

  Mål nr 1710-18 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas ersättning för personlig assistans 

dygnet runt. Hon anför bl.a. att hennes dödliga sjukdom gör att hennes  

hälsotillstånd stadigt försämras.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. 

 

Av den medicinska utredningen i målet framgår att  har en 

svår funktionsnedsättande sjukdom som innebär att hon stadigt försämras. 

Det framgår vidare att hon, efter att Försäkringskassan fattade sitt grundbe-

slut den 13 december 2016, blivit väldigt försämrad, bl.a. genom ytterligare 

försämrad funktion i hennes tidigare enda använda arm. Detta påverkar bl.a. 

förmågan att äta och dricka själv och vid ADL-bedömning den 5 juni 2017 

klarar hon inte detta.  

 

Försäkringskassan har i sitt omprövningsbeslut den 7 juli 2017 endast  

beaktat den funktionsnedsättning som fanns vid tidpunkten för grundbe-

slutet. Förvaltningsrätten ansåg att det inte fanns skäl att göra någon annan 

bedömning av  behov av assistans än den som Försäkrings-

kassan hade gjort. 

 

Vid Försäkringskassans omprövning av en förmån av nu aktuellt slag ska en 

ny fullständig prövning av saken göras och i detta ingår att nya omständig-

heter fram till tidpunkten för omprövningen ska beaktas. Med hänsyn till att 

så inte har skett, samt att det framgår att  har försämrats  

mellan tidpunkten för grundbeslutet och tidpunkten för omprövningsbe- 

slutet, ska underinstansernas avgöranden upphävas och målet visas åter till 

Försäkringskassan för ny prövning. 

_________________________ 
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  Mål nr 1710-18 

   

 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson och Linda 

Svärd (referent) har deltagit i avgörandet. 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2018-04-11 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

3521-17 

 

 

 

Dok.Id 168845     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

KLAGANDE 
  

 

 

 

  

Ombud: Abir Daher 

Harmoni Assistans AB 

Drottninggatan 62 

252 21 Helsingborg 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 7 juli 2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 3521-17 

  

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar Försäkringskassans beslut.   

 

Försäkringskassan vidhåller sitt beslut. 

 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.  

 

Av den medicinska utredningen framgår i huvudsak följande.  

har en reumatisk sjukdom, en tilltagande stelhet och svåra smärtor i krop-

pen. Hennes sjukdom är progressiv och hon blir allt sämre. När hon får 

CPAP-behandling behöver hennes andningsmask rättas till någon gång på 

natten, något hon inte kan utföra själv.  är mycket orolig när 

hon lämnas ensam. Hon kräks inte mer än andra men om det sker i masken 

på finns det en risk att hon dör.  Av anteckningar från samtal med den för-

säkringsmedicinska rådgivaren framgår att risken för trycksår inte skiljer sig 

om vändningsintervallerna är var 3:e timme eller var 4:e timme.  

 

Grundat på det som framkommit genom överklagandet och i utredningen i 

övrigt finner förvaltningsrätten inte att det föreligger sådana omständigheter 

att det finns skäl att göra någon annan bedömning beträffande omfattningen 

av  behov av assistans än den som Försäkringskassan har 

gjort. Hennes överklagande bör därför avslås.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 3521-17 

  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1 D) 

 

 

Daniel Samuelson  

lagman 

 

I målet har även nämndemännen Ingrid Karlsson, Eric Aronsson och Anette 

Bjers Gustafsson deltagit. 

 

Föredragande: Erik Bröddén 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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 2



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. 

Bilaga B




