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KLAGANDE 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

MOTPART 

  

 

 

  

Ombud: Advokat Kennedi Samuels 

Advokatfirman Sigma 

Brunnsgatan 7 

111 38 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 26 mars 2015 i  

mål nr 2257-14, se bilaga A  

 

SAKEN 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Försäk-

ringskassans beslut.  

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessförordnande. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 1244-15 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 19 mars 2014.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Försäkringskassan 

 

Förvaltningsrätten har funnit att  omfattas av personkretsen 

i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Förvaltningsrätten har dock inte beaktat hela beslutsunderlaget.  

 

Av utredningen i målet framgår att Försäkringskassans handläggare vid 

hembesök iakttagit att  har god rörlighet i kroppen, men är 

stel i nacken.  har lämnat olika uppgifter vid hembesöket 

och i förvaltningsrätten om sina förmågor vid måltider, dusch och toalettbe-

sök. Försäkringskassans försäkringsmedicinske rådgivare har även konstate-

rat att det föreligger en stor diskrepans mellan  beskrivna 

begränsningar och de begränsningar som kan förväntas följa av undersök-

ningsfynd och observationer. De uppgifter som  har lämnat 

bör bedömas med viss försiktighet eftersom det finns motstridiga uppgifter i 

ärendet. Det är inte styrkt att  uppfyller samtliga kriterier 

som anges i 1 § 3 LSS.  

 

 

 

Förvaltningsrätten i Linköping har i dom den 26 mars 2015 i mål nr  

3766-14 fastslagit att hon tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS samt att hon är 

berättigad till personlig assistans. Förvaltningsrättens avgörande har vunnit 
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laga kraft och bör följas vid Försäkringskassans bedömning av om hon upp-

fyller kraven för att tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS.  

 

Det är anmärkningsvärt att Försäkringskassan väljer att göra en ny bedöm-

ning av personkretstillhörigheten trots att en sådan bedömning redan gjorts 

av Försäkringskassan i samband med tidigare beslut. Detta beslut borde ha 

positiv rättskraft och ligga till grund för senare beslut om rätt till personlig 

assistans när förutsättningarna och underlaget är detsamma. Förhållandena 

har inte ändrats sedan dess.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 51 kap. 12 § SFB ska rätten till assistansersättning omprövas sedan 

två år förflutit från senaste prövningen och vid väsentligt ändrade förhållan-

den. Av förarbetsuttalanden framgår att sedan två år förflutit, eller dess-

förinnan vid väsentligt ändrade förhållanden, ska omprövning ske av om 

förutsättningarna för assistansersättning föreligger och av det antal assi-

stanstimmar som ersättningen ska kunna utges för (se prop. 1992/93:159 s. 

197).  

 

Kammarrätten konstarerar således att Försäkringskassan har haft fog för att 

vid den s.k. tvåårsomprövningen göra en förutsättningslös ny prövning av 

om  uppfyller förutsättningarna för assistansersättning. 

 

Frågan i målet är om  omfattas av personkretsen enligt 

1 § 3 LSS. Det är ostridigt att  har varaktiga funktions-

hinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det kammarrätten 

har att ta ställning till är om  funktionshinder är stora och 

om de försorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd och service. Vid bedömningen be-

aktar kammarrätten vad som kommit fram i detta mål, och är inte bunden 
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av vad förvaltningsrätten uttalat i det mål som  hänvisar 

till. 

 

 behöver i viss utsträckning hjälp för att klara den dagliga 

livsföringen. Utredningen lämnar dock olika besked om  

verkliga funktionsförmåga. Kammarrätten kan inte bortse från att Försäk-

ringskassans försäkringsmedicinske rådgivare bedömt att  

beskrivna funktionshinder som regel inte kan ses som en följd av de objek-

tiva undersökningsfynd som redovisas i underlagen. Kammarrätten kan hel-

ler inte bortse från vare sig de iakttagelser som Försäkringskassans hand-

läggare gjort av  vid hembesöket eller att hon lämnat olika 

uppgifter i utredningen och i förvaltningsrätten om sina förmågor framför-

allt vid måltider och toalettbesök.  

