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KLAGANDE 
Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun 
  
MOTPART 

  
  
Ombud: Lovisa Löfstrand 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 19 mars 2019 i mål nr 6480-18, 
se bilaga A 
 
SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Sociala 

myndighetsnämnden i Kungälvs kommuns beslut.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun yrkar att kammarrätten 

ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa nämndens beslut samt 

anför följande.  

 

 kan vara ensam kortare stunder i hemmet eller utomhus. Hon 

kan på egen hand ta sig till och från skolan. Hon går vanligen hem från 

fritids på eftermiddagen innan hennes föräldrar kommit hem från sina 

arbeten. Det är uppenbart att hennes funktionsförmåga varierar mycket 

beroende på situation, omgivande miljö, dagsform och årstid. Av de 
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uppgifter som finns går det att konstatera att hon på egen hand och under 

rätt förutsättningar klarar av att ta av och på sig kläder inklusive skor, klarar 

alla moment i samband med toalettbesök, även att torka sig då hon kissat, 

äta mat, förflytta sig både inomhus och utomhus, även upp och ner för 

trappor samt att kommunicera med människor i sin omgivning.  

 

Det finns exempel både från hemmet och skolan där hon behöver stöd i 

vissa situationer för att anpassningar saknas. Genom att undanröja hinder 

genom anpassningar kommer hon att vara mer självständig.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Samtliga intyg bekräftar att hon har de hjälpbehov som hon och anhöriga 

redogjort för. ADL-bedömningen ska inte ifrågasättas. Den är gjord av en 

arbetsterapeut som känt henne sedan 2008 och som är insatt i hennes 

funktionsnedsättningar. Även elevassistenten hade god kännedom om henne 

sedan 10 månader tillbaka. Kommunen är medveten om att hon inte är 

självständig i alla moment i samband med exempelvis toalettbesök och vid 

måltidssituationen, vilket även framgår av intygen. Hon behöver delvis 

hjälp med de momenten och trots rätt förutsättningar kan hon inte utföra 

momenten självständigt.  

 

Det bör inte tas hänsyn till eventuella hjälpmedel förrän de är på plats och 

det framgår inte heller av någon rättskälla att den enskilde vid personkrets-

bedömningen måste acceptera hjälpmedel eller anpassningar. Hennes 

omgivning är redan maximalt anpassad för att underlätta hennes vardag. Det 

krävs dock insatser för att hon ska kunna leva ett socialt liv med kompisar 

och för att kunna leva ett liv där hennes självbestämmande och integritet 

respekteras.   
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det kammarrätten ska ta ställning till är om  omfattas av den 

personkrets som beskrivs i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. För det krävs att den enskilde 

har en stor och varaktig funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande samt att funktionsnedsättningen förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov 

av stöd eller service.  

 

Av utredningen framgår att  funktionsnedsättningar är varaktiga. 

Nästa fråga är då om hennes funktionsnedsättningar är stora och om de 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

medför ett omfattande behov av stöd och service.  

 

 har till följd av sina funktionsnedsättningar svårigheter som 

medför hjälpbehov i den dagliga livsföringen som går utöver vad som får 

anses normalt för ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättningar. Det rör 

sig bland annat om vissa moment i samband med toalettbesök samt vid 

på- och avklädning. Utredningen i dessa hänseenden baseras dock till 

största delen på  föräldrars beskrivningar. Varken av ADL-intyget 

som finns i utredningen eller av elevassistentens uppgifter framgår vad 

som består av egna observationer och vad som utgör anhörigas 

beskrivningar. Av elevassistentens uppgifter kan inte heller utläsas varför 

 inte skulle kunna utföra vissa moment självständigt. Av 

uppgifterna framgår dock att hjälpbehovet varierar och att hon i vissa 

situationer har ett mer begränsat hjälpbehov. Det finns inget tydligt 

underlag som stödjer  olika hjälpbehov.  

