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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

  

MOTPART 
  

 

God man:  

c/o  

 

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 6 oktober 2016 i mål nr 1718-16,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer kassans beslut. Till stöd för sin talan anför Försäkringskassan 

bl.a. följande.  

 

Av daganteckningar från Arbetsförmedlingen, som avser åren 2011 – 2016, 

framkommer flera omständigheter som talar emot senare utredning i målet. 

Det anges bl.a. att  under ett samtal blir allt mer aktiv och for-

mulerar önskemål om att vilja utveckla sig själv. År 2013 kan han föra 

enklare samtal helt på svenska. Han har gått på SFI och haft praktik då han 

arbetat med bl.a. målning och trädgårdsskötsel. Han har också – såvitt kan 

förstås av daganteckningarna – ansökt om etableringsersättning och etable-

ringsplan.  

 

Av journalhandlingar från vårdinrättningar under åren 2011 – 2016 framgår 

bl.a. följande. År 2012 noterar kurator att  har lärt sig skriva och 

läsa hemma. Han kan klockan, hittar på egen hand i Svängsta och kan 

handla i affär. Han verkar hänga med bra i samtal och ger god emotionell 

kontakt. Brodern uppger att han förbättrats mycket samma år. Brodern 

uppger vidare att  allmäntillstånd och psykiska tillstånd revolu- 

tionärt har förbättrats. Under år 2013 hade  praktik på Bub-

betorps gård, dit han reste på egen hand. Enligt uppgift därifrån behövde 

han viss hjälp med svenskan men klarade av praktiken i övrigt. Sammanfatt-

ningsvis var det ”inget särskilt med honom förutom att han hade lite svårt 

att lära sig svenska”. Detta stämmer väl överens med den bild som förmed-

las av kuratorn i februari 2012. 

 

Vid ADL-bedömning i december 2015 uppges att  inte kan dela 

sin mat själv eller gå på toaletten själv. Vidare uppgavs att han då inte 

kunde klockan eller åka buss själv. Det framgår ingen medicinsk orsak till 

varför han skulle ha försämrats så kraftigt sedan år 2013. Det är vidare en 
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påfallande skillnad mellan vad som framkommer av daganteckningarna från 

Arbetsförmedlingen och medicinska underlag. 

 

Sammantaget ger utredningen inte stöd för att  tillhör den 

personkrets som förutsätts för assistansersättning. 

 

 har inte svarat i målet. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Som Försäkringskassan anfört framstår den beskrivning av  

funktionsförmåga som ges i läkarutlåtanden och annat beslutsunderlag som 

funnits i underinstanserna som helt oförenlig med vad som framgår av den 

utredning Försäkringskassan presenterat i kammarrätten.  har inte 

bemött de nytillkomna uppgifterna i målet. Kammarrätten anser att han inte 

uppfyller förutsättningarna för att tillhöra den personkrets som förutsätts för 

assistansersättning. Överklagandet ska således bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Jan Källman (referent) 

samt tf. kammarrättsassessorn Cecilia Sjöstrand har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 
2016-10-06 

Meddelad i Växjö 

Mål nr 

1718-16 

 

 

 

Dok.Id 142515     
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 

  

 

 

  

God man:  
 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 13 april 2016, se bilaga 1    
 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att  

tillhör personkrets 1 § 1 LSS. 

 

Målet visas åter till Försäkringskassan för vidare handläggning. 

 

  

1
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten beviljar honom assistansersättning. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 51 kap. 2 § SFB kan en försäkrad som omfattas av 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för sin 

dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig 

assistans som avses i 9 a § samma lag.  

 

Den personkrets som med stöd av LSS har rätt till insatser för särskilt stöd 

och särskild service anges i 1 § nämnda lag och avser bl.a. personer med 

utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. 

 

Habiliteringsöverläkare  har i ett flertal olika medicinska 

underlag bedömt att  lider av en utvecklingsstörning och autism. 

Det finns enligt domstolens mening ingen anledning att ifrågasätta intygs-

skrivande läkares bedömning av vilken diagnos  har. Förvalt-

ningsrätten bedömer, mot den bakgrunden, att utredningen i målet ger stöd 

för att  lider av en utvecklingsstörning eller autism. Han får där-

med anses tillhöra personkretsen 1 § 1 LSS. Vad den försäkringsmedicinska 

rådgivaren angett i yttrandet den 27 juli 2016 föranleder ingen annan be-

dömning. Försäkringskassan har därmed inte haft fog för sitt beslut. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att Försäkringskassan inte tagit ställning till 

vilket hjälpbehov  har avseende de grundläggande och de andra 

personliga behoven. Med hänsyn till instansordningsprincipen bör den be-

dömningen göras av Försäkringskassan som första instans. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1D) 

 

Anders Poulsen 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Fredrik Persson, Lars Petersson och 

Eric Aronsson deltagit. 

 

Föredragande: Stefan Lovstedt 
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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




