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KLAGANDE 
Försäkringskassan 
 
MOTPART 

  
 
Ombud: Ismar Karahmet 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 18 juni 2018 i mål nr 1194-18, 
se bilaga A 
 
SAKEN 
Assistansersättning 
_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut. 

 

Kammarrätten bestämmer att sekretessbestämmelsen i 28 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig 

på de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som lagts fram vid 

kammarrättens förhandling inom stängda dörrar och inte tagits in i denna 

dom. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 
 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut den 19 december 2017. 

Försäkringskassan anför följande.  behöver inte assistans för 

sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka. Han har ett visst 
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behov av tillsyn. Men han behöver inte tillsyn av övervakande karaktär och 

tillsynen behöver inte utföras av någon som har ingående kunskaper om 

 Det är inte fråga om ingående kunskaper om det är tillräckligt 

att den som utför tillsynen kan få kunskap om den funktionshindrade genom 

dokumentation och viss introduktion. 

 

I två läkarutlåtanden från 2017 anges att  inte kan lämnas 

ensam. Det utvecklas dock inte närmare varför han inte kan lämnas ensam. 

Det är  mamma, pappa och bror som arbetar som assistenter 

åt honom. Han deltar inte i någon daglig verksamhet eller liknande aktivitet 

utanför hemmet. Det är därför inte någon utanför hans familj som har insyn 

i hans förhållanden. Det finns väldigt få uppgifter om hur hans utbrott yttrar 

sig och vad som krävs för att förhindra utbrotten. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Han behöver aktiv tillsyn av övervakande karaktär all sin vakna tid av 

någon med ingående kunskaper om hans funktionshinder och hans 

beteende.  

 

Som en konsekvens av sin funktionsnedsättning drabbas han av frekventa 

aggressionsutbrott då han blir en fara för sig själv och sin omgivning. Dessa 

aggressionsutbrott är helt oförutsägbara.  

 

Att han drabbas av flera aggressionsutbrott per vecka styrks av hans 

mamma som uppger att utbrott förekommer på daglig basis. Det är även 

genom flera läkarutlåtanden visat att han har ett utagerande beteende och att 

han lider av plötsliga aggressionsutbrott. Det framgår av läkarutlåtandena 

att det krävs en god kännedom om honom för att kunna avleda honom när 

han blir våldsam. Det är även visat att de som har god kännedom om honom 

i vissa fall kan förhindra att utbrott sker, eftersom de lärt sig att tolka 

signaler och vet när ett utbrott kan vara på väg. 



KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 

DOM Sida 3 
 

 Mål nr 3179-18 
   

 
Kammarrätten har hållit muntlig förhandling. Vid förhandlingen hölls 

vittnesförhör med  som är bror till  och med 

 som är mamma till  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Frågan i målet 

 

Den fråga som kammarrätten främst har att ta ställning till är om  

 behöver aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär och om 

hjälpbehovet är sådant att det förutsätter ingående kunskaper om honom.  

 

Utredningen i målet 

 

Uppgifter om  beteende finns bland annat i ett läkarintyg från 

2011, och i två läkarintyg från 2017. Intygen återges i förvaltningsrättens 

dom.  har också lämnat uppgifter till Försäkringskassan om 

hans beteende.  

 

Vid kammarrättens muntliga förhandling uppgav  följande. 

 brukar bli ganska aggressiv. Han kan bli aggressiv på spel 

eller när någon kollar på honom. Ibland går det att förutse när han ska bli 

aggressiv.  

 

 uppgav följande vid förhandlingen. Tidigare fick  

 utbrott någon gång i veckan. Nu är det dagligen. Hur ofta det blir 

beror på om man lyckas avstyra det i tid. Man kan försöka avleda honom 

med spel eller med musik.  har tagit stryptag på utomstående 

assistenter. För det mesta hinner familjen stoppa hans utbrott i tid. När man 

är ute med honom räcker det att någon tittar på honom. Då får man försöka 

gå åt ett annat håll. En person som inte träffat honom tidigare klarar inte att 

avleda honom. Man måste känna hans kroppsspråk och hur han beter sig. 
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De har försökt använda externa assistenter, men det fungerar inte. Antingen 

förstår de sig inte på honom eller så fungerar inte personkemin. 

