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Dok.Id 185170     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

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

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

MOTPART 

  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 22 oktober 2015 i 

mål nr 5350-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3062-15 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 

och fastställer Försäkringskassans beslut den 22 oktober 2014. Försäkrings-

kassan anför detsamma som anförts i förvaltningsrätten. 

 

 motsätter sig bifall till överklagandet och anför detsamma som 

han anfört i förvaltningsrätten. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att  upp-

fyller samtliga kriterier för att tillhöra personkretsen i 1 § 3 lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Försäkrings-

kassans överklagande ska således avslås.  

 

________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Håkan Löfgren (ordförande), kammarrättsrådet 

Evalotta Grip (referent) och tf. kammarrättsassessorn Hanna Shev har 

deltagit i avgörandet. 

 

 

Föredragande: Lena Lundblad 
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Dok.Id 176488     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2014-10-22, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att  förklaras 

tillhöra personkretsen enligt 1 § tredje punkten lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387) fr.o.m. december 2014. 

 

Målet visas åter till Försäkringskassan för erforderlig handläggning i enlig-

het med vad som anges under skälen för denna dom.   

 

YRKANDE M.M. 

 

 yrkar att han ska anses tillhöra personkretsen enligt 1 § tredje 

punkten LSS och anför bl.a. följande. Han har sedan insjuknandet i maj 

2005 inte blivit bättre, vilket bekräftas av läkare. Hans problem i vänster 

sida av kroppen, som han har haft sedan 2005, ska anses som varaktiga och 

de förklarar det angivna hjälpbehovet. Hans funktionshinder är stort och 

förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och medför ett omfat-
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tande behov av stöd eller service. Han tillhör därför personkretsen enligt 1 § 

tredje punkten LSS. –  åberopar Kammarrättens i Stockholm dom 

den 26 september 2014 i mål nr 7865-13. 

 

Försäkringskassan anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet och 

anför bl.a. följande. På de skäl som anges i det överklagade beslutet vidhålls 

att  funktionsnedsättningar inte kan anses vara varaktiga, så stora 

och förorsaka sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd och service som förutsätts för att han 

ska kunna anses tillhöra personkretsen enligt 1 § tredje punkten LSS. – Ut-

redningen visar att  diagnos är oklar vad gäller svaghet i vänster 

arm och ben. Detta medför att det inte går att uttala sig om prognos och re-

habiliteringsmöjligheter. Objektiva medicinska fynd saknas som förklarar 

det angivna hjälpbehovet. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

Tillämpliga bestämmelser i målet framgår av Försäkringskassans beslut. 

 

I förarbetena till LSS anges bl.a. följande beträffande personkretsen enligt  

1 § tredje punkten. Funktionshindret ska för att omfattas av lagen vara stort 

och varaktigt. Det ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt  

påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller behov 

av habilitering eller rehabilitering. Det gäller t.ex. om en person till följd av 

funktionshinder dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har åter-

kommande behov av annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i bo-

endet, i utbildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för att förflytta 

sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot information. Med 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen avses att den enskilde inte 

på egen hand kan klara vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, på-
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klädning, 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. Be-

greppet bör även kunna användas om en person på grund av funktionshinder 

löper risk att bli isolerad från andra människor. Med omfattande behov av 

stöd eller service avses både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Den en-

skilde ska i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att 

klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande 

avses att stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer 

och miljöer (prop. 1992/93:159 s. 55 f.). 

 

Utredningen 

I läkarutlåtande om hälsotillstånd den 20 maj 2013 uppger distriktsläkaren 

 Sävsjö vårdcentral bl.a. följande.  drabbades av 

stroke 2005 med vänstersidig förlamning. Han har efter detta inte haft någon 

gångförmåga och är mycket begränsad i sin rörlighet. Han är fortfarande 

förlamad i vänster arm och ben. Han är rullstolsburen. Han klarar inte att stå 

själv och det behövs lift för att förflytta honom.  

