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Överklagande av beslut i mål 3333-16

Jag begär att Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd och återförvisar ärendet till 
Försäkringskassan

Rätten till rättvis prövning, sk "Fair Trial" är grundlagsskyddad och kan inte förhindras av 
underliggande lagstiftning. Det är på den rätten min ursprungliga överklagan till Förvaltningsrätten 
vilar, och som rätten heller inte haft några invändningar mot.

Jag vill också göra HFD uppmärksam på märkligheter (villodom) i ärendet efter att målet 
återförvisades till FK. Jag gör det i separat bilaga nedan.

Försäkringskassan har ändrat bedömning om min rätt till sjukersättning till det sämre utan att rättsgrunden 
förändrats. Beslutet vilar också på förvanskad urkund

Det framgår av rättsgrunden att Försäkringskassan (FK) utförsäkrade mig felaktigt 2008. FK har därefter 
hanterat ärendet fyra gånger utan att redovisa rättsgrunden vare sig till mig eller Förvaltningsrättens instanser. 
Förvaltningsrätten har därefter avstått från att inhämta rättsgrunden. Det är detta jag redovisat och som ledde 
till återförvisning av ärendet till FK för omprövning i somras.

FK är skyldiga att genomföra denna omprövning, alternativt att Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar 
enligt min begäran i min begäran om resning av Kammarrättens ärende(Kammarrätten i JKPG Dnr:2334-16) 
som vilar på samma rättsgrund. 

Av grunderna framgår att FK 2005 ansåg att jag inte var fullt rehabiliterbar och senare 2007 ogrundat påstår att
jag är partiellt rehabiliterbar trots att de specialistutlåtanden man själva beställt bedömer mig som 
orehabiliterbar. WADIII är kroniska åkommor och därmed orehabiliterbara per definition. 

FK har 2006 undanhållit sjukersättningsbeslut för mig och 2007 heller inte utrett omständigheterna som min 
sjukersättningsansökan vilar på. 

I samband med det har en förvanskning av urkunden redovisats till socialförsäkringsnämnd, där FK angett att 
jag sökte tillfällig sjukersättning när jag sökte sjukersättning tills vidare.

Eftersom det här ärendet nu pågått i olika former i 8 år, är ett socialförsäkringsärende av vikt där jag är
arbetsoförmögen och därmed utestängd från arbetslivet, vore jag tacksam om detta hanterades med viss
skyndsamhet. Det är inte rimligt att försörjningsansvaret ska vila på kommun och mina anhöriga i 
nästan ett decennium i ett ärende där rättsgrunden är så klar och uppenbar till min fördel angående 
min rätt till sjukersättning. 

Det är heller inte rimligt att Förvaltningsrättens instanser medger brott mot grundlagen.

Vänligen
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Bilaga

Efter att omprövningsärendet återförvisats meddelade FK att man överlämnat det till Förvaltningsrätten. Vid 
telefonsamtal med notarie vid Förvaltningsrätten LKPG, meddelade han mig att FK hade överlämnat ärendet 
att omprövas av rådman eftersom man saknade socialförsäkringsnämnd, som föreskrivs i lagen som gällde 
2006-2007.

Vid ytterligare konversation via mail med FR LKPG kallar man ärendet plötsligt för överklagande. Jag 
försökte därefter få klarhet i detta utan resultat. Frågan hur ett ärende kan hamna i FR utan vare sig 
avslagsbeslut eller överklagande har inte gått att reda ut. FR har bara hänvisat till ev framtida beslut av KR och
FK säjer i brev enbart att man ”avhänt sig ärendet”

I senare mailkonversation med KR säjs enbart att FK avslagit ärendet med hänvisning till ”någon paragraf”

Det är alltså det här ärendet handlar om: ”någon paragraf” som FK använt. Och som nu ligger i HFD trots 
frånvaro av både avslagsbeslut från FK och överklagande från mig.

Jag har också begärt skriftlig information från FR vad processen egentligen handlade om utan att få svar. Jag 
har även begärt ut journaler från FK och FR för att försöka få klarhet, men har ännu inte fått dem.

Det finns inte rättsligt stöd för FK att överlämna ett ärende till FR utan överklagan. FK hade redan avslagit min
begäran om omprövning tidigare, och fått ärendet återförvisat med en dom att ärendet skulle omprövas. Dom 
skall följas, och det saknas som sagt ett avslagsbeslut från FK och ett överklagande från mig som gör detta till 
en fråga för Förvaltningsrätten ö h t. Min inställning är alltså att mitt ärende förvaltningsrättsligt 
fortfarande befinner sig under FKs ansvar och att allt som hänt efter är villodom.

Den här frågan om brister i rättssäkerheten efter att omprövningsärendet återförvisades är alltså nu inordnad i 
min begäran om rättvis prövning av mitt sjukersättningsärende och jag vill att HFD utreder även dessa.