 

Kammarrättens bedömning 

 

Uppgifterna om  aggressivitet är relativt vaga. Såväl de 

skriftliga uppgifterna som vittnesuppgifterna ger en allmän beskrivning av 

hans beteende. Några ganska dramatiska händelser beskrivs visserligen lite 

mer i detalj. Det gäller bland annat att han ska ha tagit stryptag på sin 

mamma och på externt anlitade assistenter. Men inte ens när det gäller dessa 

händelser finns det någon skriftlig dokumentation från tiden för 

händelserna. Inte heller finns det några uppgifter om när olika händelser 

skulle ha inträffat.  

 

Det finns alltså inte något tillförlitligt underlag för att bedöma hur ofta de 

som hjälper  behöver ingripa med anledning av aggressivt 

beteende. Det gäller både sådana situationer då assistenterna lyckas avleda 

hans uppmärksamhet från det som kan väcka aggressivitet och de 

situationer då de inte lyckas göra det.  

 

Kammarrätten anser sammantaget att utredningen i målet inte ger tillräckligt 

stöd för att  har behov av sådan aktiv tillsyn som är av 

övervakande karaktär som förutsätter ingående kunskaper om honom. Något 

behov av sådan hjälp ska därför inte beaktas vid bedömningen av hans 

behov av hjälp med de grundläggande behoven.  

 

Tidsåtgången för hjälp med  grundläggande behov i övrigt 

uppgår till 5 timmar och 5 minuter. Eftersom den sammanlagda tids-

åtgången för hjälp med de grundläggande behoven understiger 20 timmar 

per vecka har han inte rätt till assistansersättning. Förvaltningsrättens dom 

ska därför upphävas och Försäkringskassans beslut fastställas. 

_________________________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

 

 

 Raymond Grankvist 

 

 

Ewa Mårdberg Axel Hanson 

 referent 
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Box 53197 

400 15 Göteborg 
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08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
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KLAGANDE 
  

 

 

  

Ombud: Emil Classon 

Assistansbolaget Sverige AB 

Box 1303 

701 13 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten  

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 19 december 2017, dnr 180371101726 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  har 

rätt till assistansersättning. Förvaltningsrätten överlämnar till 

Försäkringskassan att som första instans bestämma omfattningen av 

assistansersättningen samt för vilken tid den ska utgå.  

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND  

 

 har tidigare varit beviljad assistansersättning motsvarande i 

genomsnitt 101 timmar i veckan.  

 

Försäkringskassan har nu beslutat att  inte längre får 

assistansersättning med i huvudsak följande motivering.  

hjälpbehov med de grundläggande behoven bedöms inte längre överstiga 20 

timmar per vecka. Hans grundläggande behov gällande personlig hygien 

bedöms uppgå till 3 timmar och 55 minuter per vecka och hans hjälpbehov 

med av- och påklädning bedöms uppgå till 1 timme och 10 minuter per 

vecka. Övriga hjälpbehov kan inte räknas som grundläggande. Han kan äta 

och dricka på egen hand varför hjälpbehovet med måltider inte kan räknas 

som ett grundläggande behov.  kan tala med enstaka ord och 

korta meningar. Han förstår när någon kommunicerar med honom om 

personen är konkret och tydlig. Det är därför inte nödvändigt att någon med 

kunskaper om honom eller hans funktionshinder hjälper honom att 

kommunicera. Kommunikation kan således inte heller räknas med som ett 

grundläggande behov.  har dock ett omfattande behov av 

tillsyn för att förebygga och hantera ett utåtagerande beteende. Den tillsyn 

han behöver kräver dock ingen ingående kunskap om honom eller hans 

funktionshinder. Det räcker med att den som hjälper honom har kunskaper 

och erfarenheter av hur man bemöter personer med hans 

funktionsnedsättning, som tar del av hans medicinska dokumentation, vidtar 

adekvata säkerhetsåtgärder och får en normal introduktionstid för att lära 

känna honom. Hans hjälpbehov med tillsyn kan därför inte på räknas som 

ett grundläggande behov.  
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YRKANDEN  

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning. Han yrkar även 

att muntlig förhandling ska hållas i målet. Han anför i huvudsak följande. 

