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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

 

MOTPART 
  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Härnösands interimistiska beslut den 26 juni 2018 i 

mål nr 2742-18, se bilaga A 

 

SAKEN 

Interimistiskt beslut i mål om assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens beslut och avslår yrkandet om 

interimistiskt beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att förvaltningsrättens interimistiska beslut 

upphävs.  

 

 anser att överklagandet ska avslås. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN 

 

Försäkringskassan anför bl.a. följande till stöd för sitt överklagande. Efter 

att beslutet överklagades har Försäkringskassan mottagit ny information, 

som har avgörande betydelse i den prövning som ska göras i 

förvaltningsrätten. Med beaktande av den bedömning Försäkringskassan 

gjort tillsammans med den information målet nu kompletterats med kan det 

inte anses sannolikt att förvaltningsrätten kommer att upphäva 

Försäkringskassans beslut. Av det medicinska underlaget framgår inte att 

det finns en medicinsk förklaring till det hjälpbehov som uppges. De 

uppgifter som framgår av de medicinska underlagen ska ställas emot de 

uppgifter som framgår av den till överklagandet bifogade filmen. 

 

Försäkringskassan åberopar en film daterad den 4 juni 2018. 

 

 anför bl.a. följande till stöd för sin inställning. 

Hjälpbehovet kvarstår men idag måste hon förlita sig på sin dotter. Hon har 

i alla år haft bättre och sämre dagar. Flera dagar i veckan är hon helt 

sängliggande.  

 

På den film som hänvisas till ser man hur hon med inövade tekniker får in 

inköpta, lätta varor samt rullstolen i bilen och med stöd tar sig till förarsätet 

och sätter sig i bilen. Det syns inte hur mycket hon stödjer sig mot bilen 

eller att hon när hon lyfte upp bakluckan fick så ont att hon började gråta. 

När hon kommit hem var smärtan så stor att hon blev sittande och först efter 
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extra medicinering och med hjälp tog hon sig in. Resten av den dagen och 

stora delar av dagen efter var hon sängliggande. Hon har kört bil i alla år. 

Det är vid förflyttningar som smärtgenombrotten kommer. Att åka eller köra 

bil är inte något problem utan det är när hon ska ta sig i och ur bilen som 

hon får problem. Vid det tillfälle som syns på filmen gick det bra att ta sig 

in i bilen.  

 

 åberopar en ambulansjournal daterad den 10 juni 2018, ett 

läkarutlåtande för assistansersättning utfärdat den 21 juni 2018 av läkare vid 

Hammarstrands hälsocentral, journalblad den 19 juli 2018 från besök hos 

fysioterapeut/sjukgymnast vid Hammarstrands hälsocentral och en lista över 

sina aktuella läkemedel. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Försäkringskassan har beslutat att  inte längre får 

assistansersättning med motiveringen att hon inte bedöms tillhöra den 

personkrets som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. Enligt 1 § 3 LSS, som är aktuell här, 

omfattas personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service, av den personkrets som kan ha 

rätt till assistansersättning.  

 

För att ta ställning till frågan om intermistiskt beslut krävs, liksom vid 

inhibition, ett preliminärt ställningstagande till sakfrågan. Om det 

framstår som sannolikt att det överklagade beslutet kommer att ändras 

kan det bli aktuellt att förordna om intermistiskt beslut. Vilken grad av 

sannolikhet som krävs för att överklagandet slutligen ska bifallas framgår 

inte av lagtexten. Som regel bör emellertid en tämligen hög grad av 

sannolikhet krävas (jfr rättsfallet RÅ 1990 ref. 82). I rättsfallet RÅ 1996 
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ref. 24 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att i fall då ett 

inhibitionsbeslut betyder att en för den enskilde mycket betydelsefull 

social förmån som staten tillhandahåller tills vidare inte ska utgå, talar 

detta för en restriktiv tillämpning av reglerna om inhibition. Detta har i 

praxis tolkats som att inhibition eller intermistiskt beslut kan meddelas 

redan då utgången i dylika mål framstår som oviss.  

 

I den utredning som finns i målet anges att  bl.a. lider av 

ett kroniskt smärttillstånd efter ryggtrauma och fallolycka. Detta anges 

medföra perioder med mer uttalad smärtproblematik då smärtan beskrivs 

som närmast outhärdlig. Hon har ingen funktion i underbenen och är 

mycket svag från midjan och nedåt. Det anges också att hon inte kan lyfta 

armarna över axelhöjd och har nedsatt styrka i armar och händer och att 

hon därför behöver hjälp med personlig hygien och intag av mat och 

dryck. Hon klarar inte förflyttningar på egen hand. Utan levande stöd får 

hon extrema smärtor som i värsta fall orsakar att hon svimmar. Alla 

förflyttningar, bad och träning innebär risk att hon svimmar. På grund av 

smärtor är hon helt sängbunden vissa dagar och är då i behov av hjälp 

med all ADL. Dagar när hon mår som bäst behöver hon hjälp med 

förflyttning i och ur rullstol, förflyttning i och ur badkar, passning vid 

bad på grund av risk för att hon svimmar när hon ligger i badkaret och 

passning när hon går korta sträckor med gåbord eftersom hon lätt 

svimmar eller faller om en smärtreflex sätter in.  