 

Utredningen innehåller även uppgifter om att  klarar många 

moment i den dagliga livsföringen på egen hand. Hon kan bland annat på 

egen hand äta mat, förflytta sig både inomhus och utomhus, 
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kommunicera med människor i sin omgivning och hon klarar de flesta 

momenten vid på- och avklädning samt att sköta sin personliga hygien.  

 

Kammarrätten anser sammantaget att utredningen inte ger stöd för att 

 funktionsnedsättningar i dagsläget är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt att hennes behov 

av stöd och service är omfattande. Hon uppfyller alltså inte samtliga krav 

för att omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS. Det betyder att 

förvaltningsrättens dom ska upphävas och nämndens överklagade beslut 

ska fastställas. 

 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

  Ewa Hagard Linander 

 

 

Liselotte Tagaeus   Anna Borg 

    referent  
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Ombud:  

Lovisa Löfstrand 

Humana Assistans AB 

  

MOTPART 
Sociala myndighetsnämnden Kungälvs kommun  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala myndighetsnämndens beslut 2018-05-09 

 

SAKEN 
Insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att  

 tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Målet visas åter till nämnden 

för ny prövning av  ansökan om insatser enligt LSS. 

 

  

Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 har ansökt om insatser enligt LSS. Sociala myndighets-

nämnden i Kungälvs kommun (nämnden) har avslagit ansökan med den 

huvudsakliga motiveringen att hon inte tillhör personkretsen i 1 § LSS. Av 

utredningen som legat till grund för beslutet framgår att nämnden även gjort 

följande bedömning.  behöver i viss utsträckning hjälp att klara 

den dagliga livsföringen. Hennes funktionsnedsättning är varaktig och beror 

uppenbart inte på normalt åldrande. Hennes funktionshinder är dock inte så 

stora och förorsakar inte sådana betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen att hon tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten ska förklara att hon tillhör 

personkretsen i 1 § 3 LSS. Nämnden bortser från de intyg som styrker 

hennes hjälpbehov och den information som lämnats från föräldrarna, 

hennes elevassistent och en förälder till en av hennes kompisar. Hon har en 

tarmproblematik och behöver hjälp med sin hygien vid toalettbesök. Hon 

har vidare en diagnos som orsakar grovmotoriska svårigheter och 

balanssvårigheter, svårigheter att koordinera sina rörelser, muskelsvaghet, 

dålig handstyrka och finmotoriska svårigheter. Hon har svårt att greppa med 

båda sina händer och funktionen i händerna är begränsad då motoriken 

brister. Vidare har hon ett begränsat arbetsminne och perceptions-

svårigheter. Hennes funktionsnedsättningar medför helt klart ett funktions-

hinder i de flesta vardagliga situationer, såsom hygienmoment, på- och 

avklädning, delning av mat, förflyttning och så vidare.  

 

Hon har ett stort behov av återkommande stöd för att klara av och hantera 

sin vardag. Hon klarar inte att på egen hand sköta vardagliga bestyr eller 

sköta personlig omvårdnad. Hon är beroende av hjälpmedel. Hon har 
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återkommande dagliga behov av en annan persons hjälp i hemmet och på 

fritiden. Att hon klarar delar av vissa moment själv vid vissa aktiviteter är 

ostridigt, men det är få saker i vardagen som hon över huvud taget inte 

behöver hjälp med. Att hon delvis klarar att utföra vissa moment betyder 

inte att hon klarar momentet i sin helhet. Försäkringskassan har tidigare 

gjort bedömningen att hon tillhör personkrets 3 enligt 1 § LSS. 

 

Det görs idag anpassningar för henne för att hon ska bli så självständig som 

möjligt. Hennes anhöriga gör allt de kan för att anpassa hemmet och ordna 

hjälpmedel. Trots anpassningar och hjälpmedel har hon fortfarande ett stort 

behov av stöd och hjälp av en annan person. Enbart det faktum att hon har 

en elevassistent i stort sett hela dagen i skolan talar för att hon har ett 

omfattande behov av hjälp och stöd i sin vardag. Ser man till uppgifterna 

elevassistenten har lämnat blir det tydligt att hon har stora behov av hjälp av 

assistenten under skoldagen. Avseende vissa moment får hon ibland hjälp 

för att det ska gå snabbare och för att hon ska kunna spara energi till annat. 