Han har tidigare beviljats assistansersättning för all vaken tid och det har i 

huvudsak varit för att Försäkringskassan bedömt att det krävs ingående 

kunskaper om honom för att kunna tillgodose hans hjälpbehov. Även 

dåvarande länsrätten har tidigare bedömt att hans hjälpbehov med tillsyn 

och kommunikation utgör grundläggande behov. Hans funktionsnedsättning 

är livslång och det är även hans behov av assistans. Han får lätt 

aggressionsutbrott och har bl.a. tagit stryptag på sin mamma. Det enda som 

har ändrats sedan tidigare prövningar är att han har blivit större rent fysiskt. 

Han är idag 198 cm lång och väger 180 kg. Hans utåtagerande beteende kan 

få förödande konsekvenser om han inte får hjälp av någon som har god 

kännedom om hans sätt att kommunicera. Utbrotten kan komma mycket 

plötsligt och det föreligger då en överhängande risk för skador på såväl 

personer som föremål. Han har bl.a. tagit stryptag på sin mamma. Det har 

inte skett någon förändring av rättspraxis sedan Försäkringskassans 

föregående prövning då myndigheten ansåg att hans hjälpbehov med tillsyn 

utgjorde ett grundläggande behov. Sammantaget ska därför hans hjälpbehov 

med tillsyn och kommunikation räknas som grundläggande behov. Han har 

därför fortsatt rätt till assistansersättning.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande. Det är inte visat att det krävs ingående kunskaper om  

för att utöva tillsyn över honom. Det finns inte heller någon koppling till ett 

annat grundläggande behov, då han kan kommunicera på ett sådant sätt att 

det inte utgör ett grundläggande behov.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Bestämmelser 

 

En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, förkortad LSS, kan för sin dagliga livsföring få 

assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 

9 a § LSS. För rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver 

personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana 

grundläggande behov som avses i 9 a § LSS (51 kap. 2–3 §§ SFB). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä 

av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den 

som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även 

rätt till insats för andra personliga behov, om de inte tillgodoses på annat 

sätt (9 a § LSS). 

 

I förarbeten till LSS (prop. 1992/93:159 s. 64) anges att personlig assistans 

ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 

situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den 

enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och 

klä av sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra.  

 

Rätten till assistansersättning ska omprövas sedan två år förflutit från 

senaste prövningen och vid väsentligt förändrade förhållanden. Lämnas 

assistansersättning till en försäkrad som har fyllt 65 år får omprövning ske 

endast vid väsentligt ändrade förhållanden (51 kap. 12 § SFB).  
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Utredning i målet 

 

Av utredningen i målet framgår att  lider av en 

utvecklingsstörning med beteendestörningar i kombination med autism och 

ADHD. Han har behov av hjälp inom flera områden.  

 

I ett läkarutlåtande upprättat den 1 april 2011 av överläkaren  

 framgår bl.a. följande.  funktionsnedsättning 

kommer att vara livet ut. Han har frekventa aggressionsutbrott som är 

mycket krävande för omgivningen. Han behöver hjälp och stöd av en person 

med ingående kunskap om honom och hans funktionshinder för att han 

överhuvudtaget ska fungera i vardagen.  

 

I ett läkarutlåtande upprättat den 21 april 2017 av ST-läkaren  

 framgår i huvudsak följande.  har ett 

mycket begränsat språk och stora begränsningar i sin kommunikativa 

förmåga. Han kan svara jakande eller nekande, men behöver tydliga och lätt 

formulerade frågor för att förstå.  har stora svårigheter att 

reglera känslor och kan bli både aggressiv och utåtagerande. Han har ett 

stort behov av personlig assistans för att fungera i vardagen och kan inte 

lämnas ensam.  

 

I ett läkarutlåtande upprättat den 20 december 2017 av överläkaren och 

habiliteringsläkaren  framgår i bl.a. följande.  

får lätt utbrott och blir våldsam, slår i väggar, kastar möbler, slår sönder TV-

apparaten, attackerar personer och tar stryptag på familjemedlemmar. 

