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KLAGANDE 
Moises Veliz Rojas, 19531004-1958 

Kyrkogårdsgatan 2 B  

633 41 Eskilstuna 

  

Ombud: Advokat Kristina Huldt 

Eskilstuna Advokatbyrå AB 

Fristadstorget 10 

632 20 Eskilstuna 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 2 november 2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning; nu fråga om personkretsbedömning enligt 1 § 3 lagen 

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

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att  

Moises Veliz Rojas omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. Målet visas åter 

till Försäkringskassan för erforderlig handläggning.  

___________________ 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 2 november 2017 att inte ändra sitt tidigare 

beslut att inte bevilja Moises Veliz Rojas assistansersättning från och med 

november 2017. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.  
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Moises Veliz Rojas yrkar att Försäkringskassans beslut ska inhiberas, samt 

att Försäkringskassans beslut ska ändras så att han beviljas fortsatt assistan-

sersättning. Han anför i huvudsak följande. Han har fysiska funktionshinder 

som är så stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

att han har ett omfattande behov av stöd och service. Han uppfyller därmed 

samtliga kriterier enligt 1 § 3 LSS. Moises Veliz Rojas åberopar tidigare 

ingiven ADL-bedömning (utredning avseende aktiviteter i det dagliga livet) 

samt kompletterande läkarintyg. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 1. 

 

Förvaltningsrätten tar upp målet till slutligt avgörande. Det finns därför inte 

skäl att pröva yrkandet om inhibition. 

 

Frågan i målet är om Moises Veliz Rojas tillhör personkretsen enligt 1 § 3 

LSS och därmed kan vara berättigad till assistansersättning. Förvaltningsrät-

ten konstaterar inledningsvis att det är ostridigt att Moises Veliz Rojas 

funktionshinder är varaktigt sett i förhållande till hans förlamning i nedre 

extremiteter. Frågan kvarstår dock om Moises Veliz Rojas funktionshinder 

avseende hans smärta i axlar och nacke också är att anses som varaktigt i 

LSS mening. 

 

Av förarbetena till LSS framgår att ett funktionshinder inte är att anse som 

varaktigt om det är av tillfällig eller mer övergående natur. Det framgår vi-

dare att lagen i först hand bör syfta till att tillförsäkra personer med livs-

långa eller mycket långvariga funktionshinder det särskilda stöd som de 

behöver för att bygga upp och bibehålla levnadsvillkor som är likvärdiga 

med andra människors (prop. 1992/93:159 s. 56 och s. 169). 
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Av den medicinska utredningen i målet framgår att Moises Veliz Rojas se-

dan flera år tillbaka lider av konstant smärta i axlar och nacke vilket medför 

att han inte kan lyfta armarna ovan horisontalplan. Han har haft kontakt med 

sjukgymnast och använder värktabletter utan att ha fått tillräcklig effekt. Av 

det medicinska underlaget framgår att en röntgenremiss har skickats för 

både nacken och höger axel men att problemen troligen kommer kvarstå 

eftersom det är svårt för Moises Veliz Rojas att vila och avlasta axlarna då 

han använder dem vid varje förflyttning. Enligt förvaltningsrättens bedöm-

ning är det oklart hur länge Moises Veliz Rojas smärta i axlar och nacke 

kommer att bestå och det finns inget i det medicinska materialet som talar 

för en förbättring. Det räcker, för att funktionshindret ska anses vara varakt-

igt, att det inte är av tillfällig eller mer övergående natur. Med beaktande 

härav får Moises Veliz Rojas funktionshinder avseende smärta i axlar och 

nacke anses som varaktigt i den mening som avses i 1 § 3 LSS (jfr Kammar-

rätten i Stockholms dom den 26 september 2014 i mål nr 7865-13). 

 

Frågan som återstår är då om Moises Veliz Rojas funktionshinder är stora 

och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och att han 

därmed har ett omfattande behov av stöd och service. 

 

Av ADL-bedömning genomförd i september 2017 framgår bl.a. följande. 

Moises Veliz Rojas kan äta och dricka självständigt. Han kan förflytta sig 

självständigt i bostaden med manuell rullstol. Däremot behöver han stöd vid 

förflyttningar mellan exempelvis säng och rullstol eller i och ur badkar. Han 

behöver även hjälp med att ändra läge i sängen. Han har dubbel stomi och 

behöver hjälp med att byta stomierna då han får ont i ryggen och i nacken 

när han tittar nedåt. Han behöver vidare hjälp med nedre på- och avklädning 

på grund av smärta, nedsatt bålbalans och nedsatt rörlighet samt med övre 

på- och avklädning på grund av axelsmärta. Han behöver även stöd med att 

tvätta håret på grund av nedsatt sittbalans samt med pedikyr. Vidare kan han 

inte tvätta, göra inköp eller städa. 
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Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i HFD 2012 ref. 8 ger viss led-

ning då det även där rör sig om en person som behövde viss hjälp med 

ADL, matlagning och städning. Förvaltningsrätten anser emellertid att Moi-

ses Veliz Rojas funktionshinder är större än i HFD-avgörandet, eftersom 

han är rullstolsburen, behöver hjälp med förflyttningar, inte kan duscha själv 

och behöver hjälp med av- och påklädning på övre och undre delen av krop-

pen.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att Moises Veliz Rojas har ett återkommande 

behov av andra personers hjälp för sin dagliga livsföring och att funktions-

hindret starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt. Sammanfatt-

ningsvis gör förvaltningsrätten bedömningen att Moises Veliz Rojas funkt-

ionshinder är stort och medför betydande svårigheter för honom i hans dag-

liga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Han 

omfattas därför av personkretsen i 1 § 3 LSS.  

 

Försäkringskassan har inte utrett och bedömt Moises Veliz Rojas behov av 

personlig assistans. Eftersom förvaltningsrätten som första instans inte kan 

pröva hans rätt till assistansersättning, ska målet återförvisas till Försäk-

ringskassan för fortsatt prövning med hänsyn till att Moises Veliz Rojas 

tillhör personkretsen enligt LSS. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR
 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3104/1D). 
 

 

 

Mats Edsgården 

Chefsrådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Sverker Borell, Majvor Gyllhamn 

och Rita Lundin Eklund deltagit. Föredragande har varit Susan Becker. 
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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. 
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