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KLAGANDE 

Younes Al Shawabkeh, 090602-3999 

Balladgatan 1 F 

703 73 Örebro 

  

Ombud: Hevi Dawody 

Nordica Assistans AB 

Box 6052 

700 06 Örebro 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 11 juni 2014, dnr 21969-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

Genom det överklagade beslut ändrade Försäkringskassan inte ett beslut 

den 4 mars 2014, som innebar att Younes Al Shawabkeh inte bedömdes 

tillhöra den personkrets som kan få assistansersättning. 

 

Younes Al Shawabkeh överklagar Försäkringskassans beslut och yrkar att 

domstolen ska fastställa att han tillhör personkrets 1 § LSS och återförvisa 

målet till Försäkringskassan för vidare handläggning. Han anför bl.a. att 

det är klarstyrkt att utifrån läkarutlåtande och diverse bedömningar att han 

har ett varaktigt funktionshinder som är stort och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen som leder till ett omfattande behov 

av stöd och service. Han uppfyller rekvisiten enligt lagens mening och ska 

därför anses tillhöra personkrets i enlighet med 1 § LSS.  
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Younes Al Shawabkeh åberopar bl.a. intyg från Leg. arbetsterapeuten Mi-

randa Hjortsberg. 

 

Försäkringskassan medger bifall till överklagandet på så sätt att Younes Al 

Shawabkeh förklaras tillhöra personkretsen i 1 § 3 lagen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade (LSS) och anför bl.a. följande. Försäk-

ringskassan har i omprövningsbeslutet godtagit att han har ett varaktigt 

funktionshinder och kassan anser numera även att funktionshindret är stort 

och ger Younes Al Shawabkeh betydande svårigheter i hans dagliga livsfö-

ring och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Försäkringskas-

san har inte prövat om övriga förutsättningar för assistansersättning är upp-

fyllda. Målet bör därför visas åter till Försäkringskassan för vidare hand-

läggning. 

 

________________________________ 

 

Parterna är ense, och förvaltningsrätten finner inte skäl avvika från deras 

gemensamma ståndpunkt.   

 

Förvaltningsrätten förklarar, med bifall till överklagandet, att Younes Al 

Shawabkeh vid bedömningen av rätten till assistansersättning ska anses 

tillhöra personkretsen i 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade (LSS). Målet visas åter till Försäkringskassan för fortsatt 

handläggning av hans ansökan om assistansersättning.  

 

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

 

 

Joar Berglund, rådman 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
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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