Utbrotten kan utlösas om något går honom emot eller av helt 

ovidkommande saker som händer i omgivningen. Han behöver därför en 

aktiv tillsyn från någon som har god kännedom om just hans beteende för att 

kunna avleda honom och hantera honom när han blir våldsam. På grund av 

hans fysiska storlek är han svår att stoppa.  kommunicerar inte 
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med okända. Han kan säga enstaka ord till sina föräldrar men kommunicerar 

annars med kroppspråk och ljud. För att kunna förstå honom måste man 

känna honom väl. Familjen kan känna igen tidiga signaler på att han varvar 

upp och kan då avleda honom innan han skadar sig själv eller någon i hans 

omgivning.  

 

Av Försäkringskassans utredning, daterad den 20 september 2017, framgår 

bl.a. följande.  drabbas av flera aggressionsutbrott per vecka. 

Det går oftast inte att förutse när utbrotten kan komma och han lämnas 

aldrig utan tillsyn. Han har svårt att ta till sig ny personal. En ny assistent 

måste gå bredvid minst två till tre veckor innan denne kan arbeta ensam med 

honom. Idag är det dock främst hans föräldrar som arbetar som assistenter 

för honom. De närvarar när det finns en risk för aggressionsutbrott.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Har  rätt till assistansersättning?  

 

Förvaltningsrätten ska i det följande pröva om  behov av hjälp 

med de grundläggande behoven uppgår till minst 20 timmar per vecka och 

om han därmed har rätt till assistansersättning.  

 

Personlig hygien, av- och påklädning samt måltider 

 

Inledningsvis konstaterar förvaltningsrätten att Försäkringskassan uppskattat 

att  grundläggande behov gällande personlig hygien uppgår 

till 3 timmar och 55 minuter per vecka. Hans hjälpbehov med av- och 

påklädning bedöms uppgå till 1 timme och 10 minuter per vecka. 

Försäkringskassan har dock inte ansett att  hjälpbehov med 

måltider kan räknas som ett grundläggande behov då han kan äta och dricka 

på egen hand. 
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Förvaltningsrätten konstaterar att  i sitt överklagande inte har 

ifrågasatt Försäkringskassan bedömning gällande personlig hygien, av- och 

påklädning eller måltider. Det har inte heller i övrigt framgått något som ger 

anledning att ifrågasätta Försäkringskassans bedömning gällande dessa 

delar.   

 

Kommunikation 

 

Förvaltningsrätten ska i det följande pröva om  hjälpbehov 

med kommunikation ska betraktas som ett grundläggande behov.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att dåvarande länsrätten (mål nr 8044-03) 

tidigare ansett att  behov av hjälp med kommunikation 

utgjorde ett grundläggande behov. Tyngdpunkten för förvaltningsrättens 

aktuella prövning ska dock utgå från  nuvarande hjälpbehov.  

 

För att kommunikation ska kunna godtas som ett grundläggande behov 

ställs det krav på att det behövs en tredje person närvarande som, för att 

hjälpa den funktionshindrade att förstå och förmedla budskap, måste ha 

kunskap om den funktionshindrade, funktionshindret och den 

funktionshindrades kommunikationssätt (jfr RÅ 2010 ref. 17). 

 

Av handlingarna i målet framgår att  kan tala med enstaka ord 

och kortare meningar. Han kommunicerar även med kroppspråk och ljud. 

 anhöriga uppger att han vanligtvis inte kommunicerar med 

okända. Han kan svara ja och nej, men behöver tydligt formulerade frågor 

för att kunna förstå. Det händer ofta att han blir missförstådd i kontakten 

med andra vilket kan leda till en fysisk aggression.  

 

Förvaltningsrätten anser att det står klart att  har 

kommunikationssvårigheter. Handlingarna i målet visar dock inte tillräckligt 
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tydligt att hans nuvarande kommunikationssvårigheter är så pass svåra att 

han behöver en tredje person närvarande med kunskap om honom, hans 

funktionshinder och kommunikationssätt för att kommunikation ska vara 

möjlig. Hans hjälpbehov inom kommunikation kan således inte betraktas 

som ett grundläggande behov enligt 9 a § LSS.  