Även dessa hjälpbehov ska vägas in vid bedömningen. –  ger in 

ADL-bedömning den 1 juni 2018 av arbetsterapeuten  

beslut den 13 februari 2018 från Försäkringskassan om kontaktdagar, intyg 

den 21 maj 2018 från skolsjuksköterskan  åtgärdsprogram 

från skola beslutat den 22 oktober 2018, utlåtande den 8 november 2018 

från rektorn  samt intyg den 24 januari 2019 från dietisten 

 

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. 

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 21 januari 2019 i mål nr 5613-15 

ansett att  inte uppfyller samtliga krav för att omfattas av 

personkretsen 1 § 3 LSS. Enligt kammarrättens bedömning kan  

 funktionshinder inte anses vara stora och orsaka betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen. Hennes sammanhängande behov av 

stöd eller service kan inte heller anses vara omfattande. Försäkringskassan 
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har visserligen bedömt att  tillhör personkrets enligt LSS, men 

olika myndigheter gör sina självständiga bedömningar. 

 

Handläggare har träffat  under den aktuella utredningen, så 

skedde också i samband med tidigare utredning. Då gjordes också en 

observation av  under hennes vistelse på fritids. Genom att ta 

del av intyg och andra underlag ges en uppfattning men att också träffa, se 

och samtala med i detta fallet  ger en annan samlad 

uppfattning. Det är lätt att översköljas av all information om vad  

 inte klarar av. I utredningen och överklagan framkommer vid 

upprepade tillfällen samma situationer där  behöver stöd. 

Genom att träffa  är det lättare att se hennes resurser. 

 

I utredningsunderlaget och överklagan beskrivs det vanligen som att  

 behöver hjälp med ett moment även om hon klarar vissa delar av 

momentet på egen hand eller i vissa situationer klarar det helt självständigt. 

Detta blir motstridigt. 

 

Det utgör en påtaglig brist att det inte framgår av den ADL-bedömning som 

 hänvisat till vilka situationer som bygger på observation 

respektive intervju. Vissa moment tar längre tid för  men hon 

kan göra mycket själv om man skapar rätt förutsättningar för henne. I 

strävan efter att  ska klara så mycket som möjligt självständigt i 

sin vardag bör det vara angeläget att hitta lösningar och strategier som 

underlättar för henne. Det finns en risk att  får hjälp i 

situationer som hon faktiskt klarar av själv men att det blir en form av rutin, 

exempelvis för att det går snabbare om hon får hjälp än om hon gör det på 

egen hand. Det kommer fram genom beskrivningen både från hemmet och 

från skolan. 
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 har blivit äldre sedan Kammarrätten i Göteborgs dom 2016 

och hennes behov av stöd bör således ha minskat. Hon har utvecklats genom 

att hon på egen hand kan ta sig till och från skolan och hon har inte tillsyn 

av sin elevassistent under raster som tidigare. Hon kan vara ensam kortare 

stunder i hemmet eller utomhus i närområdet. Hon kan vara ute och gunga 

på gården. Hon går vanligen hem från fritids på eftermiddagen innan hennes 

föräldrar kommit hem från arbetet. Hon kan cykla och köra med sin 

Segway. Det förekommer att hon åker iväg med buss tillsammans med 

någon kompis. Det finns en stor variation avseende vad  klarar 

av och är självständig i samt vad hon behöver hjälp med.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller 

bestämmelser om insatser åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

eller 

3. med andra 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 (1 § LSS). 

 

Personer som anges i 1 § LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd och 

särskild service enligt 9 § 1–9 samma lag, om de behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde 

ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 
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I förarbetena framgår avseende personkretsen i 1 § 3 LSS bl.a. följande. 

