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KLAGANDE 
  

  

Vårdnadshavare:  och  

 

Ombud: Mohammed Mohammed 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 21 juni 2018 i mål nr 4422-17,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och bestämmer att  

har rätt till assistansersättning för i genomsnitt 92 timmar 42 minuter per 

vecka från och med mars 2015. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon utöver beviljad assistansersättning, även ska 

beviljas ytterligare tid för sondmatning och tillsyn. Hon anför följande. 

 

Eftersom hon har ett hjälpbehov med sondmatning och tillsyn som inte 

omfattas av föräldraansvaret ska hon beviljas assistansersättning med den 

tid som det tar för att hon ska få ett skäligt liv. 

 



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM Sida 2 

 
 Mål nr 3692-18 

   

 

Av dietisten  intyg framgår det att hon är ordinerad 

sondmatning sex gånger per dag, att varje måltid tar minst 40 minuter 

eftersom det annars finns risk för kräkningar samt att hennes sondmatning 

bedöms som egenvård. Sondmatningen ska således betraktas vara av den 

privata karaktär som åsyftas enligt praxis.  

 

Yrkandet om tillsyn som ett övrigt hjälpbehov synes ha prövats på felaktiga 

grunder. Detta då förvaltningsrätten har accepterat Försäkringskassans 

synsätt om att begreppet omfattar matning och medicinering som ska vara 

hälso- och sjukvårdande insatser. Enligt praxis är dessa insatser inte alltid 

hälso- och sjukvårdsinsatser. Vidare åberopas tillsynen av andra skäl som 

inte synes ha beaktats, såsom att hon utgör en fara för sig själv och andra 

samt har en benägenhet att ha sönder saker och inte förstår sig på faror eller 

konsekvenser av sitt handlande. Tillsynen om henne är vidare betydligt mer 

omfattande än vad som innefattas av föräldraansvaret. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

Förvaltningsrätten har bestämt att  har rätt till assistansersättning 

för i genomsnitt 87 timmar och 52 minuter per vecka från och med mars 

2015. Frågan i målet är om  har rätt till ersättning för ytterligare 

tid i fråga om sondmatning och tillsyn. 

 

Sondmatning 

Försäkringskassan har godtagit totalt 7 timmar 3 minuter per vecka för 

matning via munnen (20 minuter per måltid). Därutöver har kassan godtagit 

3 timmar 30 minuter per vecka för sondmatning. 
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Logopeden  och specialpedagogen  anför i 

intyg år 2016 att  har knapp och sondmatas eftersom hon inte klarar att 

äta tillräckligt med mat via munnen. Hon är selektiv vad gäller mat, har 

ytterst svårt att hålla fokus på ätandet tillräckligt länge, en omogen 

munmotorik och nedsatt förmåga att äta själv. Vid måltiderna erbjuds  

först mat som hon kan äta via munnen. Hon stoppar i sig själv det hon kan 

och vill, och den vuxne försöker mata henne lite om det går. Därefter får 

hon sond för att få i sig tillräckligt med näring. Logopeden  har 

även i ett eget intyg anfört att allmänna riktlinjer är att det inte ska ta längre 

tid att mata via sond än via munnen. 

 

Dietisten  anför i ett intyg år 2018 bland annat följande. 

 är ordinerad sex sondmatsmåltider per dag. Antalet måltider kan dock 

variera med hennes mående. Enligt vårdnadshavare tar varje måltid minst 

40 minuter. Om matintaget sker snabbare finns risk för kräkning. 

 

Enligt uppgifter från föräldrarna i samband med ett personligt möte med 

Försäkringskassan ges sondmat med spruta sex gånger per dag. Om hon äter 

bra med vanlig mat får hon bara mat tre gånger via knapp men om hon äter 

dåligt får hon fler sondmatningar. Det varierar från dag till annan om hon 

vill äta eller inte. 

 

Kammarrätten anser inte att själva sondmatningen till någon del omfattas av 

normalt föräldraansvar.  

 

Kammarrätten bedömer vidare att den tid om 3 timmar 30 minuter per 

vecka som Försäkringskassan har beräknat för sondmatning är otillräcklig. 

 är ordinerad sondmatning sex gånger per dygn, men antalet 

sondmatningar minskas om hon ätit via munnen. Eftersom mängden 

sondmat och antalet sondmatningar således varierar bedömer kammarrätten 

att tid för sondmatning skäligen ska godtas med 20 minuter per gång. 
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Antalet sondmatningar per dag uppskattas till fem per dag, varav två bör ske 

i skolan, baserat på det matningsschema som finns i utredningen. 