 

Försäkringsmedicinske rådgivaren och specialisten i neurologi  

 uppger den 24 november 2013 bl.a. följande. Diagnosen är oklar. I 

flertalet undersökningar anges svaghet i vänster arm och ben, men orsaken 

är oklar. EEG-undersökning och ultraljudsundersökning av blodkärlen på 

halsen har visat normala förhållanden. De ospecifika vitsubstansförändring-

ar som har noterats vid upprepade datortomografiundersökningar av huvu-

det och som har varit i stort oförändrade förklarar inte de neurologiska bort-

fallssymtomen. Det är omöjligt att med någon säkerhet uttala sig om pro-

gnos och rehabiliteringsmöjligheter när diagnosen är oklar.  
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I kompletterande läkarutlåtande om hälsotillstånd den 19 februari 2014 upp-

ger distriktsläkaren  Sävsjö vårdcentral, att  

pares i vänster arm och ben med lätt spasticitet och ganska ringa spontan 

rörlighet upprepade gånger har konfirmerats av både sjukgymnast och ar-

betsterapeut. Hans bedömning är därför att det finns en koppling mellan 

diagnos- och funktionsnedsättning. Han ser ingen anledning till ytterligare 

medicinsk utredning med magnetröntgen etc. 

 

Överläkaren  medicinsk diagnostik vid Höglandssjukhu-

set i Eksjö, uppger den 12 mars 2014 bl.a. följande. Den senaste och enda 

datortomografiundersökningen av  hjärna genomfördes den 19 

juni 2007. Resultatet av undersökningen måste betraktas som inaktuell. - 

Det föreligger periventrikulära förändringar som för åldern är mer uttalade 

än vad man kan förvänta sig. För att kunna dra rimliga slutsatser bör en ak-

tuell undersökning genomföras och i första hand MRT. 

 

Enligt journalanteckning den 12 augusti 2014 av distriktsläkaren 

 genomgick  den 8 augusti 2014 CT-hjärna som inte visade 

någon blödning. Liksom vid undersökning den 19 juni 2007 syntes rikligt 

med periventrikulära vitsubstansförändringar och viss progress av dessa.   

 

Förvaltningsrättens bedömning 

En grundläggande förutsättning för att vara berättigad till assistansersättning 

är att personen tillhör personkretsen enligt LSS. Frågan i målet är om  

 tillhör personkretsen enligt 1 § tredje punkten LSS. För att omfattas av 

nämnda personkrets ska samtliga de kriterier som anges i lagrummet vara 

uppfyllda.  

 

Försäkringskassan konstaterar i det överklagade beslutet att  dia-

gnos är oklar vad gäller svaghet i vänster arm och ben och att detta medför 

att det inte går att uttala sig om prognos och rehabiliteringsmöjligheter. För-
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säkringskassan bedömer därför att  funktionsnedsättning inte är 

varaktig. Vidare bedömer Försäkringskassan att det inte finns några objek-

tiva medicinska fynd som förklarar det angivna hjälpbehovet och därför 

saknas det även stöd för att funktionsnedsättningen ger upphov till bety-

dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande be-

hov av stöd och service.  

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 26 september 2014 i mål nr 7865-

13 uttalat att det inte har någon principiell betydelse för tillhörigheten till 

personkretsen enligt 1 § tredje punkten LSS vilken medicinsk diagnos som 

föranleder funktionsnedsättningen, vad orsaken till den är eller om det rör 

sig om psykiska eller fysiska besvär (prop. 1992/93:159 s. 55). Nämnda 

dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som genom beslut den 

23 juni 2015 i mål nr 5624-14 inte meddelade prövningstillstånd. Kammar-

rättens dom vann därmed laga kraft.  

 

 har alltsedan han drabbades av stroke 2005 varit förlamad i vänster 

arm och ben. Han saknar gångförmåga, är rullstolsburen och förflyttas med 

lift. Hans funktionshinder beror inte på normalt åldrande. Enligt utredningen 

är funktionshindret stort och förorsakar honom betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller ser-

vice. 

 

Det förhållandet att  diagnos vad gäller den vänstersidiga svaghet-

en i arm och ben är oklar har enligt ovan redovisade kammarrättsavgörande 

ingen principiell betydelse för bedömningen av personkretstillhörigheten. 

 har varit sjuk sedan 2005 och det har i det medicinska underlaget 

inte uttalats att hans tillstånd förväntas bli bättre. Sjukdomstillståndet får 

därför anses som varaktigt i den mening som avses i 1 § tredje punkten LSS. 

 uppfyller således samtliga kriterier för att omfattas av personkret-

sen enligt nämnda lagrum.  
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Det ankommer på försäkringskassan att pröva om övriga förutsättningar för 

assistansersättning är uppfyllda fr.o.m. december 2014 samt att ta ställning 

till om förutsättningar föreligger för retroaktiv utbetalning av assistanser-

sättning för nämnda tid. 

 

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

 

 

Thorbjörn Lindvall 

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Mats Trägårdh, Eva  

Lundemo och Manige Ahl. Föredragande har varit Birgitta Rapp. 
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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