 

I den skriftliga utredningen anges således vissa funktionsnedsättningar 

och aktivitetsbegränsningar som påverkar  i den dagliga 

livsföringen. Även om det i utredningen anges att besvären varierar och 

kan medföra olika omfattande aktivitetsbegränsningar olika dagar, 

framkommer emellertid en inte obetydlig skillnad vid en jämförelse 

mellan de beskrivna besvären och de aktivitetsbegränsningar dessa 

medför och vad som framgår av den film Försäkringskassan kompletterat 

utredningen med i kammarrätten. Med beaktande av samtliga uppgifter 
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som hittills kommit fram saknas förutsättningar för att  

genom ett interimistiskt förordnande ska få behålla sin assistans-

ersättning. Försäkringskassans överklagande ska därför bifallas och 

förvaltningsrättens interimistiska beslut ska upphävas.  

_________________________ 

 

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

 

 

Ylva Johansson Carina Ferm Brodén Gunilla Lavås 

kammarrättspresident kammarrättsråd adjungerad ledamot 

ordförande  referent 
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MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 19 april 2018, dnr 180388899778 

 

SAKEN 
Assistansersättning; nu fråga om inhibition 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten beslutar att Försäkringskassans beslut tills vidare inte ska 

gälla och att  fortsatt ska ha rätt till assistansersättning i 

samma omfattning som tidigare till dess förvaltningsrätten prövat målet slut-

ligt eller förordnat om annat.   

 

___________________ 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 har tidigare varit beviljad assistansersättning med 109,21 

timmar per vecka.  

 

Försäkringskassan beslutade vid tvåårsomprövning den 7 februari 2018 att 

 inte längre har rätt till assistansersättning eftersom hon inte 

ansågs tillhöra personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Som skäl för beslutet angavs bl.a. föl-

jande. Av de underlag som finns att tillgå framgår ingen sammanhållen 

kedja mellan diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och 

hjälpbehov. Det medicinska underlaget styrker inte att det finns en medi-

cinsk förklaring till det hjälpbehov som uppges. Det är inte visat att det före-

ligger en varaktig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som orsakar så 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att den medför ett omfat-

tande behov av stöd och service. Vid omprövning ändrade inte Försäkrings-

kassan sitt beslut. 

 

 yrkar, utom annat, att Försäkringskassans beslut tills vidare 

inte ska gälla och anför i huvudsak följande. Utifrån nuvarande rättsläge 

råder det stor ovisshet rörande de flesta tolkningar kring assistanslagstift-

ningen och rättspraxis sedan 2009. Förvaltningsrätten i Härnösand har dess-

utom redan slagit fast att hon tillhör personkretsen enligt LSS (mål nr 2124-

13). Hon har heller inte blivit bättre sedan Försäkringskassans senaste om-

prövning år 2014. Hon har snarare blivit sämre. Efter snart 26 år i rullstol 

har hon, utöver sina tidigare begränsningar, även fått problem med axlar, 

armbågar, handleder och fingrar. – Till överklagandet bifogas bl.a. läkarut-

låtanden, ADL-bedömning och utlåtande från arbetsterapeut. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Bestämmelser m.m. 

Den domstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det överklagade 

beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I HÄRNÖSAND 
BESLUT 2742-18 

  

 

och även i övrigt besluta rörande saken. Detta anges i 28 § förvaltningspro-

cesslagen (1971:291).  

 

För att ett beslut om inhibition ska meddelas har i praxis i allmänhet ställts 

upp ett krav på en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet 

kommer att ändras i sak. Kravet har dock satts lägre, om målet varit av så-

dan karaktär att det för en enskild kan antas medföra betydande olägenheter 

om beslutet ska gälla omedelbart och det inte finns något motstående in-

tresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Inhibition har då 

ansetts kunna meddelas redan när utgången i målet framstår som oviss (se 

t.ex. RÅ 1990 ref. 82 och RÅ 1998 ref. 48). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Enligt rättspraxis kan ett beslut om inhibition komma i fråga redan då ut-

gången i målet framstår som oviss, när det gäller en för den enskilde mycket 

betydelsefull social förmån som staten tillhandahåller och det inte finns nå-

got motstående enskilt intresse.  

 

Förvaltningsrätten anser att vad  anfört samt var som hittills i 

övrigt kommit fram i målet utgör skäl för att förordna att Försäkringskas-

sans beslut tills vidare inte ska gälla och att  fortsatt ska vara 

beviljad assistansersättning i samma omfattning som tidigare till dess för-

valtningsrätten prövat målet slutligt eller förordnat om annat. Yrkandet om 

inhibition ska därför bifallas.  

___________________ 

 

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

 

 

Ingela Berggren 

rådman  

 

Målet har föredragits av föredragande juristen Anton Larsson.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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 bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer 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 – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
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. 
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