 

Tidsåtgången för sondmatningen i hemmet beräknas därmed till 1 timme 

(20 minuter x 3) på skoldagar och 1 timme 40 minuter på lediga dagar (20 

minuter x 5). Totalt blir det 8 timmar 20 minuter per vecka. 

 

Försäkringskassan har beviljat 3 timmar 30 minuter, vilket innebär att 

assistansersättning ska beviljas för ytterligare 4 timmar 50 minuter. 

 

Tillsyn 

Mentorn  anför i skrivelse år 2016 bland annat följande. När 

 blir frustrerad, missförstådd eller skadar sig biter hon sig i fingrarna. 

Hon har lätt för att sätta i halsen då hon inte riktigt har förmåga att tugga 

ordentligt och svälja.  stoppar allt hon kommer åt i munnen vilket 

innebär att hon inte kan lämnas ensam ens för en sekund. Hon tar allt som 

ligger i hennes väg så det är viktigt att allt är undanplockat när  är i 

närheten. Om hon lämnas ensam är hon en fara för sig själv. Hon går inte 

själv. I skolan använder hon en rullator eller kryper. När  förflyttar sig 

måste man vara med hela tiden eftersom hon inte är riktigt säker med sin 

rullator. Hon släpper också taget och klättrar upp på saker och har inte 

förmågan att se faran om hon inte är försiktig. 

 

Uppgifterna från  visar att  har ett kontinuerligt behov 

av tillsyn. Av andra uppgifter i utredningen framkommer att  i hemmet 

kan sitta korta stunder och leka med föräldrarna i ett intilliggande rum. Det 

finns inga uppgifter som tyder på att det krävs ingående kunskaper om  

för att kunna tillgodose hennes tillsynsbehov. Tillsynsbehovet bedöms inte 

vara av den arten att det kan anses vara fråga om så kallad aktiv tillsyn som 

ska beaktas som ett grundläggande behov. Frågan är då om ytterligare tid 

för tillsyn ska beviljas som ett annat personligt behov. 
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Kammarrätten noterar att  behov av tillsyn är tillgodosett under 

skoltid samt under den tid som hon har beviljats assistansersättning för sina 

andra hjälpbehov. Därutöver har hon beviljats två timmar på skoldagar och 

fyra timmar på lediga dagar för tillsyn.  var vid tiden för ansökan 

sex år och barn i denna ålder har fortfarande normalt ett relativt stort 

tillsynsbehov. Kammarrätten anser därför att tillsynen om  under 

den tid som hon inte beviljats assistansersättning för får anses omfattas av 

föräldraansvaret. Hon har därför inte rätt till ytterligare assistansersättning i 

denna del. 

 

Slutsatser 

Förvaltningsrättens dom ska ändras på så sätt att  har rätt till 

assistansersättning för i genomsnitt 92 timmar 42 minuter per vecka (87 

timmar 52 minuter + 4 timmar 50 minuter). 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Ann-Charlotte Borlid  

 

 

 

Katarina Dunnington  Emelie Dahlgren 

referent 

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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Vårdnadshavare: 

1.   

2.  

 

Ombud: Mohammed Mohammed 

HadiCare AB 

Box 17 607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 16 februari 2017, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

  

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Med ändring av det överklagade beslutet förklarar förvaltningsrätten att 

 är berättigad till assistansersättning för i genomsnitt 87 timmar 

och 52 minuter per vecka från och med mars 2015. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

1
Bilaga A
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING  

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning enligt ansökan och 

alltså för ett högre antal timmar än Försäkringskassan beslutat om och anför 

bl.a. följande.  

 

De timmar som Försäkringskassan har beviljat henne motsvarar inte det 

verkliga hjälpbehovet. Tid för sondmatning har inte beviljats som ett grund-

läggande behov utan endast som ett annat personligt behov. Det är felaktigt 

eftersom sondmatning inte är en sjukvårdande insats. Frågan har prövats av 

Kammarrätten i Göteborg (mål nr 3208-16) som bedömt att sondmatning är 

ett grundläggande hjälpbehov. Den beviljade tidsåtgången för sondmatning 

med 3 timmar och 30 minuter per vecka, eller 30 minuter per dag, är därtill 

betydligt mindre tid än vad sondmatningen tar per dag. Då hennes mat- och 

vätskeintag mestadels sker via sond är en mer rimlig bedömning 2 timmar 

per dag, utöver den beviljade tiden för intag via munnen. Vidare har Försäk-

ringskassan felaktigt bedömt hennes behov av hjälp med kommunikation. 

