
 

 1 

 
 
Försäkringskassan/X kommun 
Xx 
Xx 
 
OBS: Du ska skicka begäran om inhibition till den myndighet som fattat beslutet du 
vill överklaga, dvs kommunen eller försäkringskassan, inte till domstolen.  
 
Detta görs för att myndigheten ska få en chans att ändra beslutet. Vill myndigheten 
inte ändra det, så skickar den vidare din begäran till domstolen, i detta fall 
förvaltningsrätten. 
   
 
Ort, datum 
 
 
  

Till Förvaltningsrätten 

Du skickar alltså begäran om inhibition till myndigheten, dvs kommunen eller 
försäkringskassan, men skriver domstolens namn överst i inhibitionsbegäran. 
 
Begäran om inhibition av beslut av X kommun/försäkringskassan 

 
 

 KLAGANDE 

Namn 

Adress 

Postadress 

Personnummer xx-xx-xx-xxxx 

 

 SAKEN 

Här anger du vilket beslut du vill begära inhibition av. 

Tex ”Begäran om inhibition av beslut fattat av försäkringskassan, daterat xxxx-xx-xx, att avslå 

min rätt till fortsatt assistansersättning” eller ”Begäran om inhibition av beslut fattat av X 

kommun, daterat xxxx-xx-xx, att avslå min rätt till fortsatt särskild bostad enligt LSS” 

 

YRKANDE 

Här anger du vad du vill 

Tex ”Jag yrkar att Förvaltningsrätten medger inhibition av beslut av försäkringskassan, ang. 

indragning av min assistansersättning from xx-xx-xx”, eller  
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”Jag yrkar att Förvaltningsrätten medger inhibition av beslut fattat av X kommun, daterat 

xxxx-xx-xx, att avslå min rätt till fortsatt särskild bostad enligt LSS” 

 

GRUNDER TILL STÖD FÖR YRKANDET 

Här anger du skälen det du yrkat du ovan 

 

Exempel: Jag lider av sjukdomen xx, och är sedan tidigare för mitt omfattande behov av 

hjälp, beviljad assistansersättning med x tim/vecka 

 

I sitt beslut xx-xx-xx, fråntar försäkringskassan/X kommun mig helt rätten till x.  

 

Beslutet av försäkringskassan/X kommun kommer att få stora konsekvenser för hela min 

tillvaro. Jag kastas ut i ovisshet om hur min fortsatta hjälp ska tillhandahållas.  

 

Jag vill i detta sammanhang hänvisa till två domar i Kammarrätten i Jönköping 2009-09-24 i 

mål nr 2683-09, samt Kammarrätten i Göteborg 2009-09-04 i mål nr 5293-09. Båda domarna 

handlar om inhibition av beslut om assistansersättning. 

 

I mål nr 2683-09 står följande: ”I ett avgörande av Regeringsrätten, RÅ 1996 ref. 24, där 

kammarrätten inhiberat en dom varigenom länsrätten funnit en person berättigad till 

ersättning enligt LASS uttalade Regeringsrätten följande: ”I förevarande fall innebär 

inhibitionsbeslutet att en för den enskilde mycket betydelsefull social förmån som staten 

tillhandahåller tills vidare inte ska utgå…Den omständigheten att den enskilde synes erhålla 

en likvärdig förmån av sin hemkommun utgjorde enligt Regeringsrätten inte skäl för en annan 

utgångspunkt i bedömningen”. 

 

I mål nr 5293-09 uttalar kammarrätten att ”Vilken grad av sannolikhet för att överklagandet 

ska bifallas som bör krävas för att inhibition ska meddelas framgår inte av lagtexten”. Det är 

dessutom i mitt fall inte osannolikt att förvaltningsrätten kommer till slutsatsen att jag har 

fortsatt rätt till X.   

 

Av rättspraxis följer även att kravet för att beviljas inhibition bör ställas lågt om det är av stor 

betydelse för den enskilde att verkställigheten skjuts upp. (Se RÅ 1990 ref. 82).  
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AVSLUTNING 

Exempel: Jag yrkar med hänvisning till ovanstående att förvaltningsrätten medger inhibition 

av beslut av försäkringskassan, ang. indragning av min assistansersättning from xx-xx-xx” 

 

 
Med vänlig hälsning 
 
 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 