Funktionshindren ska vara varaktiga, dvs. inte vara av tillfällig eller mer 

övergående natur. Kravet på funktionshindrens storlek innebär att de ska ha 

en sådan karaktär eller omfattning att de starkt påverkar flera viktiga 

livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller behov av habilitering eller 

rehabilitering. Det gäller t.ex. om en person till följd av funktionshinder 

dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har återkommande behov 

av en annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i bl.a. boendet eller 

för att förflytta sig, meddela sig med andra eller ta emot information. För 

människor med flera funktionshinder måste den samlade effekten bedömas. 

Små men flera funktionshinder kan i samverkan verka multiplicerande. Med 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas bl.a. att den enskilde 

på egen hand inte kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, 

påklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller 

utomhus, sysselsättning och nödvändig träning och/eller behandling. Med 

omfattande behov av stöd och service avses både kvalitativa och 

kvantitativa aspekter. Den enskilde ska i allmänhet ha ett återkommande 

behov av särskilt stöd för att klara funktioner som andra kan klara på egen 

hand. Med återkommande avses att stödbehovet vanligen föreligger 

dagligen och i olika situationer och miljöer. Behov av stöd och service bör 

uppfattas i vid bemärkelse och avse stöd av olika karaktär. Ibland kan det 

behövas stödinsatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång bör 

betraktas som omfattande. Exempel kan vara stöd som vanligen bör ges av 

personal med mycket specifik utbildning och kompetens. En bedömning av 

en persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en samman-

vägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer (prop. 

1993/93:159 s. 55-56 och 169). 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Tillhörighet till någon av de personkretsar som anges i 1 § LSS är en 

grundläggande förutsättning för att  ska kunna beviljas insatser 

enligt LSS.  har inte gjort gällande att hon tillhör någon av 

personkretsarna i 1 § 1 eller 2 LSS och förvaltningsrätten anser heller inte 

att utredningen ger stöd för att hon gör det. Frågan i målet blir huruvida 

 tillhör personkretsen i 1 § 3 LSS. 

 

Det är ostridigt i målet att  har ett varaktigt funktionshinder 

som inte beror på normalt åldrande. För att hon ska tillhöra personkrets 3 i 

1 § LSS krävs också att funktionshindret är stort och orsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service. 

 

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 21 januari 2016 i mål nr 5613-15 

bedömt att  funktionshinder, i vart fall i den ålder hon då 

befann sig, inte kunde anses vara stora och förorsaka betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen.  har blivit äldre sedan kammarrättens 

dom. Vid bedömningen av hennes tillhörighet till personkretsen i 1 § 3 LSS 

får hennes svårigheter och behov av stöd eller service jämföras med vad 

som kan anses normalt för ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättning. 

Avseende  funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar 

och hjälpbehov så som de ser ut i dagsläget gör förvaltningsrätten en, i 

förhållande till kammarrättens avgörande, självständig prövning utifrån 

underlaget i det nu aktuella målet. 

 

Nämnden har anfört att den ADL-bedömning som  gett in i 

målet, utfärdad av arbetsterapeut  den 1 juni 2018, inte 

redogör för i vilka delar ADL-bedömningens uppgifter grundar sig på 

observation eller intervju. Förvaltningsrätten delar bedömningen att det 
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utgör en brist som leder till att uppgifterna i ADL-bedömningen i viss mån 

kan ifrågasättas. Under nämndens utredning har emellertid uppgifter 

hämtats in från  elevassistent. Elevassistentens uppgifter om 

vad  behöver hjälp med kan i viss mån ifrågasättas utifrån att 

hjälpen kanske i vissa situationer ges för att vinna tid och energi för henne 

snarare än för att hon inte klarar av att genomföra momentet självständigt. 

De lämnade uppgifter om  hjälpbehov får dock bedömas i 

ljuset av vad som kommer fram om hennes funktionsnedsättningar.  

 elevassistent hade när uppgifterna lämnades arbetat med henne i ca 

10 månader och får därför vid den tidpunkten anses ha haft förhållandevis 

goda kunskaper om hennes funktionsnedsättningar och aktivitets-

begränsningar. I den mån  hjälpbehov kan förklaras med de 

funktionsnedsättningar som beskrivs av elevassistenten i form av 

exempelvis nedsatt fingermotorik och styrka samt balanssvårigheter, får det 

därför anses sannolikt att hjälpbehoven finns. Förvaltningsrätten anser inte 

att det finns skäl att ifrågasätta dessa funktionsnedsättningars varaktighet. 