 

Kammarrätten gör sammantaget bedömningen att  inte i nu 

aktuellt mål gjort sannolikt att hennes funktionshinder är så stora och föror-

sakar sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed 

ett omfattande behov av stöd och service, som förutsätts för att hon ska till-

höra personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Försäkringskassans överklagande ska 

därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsrådet Bengt Green (ordförande), kammarrättsrådet Göran 

Mattsson och kammarrättsassessorn Christina Fränngård (referent) har 

deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: David Filhm 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

 

 

DOM 
2015-03-26 

Meddelad i 

Linköping 

Mål nr 

2257-14 

  

 

 

Dok.Id 200672     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 406 

581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00  013-25 11 40 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Advokat Kennedi Samuels 

Advokatfirman Sigma AB 

Brunnsgatan 7 

111 38 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2014-03-19, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 

till Försäkringskassan för förnyad prövning av rätten till assistansersättning 

i enlighet med vad som anges i domskälen. 

 

Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 8 § andra stycket offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretess enligt 28 kap. 1 § 

samma lag ska bestå för de uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra 

personliga förhållanden som lagts fram vid förvaltningsrättens muntliga 

förhandling inom stängda dörrar och inte tagits in i denna dom. 

 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2257-14 

  

 

BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 29 januari 2014 att inte längre betala ut 

assistansersättning till  Den 19 mars 2014 omprövade, 

men ändrade inte, kassan sitt beslut, bilaga 1. Som skäl för beslutet angavs 

att  vid tvåårsprövning av rätten till assistansersättning inte 

ansetts tillhöra den personkrets som omfattas av lagen (1993:287) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

 överklagar Försäkringskassans beslut och yrkar att hon 

ska anses tillhöra den personkrets som omfattas av LSS och att hon ska 

vara fortsatt berättigad till assistansersättning om 94,5 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten har den 2 mars 2015 hållit muntlig förhandling i målet 

inom stängda dörrar. 

 

UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Relevanta omständigheter framgår av Försäkringskassans beslut. Därutö-

ver finns i målet bl.a. följande intyg. 

- Två läkarintyg utfärdade den 4 mars och den 9 december 2013 av 

 

- intyg utfärdat den 26 mars 2013 av arbetsterapeut 

 

- läkarintyg utfärdat av  den 18 oktober 2013, samt 

- ADL-bedömning från den 9 december 2013 av arbetsterapeut 
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VAD PARTERNA ANFÖRT  

 

Försäkringskassan 

 

 har tidigare varit berättigad till assistansersättning. Den 

prövning som sker efter två år är helt förutsättningslös. Handläggare har 

vid hembesök iakttagit en ökad rörlighet hos  och även att 

hon kunnat fika samt klä på sig vissa kläder. Eftersom handläggarna inte 

har något eget intresse av att en person beviljas eller inte beviljas assistans-

ersättning finns det heller ingen anledning att misstro handläggarens ob-

servationer. Det medicinska underlaget ger inte tillräckligt stöd för att 

 ska anses tillhöra personkretsen i LSS och det framgår av 

praxis att en enskild inte nödvändigtvis tillhör personkretsen i LSS enbart 

på grund av att denne behöver hjälp med grundläggande behov. I utred-

ningen har inte godtagits någon tid för hygien och toalettbesök. Hon har 

även bedömts kunna äta själv. Den försäkringsmedicinska rådgivaren har i 

sitt yttrande anfört att de uppgivna aktivitetsbegränsningarna som regel 

inte ses som en följd av de funktionsnedsättningar som kan beläggas i in-

komna läkarintyg. De anamnestiska uppgifterna angående begränsningar 

överensstämmer inte med vad som förväntas av angivna undersöknings-

fynd/observationer. 