 

Annan hjälp som kräver ingående kunskap  

 

 uppger att hans behov av hjälp med tillsyn är sådant att det 

krävs ingående kunskap om honom och hans funktionshinder.  

 

Enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen är det endast aktiv tillsyn, 

t.ex. i syfte att hindra den enskilde att på grund av ett utåtagerande beteende 

skada sig själv eller andra och som kräver ingående kunskaper om den 

enskilde, som ligger inom ramen för de grundläggande behoven. Det rör sig 

därför om en tillsyn som närmast bedöms vara av övervakande karaktär (jfr 

RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). Det krävs också att personen 

uppvisar ett utåtagerande aggressivt beteende samt att det finns en risk för 

allvarliga konsekvenser, såsom att personen skadar sig själv eller andra. 

Denna risk ska uppstå med viss frekvens eller så måste aggressiviteten vara 

mycket lättväckt, oförutsägbar eller våldsam (jfr Kammarrätten i Göteborgs 

dom den 12 december 2013, i mål nr 286-13).  

 

Förvaltningsrätten anser att det står klart att  lider av ett 

varaktigt psykisk funktionshinder och att han uppvisar ett utåtagerande 

beteende. Handlingarna i målet visar därtill att han under många år har lidit 

av plötsliga aggressionsutbrott som uppstår om någon t.ex. missförstår 

honom eller kommer för nära inpå. Utbrotten kan även utlösas av helt 

ovidkommande saker som händer i omgivningen. Han blir våldsam, slår i 

väggar, kastar möbler och har flera gånger slagit sönder dörren till sitt rum. 

Det framgår även att han tagit stryptag på anhöriga och attackerat personer. 
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Förvaltningsrätten bedömer utifrån uppgifterna ovan att  p.g.a. 

sina aggressionsutbrott är i behov av tillsyn under hela sin vakna tid. 

Utbrotten innebär en risk för att han skadar sig själv, föremål eller andra 

personer. På grund av hans kommunikationssvårigheter och storlek är han 

extra svår att hantera när dessa utbrott infaller. Av läkarutlåtandena framgår 

att det krävs god kännedom om just hans beteende för att kunna avleda 

honom och klara av när han blir våldsam. Anhöriga och erfaren personal har 

lärt sig att läsa av honom, vilket gör att de kan förhindra många utbrott. Av 

utredningen framgår dock att personliga assistenter som ska arbeta med 

 måste gå bredvid annan personal i två till tre veckor innan de 

kan lämnas ensamma med honom. Förvaltningsrätten anser med beaktande 

av dessa omständigheter att det står klart att det krävs någon som har 

ingående kunskap om  funktionshinder och beteende för att 

kunna avleda honom och förhindra att nya aggressionsutbrott inträffar. 

Förvaltningsrätten bedömer således att  behov av tillsyn är att 

betrakta som ett grundläggande behov. 

 

Slutsats 

 

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att omfattningen av  

behov av tillsyn är så pass stort att hans totala genomsnittliga hjälpbehov 

med de grundläggande behoven uppgår till mer än 20 timmar i veckan. 

Därmed har han även rätt till assistensersättning för andra personliga behov. 

Med hänsyn till detta ska det överklagade beslutet upphävas och målet visas 

åter till Försäkringskassan för närmare beräkning av det totala antalet 

assistanstimmar.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2018-06-18 

1194-18 

  

 

Ska det hållas muntlig förhandling i målet? 

 

Med hänsyn till utgången i målet får det anses vara uppenbart obehövligt att 

hålla muntlig förhandling.  

 

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

 

 

Kristian Karlemon 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Mattias Hallberg, Emelie Markianos 

och Gunne Steen deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Elin Öström.  
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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. 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

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 två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades. 

 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då 

han/hon fick del av kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut 

t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 

Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 juli, som inte har någon motsvarighet två 

månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista dag, dvs. i det här exemplet 

den 30 september. 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. 

Bilaga B




