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KLAGANDE 
  

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

(Ärende-id: 180385643957) 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 11 september 2018 i  

mål nr 2693-18, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att 

 tillhör den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387)  

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Handlingarna över-

lämnas till Försäkringskassan för fortsatt handläggning. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och 

förklarar att hon är berättigad till assistansersättning i samma omfattning 

som tidigare. Hon anför bl.a. följande. Hon har varit beviljad assistans-

ersättning de senaste 15 åren och har inte förbättrats. Behandlande läkare 

har klargjort att den form av hjärnskada som hon har påverkar funktions-

förmågan. Hon har även KOL. Hon beskriver sina svårigheter med på- och 

avklädning, toalettbesök, i matsituationen, till natten och vid utomhus-

vistelser.     

 

Försäkringskassan motsätter sig att förvaltningsrättens dom ändras och 

anför bl.a. följande. Det framgår inte av underlaget att  

funktionshinder medför att hon tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Det 

framgår inte heller att hennes hjärnskada medför att hon tillhör person-

kretsen enligt 1 § 2 LSS. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

I kammarrätten har tillkommit ett intyg den 8 november 2018 av specia-

listen i allmänmedicin  Cityläkarna, Borås. I detta och 

tidigare läkarintyg beskrivs omfattande aktivitetsbegränsningar. Bland annat 

har distriktsläkaren  vid Boda vårdcentral i Borås i ett 

telefonsamtal den 4 maj 2018 med kommunens LSS-handläggare beskrivit 

hur  hjärnskada påverkar hennes funktionsförmågor. Försäk-

ringskassan har inte åberopat någon kommentar av sin försäkringsmedi-

cinska rådgivare till det senare uttalandet. Mot bakgrund härav anser kam-

marrätten att det inte finns skäl att ifrågasätta behandlande läkares bedöm-

ningar av  aktivitetsbegränsningar. Av deras intyg framgår att 

 har stora, varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd och service. Eftersom  har haft 
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assistansersättning i 15 år måste det anses uppenbart att funktionsnedsätt-

ningarna inte beror på normalt åldrande.  tillhör därmed den 

personkrets som anges i 1 § 3 LSS. Med denna bedömning saknar det bety-

delse vilka orsakerna i övrigt är till funktionshindren (jfr prop. 1992/93:159 

s. 168). 

 

Med detta ställningstagande saknas skäl att bedöma om  även 

tillhör den personkrets som anges i 1 § 2 LSS.  

 

Eftersom underinstanserna inte har bedömt om övriga förutsättningar för 

assistansersättning föreligger, bör deras avgöranden upphävas och hand-

lingarna överlämnas till Försäkringskassan för fortsatt handläggning. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Ola Holmén (ordförande) samt kammarrätts-

råden Göran Mattsson (referent) och Jan Källman har deltagit i av-

görandet. 
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Bakgrund och gällande regler framgår av det överklagade beslutet. 

 

I målet finns bl.a. en ADL-bedömning från arbetsterapeuten  

och två intyg från behandlande distriktsläkaren  (base-

rade på samma undersökning samt journaluppgifter), vilka förvaltningsrät-

ten har tagit del av. 

 

Förvaltningsrättens bedömning  

Utredningen från professionella bedömare i form av läkare och arbetstera-

peut är svårvärderad.  har, enligt behandlande läkare Georgios 

Kostomoiros, stora begränsningar i hela den dagliga livsföringen. Någon 

tydlig förklaring till varför hon skulle ha ett så stort och kontinuerligt hjälp-

behov framkommer dock inte. Det medicinska underlaget innehåller spar-

samma beskrivningar av objektiva undersökningsfynd och det anges inte 

heller närmare vilka bedömningar som bygger på observationer gjorda i 

samband med undersökningen. I arbetsterapeutens ADL-bedömning anges 

att  blir sluten och orolig när det är någon som observerar var-

vid det är oklart hur initiativförmågan påverkas. ADL-bedömningen kan 

därmed inte ges något avgörande bevisvärde för prövningen. 

 

Det får anses sannolikt att  behöver viss hjälp för att klara den 

dagliga livsföringen. Hennes funktionshinder kan emellertid inte anses vara 

så stort och förorsaka sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföring-

en med ett så omfattande behov av stöd och service som förutsätts för att 

hon ska tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 LSS.  uppfyller 

således inte samtliga krav för att hon ska omfattas av personkretsen enligt 

LSS. Inte heller finns adekvat utredning som gör sannolikt att kan hon be-
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dömas omfattas av någon av de andra personkretsarna enligt lagen. Över-

klagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (DV 3104/1D). 

 

 

Veronica Lindström 

 

Rådmannen Veronica Lindström och nämndemännen Kerstin Cewers, Mar-

got Herbertsson och Bo-Enar Karlsson har avgjort målet. Föredragande ju-

rist har varit Anders Sanner. 
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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. 
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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