 

Utredningen visar att  till stora delar klarar många moment 

under aktiviteter i sin dagliga livsföring själv, men till följd av sina 

funktionsnedsättningar behöver hon hjälp med vissa moment såsom att ta på 

strumpor, knyta skor, hantera dragkedjor och dela vissa typer av mat.  

 klarar exempelvis inte att öppna vissa dörrar, hantera tunga föremål 

eller föremål som kräver viss fingermotorik och handstyrka såsom stick-

kontakter, vissa moment under duschning såsom att vrida på duschreglage 

och komma åt att rengöra på vissa delar av kroppen samt torka sig på benen 

och fötterna efter dusch. Hon är i stort sett självständig vid förflyttningar. 

 behöver kompletterande sondmatning för att tillgodose sitt 

näringsintag. Dietisten  uppger i intyg den 24 januari 2019 

bland annat att ca 35 procent av  energiintag sker via 

gastrostomi och att hon har ett högre energibehov än de flesta barn i 

motsvarande ålder. Det har inte kommit fram annat än att  till 
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följd av nedsatt handstyrka och finmotorik, saknar förmåga att sköta 

sondmatningen på egen hand. Vad gäller toalettbesök anser förvaltnings-

rätten att det har gjorts sannolikt att  behöver hjälp med att 

torka sig på toaletten, utom när hon enbart har kissat. Det framgår också av 

utredningen i målet att det till följd av hennes tarmproblematik är relativt 

sällan som hon enbart kissar på toaletten och att hon tömmer tarmen upp till 

fyra–fem gånger per dygn. Hon behöver således hjälp med toalettbesök vid 

många tillfällen per dag. 

 

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att  har gjort 

sannolikt att hon till följd av sina funktionsnedsättningar behöver hjälp 

under många aktiviteter i sin dagliga livsföring. Att hon behöver hjälp med 

mindre moment i aktiviteter, exempelvis i samband med av- och påklädning 

och dusch, medför likväl att hon är beroende av hjälp för att aktiviteten ska 

kunna utföras. Hennes hjälpbehov avser återkommande aktiviteter som sker 

under flera olika livsområden såsom boende, skola och fritid. Enligt 

förvaltningsrättens bedömning påverkas dessa livsområden starkt av 

funktionshindren, särskilt mot bakgrund av de svårigheter  har 

med anledning av sin tarmproblematik och sitt näringsintag. Hon har därför 

enligt förvaltningsrättens mening ett stort funktionshinder.  

 

 klarar till följd av sina funktionsnedsättningar inte av att utföra 

flertalet vardagsaktiviteter på egen hand såsom att ta på sig vissa klädes-

plagg, duschning, toalettbesök (som till följd av funktionsnedsättningen är 

mer frekventa än vad som är vanligt förekommande) och att bereda, ta till 

sig och dela viss mat samt att äta via gastrostomi. Hjälpinsatserna hon 

behöver är förvisso ofta av kortvarigt slag, men de är ofta återkommande 

under dagen i många olika miljöer. Vid en samlad bedömning anser 

förvaltningsrätten att  funktionshinder leder till betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
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2019-03-19 

6480-18 

 
 

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att  i den ålder 

hon nu befinner sig, har varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, som är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service.  tillhör alltså personkretsen i 1 § 3 LSS. Det 

överklagade beslutet ska därför upphävas. Nämnden ska som första instans 

pröva om  uppfyller förutsättningarna i övrigt för att beviljas de 

insatser enligt LSS som hon ansökt om. Målet ska därför återförvisas till 

nämnden för ny prövning av hennes ansökan. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Karin Hartmann 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Sigyn Josefsson, Muraiz Medic och 

Robert Cederlunden deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Pelle Schager 

Stubelius. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 



Bilaga 
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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 tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

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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