 

 

 

Hon har ett hjälpbehov som vida överstiger det som krävs för att hon ska 

anses tillhöra personkretsen i LSS, vilket även Norrköpings kommun fast-

slagit. Att det kunnat iakttas en viss ökad rörlighet hos henne beror på att 

flertalet av de skruvar som hon har inopererade i nacken har gått av. Att 

hon kan röra sig betyder däremot inte att hon bör göra det, eftersom hon 

kan riskera total förlamning om hon rör sig fel. Hon har ett omfattande 

behov av hjälp för att klara av sina grundläggande behov och har tidigare 
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beviljats insatser för dessa med nästan 30 timmar i veckan. Hon har aldrig 

gjort gällande att hon är helt förlamad. Vid det hembesök som gjordes av 

handläggare kunde hon hänga på sig en mjukiskofta med dragkedja, hon är 

inte kapabel att ta på sig någon tröja som kräver att hon för armarna över 

huvudet. Hon kan inte skära eller dela mat men hon försöker till det yt-

tersta att, i den utsträckning det går, föra maten till munnen själv. Hon kan 

inte använda bestick över huvudtaget. Av ADL-utredningen framgår att 

hon har omfattande hjälpbehov vad gäller dusch, av- och påklädnad samt 

med hygien. Det tar ungefär en timme för henne per duschtillfälle och hon 

behöver duscha två gånger per dag. Hon behöver hjälp med i princip alla 

moment som förknippas med att duscha. Redan där är hjälpbehovet 14 

timmar i veckan. Därutöver tillkommer tid för toalettbesök med uppskatt-

ningsvis en timme per dygn. Tillsammans med av- och påklädnad uppgår 

hennes aktuella hjälpbehov för grundläggande behov till nästan 35 timmar 

i veckan. Hon har tidigare varit beviljad 30 timmar för grundläggande be-

hov och nu bedöms hon inte ha något hjälpbehov alls. En sådan förändring 

måste kunna motiveras. Den försäkringsmedicinska rådgivaren pratar om 

hypoteser och uttalar sig i ordalag såsom ”som regel”. Denne har i yttrande 

anfört att de omfattande aktivitetsbegränsningar som anges i läkarintyg och 

ADL-bedömningar ”som regel” inte ses som en följd av de funktionsned-

sättningar som kan beläggas i läkarintyg. Detta är en generell slutsats och 

inte en bedömning i det enskilda fallet, vilket är felaktigt. De läkarintyg 

som finns och det som arbetsterapeuter har uttalat styrker att hon har ett 

omfattande hjälpbehov och att hon ska anses tillhöra den aktuella person-

kretsen i LSS. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om  kan anses tillhöra den personkrets 

som omfattas av LSS. För att tillhöra den aktuella personkretsen i LSS 

krävs att en person har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som därutöver är så 

stora att de orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

I förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 56) anges bl.a. följande. Med 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas att den enskilde 

inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, 

påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus, sysselsättning 

eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära 

att en person inte kan förstå och klara sin ekonomi. Andra svårigheter kan 

vara att kommunicera med andra. Det gäller både svårigheter att ta emot 

och att ge information och att samtala med andra direkt eller per telefon. 

Begreppet bör även kunna användas om en person på grund av funktions-

hinder löper risk att bli isolerad från andra människor. Med omfattande 

behov av stöd eller service avses både kvantitativa och kvalitativa aspekter. 

Den enskilde ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd 

för att klara funktioner som andra kan klara på egen hand. 

 

Det medicinska underlaget i målet samt föreliggande ADL-bedömningar 

av arbetsterapeuter får anses visa att  har ett omfattande 

hjälpbehov i samband med dusch och på- och avklädning samt även i öv-

rigt ett återkommande behov av hjälp med viss annan personlig hygien, 

mathållning och vid vissa förflyttningar. De iakttagelser Försäkringskassan 

gjort vid sitt hembesök samt den försäkringsmedicinske rådgivarens ytt-

rande vederlägger inte detta. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten 

att  funktionshinder orsakar henne betydande svårigheter i 
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den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och ser-

vice. Hon ska därför anses ingå i den personkrets som omfattas av LSS. 

Överklagandet ska således bifallas på så sätt att det överklagade beslutet 

upphävs och målet visas åter till Försäkringskassan för närmare utredning 

gällande omfattningen av  hjälpbehov och rätt till assistan-

sersättning. 

 

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

 

 

Sofia Blomkvist 

 

I avgörandet har även nämndemännen Christer Påhlson, Karin Johansson 

och Carin Palm deltagit. Föredragande var Emil Ekman. 
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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




