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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Mohammed Mohammed 

HadiCare AB 

Box 17 607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 30 september 2016 i mål nr 719-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att 

 tillhör personkretsen enligt 1 § första punkten lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet 

återförvisas till Försäkringskassan för handläggning.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3540-16 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin talan och åberopar dessutom ett läkarutlåtande 

daterat den 20 februari 2017 av överläkaren och specialisten i allmän- 

psykiatri  

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och 

anför bl.a. följande. Läkarutlåtandet från år 2017 kan inte ligga till grund för 

frågan om assistansersättning år 2015. Diagnosen utvecklingsstörning 

grundas vidare inte på utredning av psykolog. Beskrivet tillstånd kan inte 

jämställas med utvecklingsstörning. Pedagogisk utredning från särskolan 

nämns i utlåtandet men har inte bifogats till utredningen. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

I det nytillkomna läkarutlåtandet anges under rubriken ”Psykiska funk- 

tioner” bl.a. följande. Det är svårt att fastställa  kognitiva 

funktionsnivå, hon är blind och analfabet. Hon har tidigare inte fått någon 

undervisning eller habilitering. Dock rör det sig utan tvekan om utveck- 

lingsstörning, troligen medelsvår. Hon har autistiska drag och anpassad 

skolgång inom särskolan. Hon har svårt att aktiveras längre än fem minuter 

och intresset för att lyssna är väldigt kortvarigt (15–20 sek).  

 

Utlåtandet visar enligt kammarrättens bedömning att  har 

diagnosen utvecklingsstörning och att detta förhållande förelåg också vid 

tidpunkten för Försäkringskassans prövning. Det saknas skäl att inhämta 

ytterligare utredning för att bedöma personkretstillhörigheten.  

ska således anses tillhöra personkretsen enligt 1 § första punkten LSS. 

Överklagandet ska därför bifallas. 

_________________________ 
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DOM  

  Mål nr 3540-16 

   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Evalotta Grip 

(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Cecilia Sjöstrand har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

 

 

DOM 
2016-09-30 

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

719-16 

  

 

 

Dok.Id 134909     
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: Mohammed Mohammed 

HadiCare AB 

Box 17 607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 28 december 2015, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 719-16 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten förklarar att hon tillhör personkret-

sen.  

 

Försäkringskassan har inte funnit anledning att ändra beslutet enligt 

113 kap. 3 § SFB. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av Försäkringskassans beslut. 

 

Såvitt framgår av utredningen i målet saknas medicinskt underlag som ger 

stöd för att  lider av utvecklingsstörning, autism eller autism-

liknande tillstånd. Inte heller är det styrkt i den medicinska utredningen att 

 har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktions-

hinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom. 

 

Frågan är då om  tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS. För att till-

höra personkretsen i tredje punkten i 1 § LSS krävs att funktionshindret för-

orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och att detta med-

för ett omfattande behov av stöd och service. Med detta menas enligt förar-

betena (prop. 1992/93:159 s. 169) att den enskilde inte på egen hand kan 

klara vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, påklädning, mathåll-

ning, kommunikation, förflyttning inom- och utomhus, sysselsättning eller 

att utföra nödvändig träning och/eller behandling. Dessutom krävs att de 

betydande svårigheterna i den dagliga livsföringen får till följd ett omfat-

tande behov av stöd och service. Därmed avses enligt förarbetena både 

kvantitativa och kvalitativa aspekter. Den enskilde ska i allmänhet ha ett 

dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 719-16 

  

 

 

Av läkarutlåtande om hälsotillstånd utfärdat den 17 augusti 2015 av över-

läkaren  framkommer att  lider av retinal 

dystrofi, dessutom har hon en uppenbar kognitiv utvecklingsstörning som 

dock ännu inte kunnat värderas närmare då ytterligare undersökningar måste 

göras. Vidare anges det att  nyligen kom till Sverige och har 

därför ännu inte erhållit några habiliteringsinsatser. Någon bedömning av 

arbetsterapeut eller psykolog har inte heller genomförts. Det är dock uppen-

bart att  inte kommer att ha förmåga till någon form av själv-

ständigt arbete och troligen inte heller klara sin ADL. Hon kan möjligen på 

lång sikt bli något mer självständig i sin personliga ADL. 

 

För att en persons funktionshinder och hjälpbehov ska anses vara av det 

kvalificerade slag som krävs för att han ska tillhöra personkretsen krävs att 

alla rekvisit enligt paragrafen är uppfyllda. Förvaltningsrätten konstaterar att 

 har en varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt 

åldrande. Utredningen i målet ger dock inte stöd för att hon har betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen. Det kan således inte heller anses 

styrkt att hon är i behov av omfattande behov av stöd och service på grund 

av funktionshindret. Vid angivna förhållanden finner förvaltningsrätten att 

utredningen inte ger stöd för att  tillhör personkretsen enligt 

LSS. Överklagandet ska därför avslås. 

 

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

 

Malin Toivainen 

t.f. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Eva-Maria Helgesson, Tilda Rag-

narsson och Torben Lundholm 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