Hennes föräldrar har aldrig sagt att de inte kan tyda henne utan endast att det 

är de som föräldrar, som känner henne väl, som vet vad hon vill samt att det 

är mycket svårt eller omöjligt för andra att förstå henne. Detta styrker att 

man måste ha kännedom om henne för att kunna förstå henne. Eftersom hon 

således behöver någon vid sin sida för att kommunicera ska hon ha rätt till 

sådan tid med ca 1 timme och 30 minuter per dag. Det behövs också ytterli-

gare tid för hjälp med kontinuerlig träning med bilder, ca 20 minuter per 

dag. Slutligen behövs det tid för sådant som kräver ingående kunskap om 

henne. Detta då hon har en komplicerad sjukdomsbild och det av utredning-

en framgår att hon är en fara för sig själv och andra, att hon har en benägen-

het att ta sönder saker och att hon inte förstår sig på faror eller konsekvenser 

av sitt handlande. Hon bör därför beviljas tid för tillsyn som ett grundläg-

gande behov eller i vart fall som ett övrigt behov under all vaken tid då 

hjälpbehovet inte tillgodoses på annat sätt.  

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 4422-17 

Avdelning 3  

 

 åberopar intyg av logopeden  den 3 oktober 2016, 

intyg av dietisten  den 11 april 2016 och den 7 maj 2018 

samt intyg av läkaren  den 15 december 2015. 

  

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.  

  

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet, se bilaga 1. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det är ostridigt i målet att  enligt 

51 kap. 2 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB) som försäkrad om-

fattas av 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

och för sin dagliga livsföring har rätt till assistansersättning för kostnader 

för personlig assistans.  

 

Med personlig assistans avses enligt 9 a § första stycket LSS personligt ut-

format stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av 

stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hy-

gien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grund-

läggande behov). I paragrafens andra stycke anges att den som har behov av 

personlig assistans för sina grundläggande behov, även har rätt till insats 

enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat 

sätt. 

 

När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det enligt 51 kap. 

6 § SFB bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska 

tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling 

och övriga omständigheter. Detta innebär att man jämför omfattningen av 

föräldraansvaret för ett friskt barn i samma ålder med behovet hos det funkt-

ionshindrade barnet (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 
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2008 ref. 17 och RÅ 2010 ref. 17). Det är således endast det hjälpbehov som 

går utöver vad som är normalt för barn i samma ålder som ska läggas till 

grund för bedömningen. 

 

Medicinsk utredning 

 

I intyg den 15 december 2015 anger läkaren  bl.a. följande. 

 har ett mångfacetterat funktionshinder i form av komplicerat 

hjärtfel, dock totalkorrigerat operativt i våras, och hon har en cerebral pares 

samt generell utvecklingsförsening. Vidare har hon en försämrad oralmoto-

rik och grav hörselnedsättning, medfödd missbildning av öga och är också 

blind på ena ögat. 

 

I intyg den 30 maj 2016 anger läkaren  bl.a. följande.  

 har nu erhållit diagnosen Charge syndrom, en ärftlig sjukdom som 

tillhör gruppen dövblind syndrom. Själva syndromet kan medföra en del 

missbildningar i t.ex. i ögon, hjärta och näsa samt tillväxthämning.  

 anses ligga på en nivå motsvarande måttlig utvecklingsstörning. Hon 

har för sin tillväxt erhållit gastrostomi, dvs. en knapp på magen där hon nu 

förses med mediciner och föda.  behöver väldigt mycket stöd av 

sina föräldrar och omgivning, då hon inte har ett tal och befinner sig på en 

nivå motsvarande åtminstone måttlig utvecklingsstörning. Hon kan egentli-

gen inte utföra något självständigt alls i vardagen. 

 

I brev den 3 oktober 2016 anför logopeden  bl.a. följande. Det 

har inte gjorts någon bedömning om det behövs två personer för att mata 

 Enligt allmänna riktlinjer ska det inte ta längre tid att mata via 

sond än via munnen. Vad gäller  kommunikation så behöver hon 

hjälp. Hon behöver se konkreta föremål för att lättare förstå vad som ska 

hända, t.ex. skolväskan betyder att hon ska gå till skolan. Vuxna ska prata i 

korta, enkla meningar om det som händer.  själv pratar inte utan 
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kommunicerar med ljud, mimik samt kroppsspråk och detta betyder att om-

givande vuxna behöver lära känna hennes intressen och uttryck för att förstå 

henne. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Försäkringskassan har genom det överklagade beslutet beviljat  

assistansersättning för hjälp med sina grundläggande och övriga personliga 

behov för i genomsnitt 84 timmar och 22 minuter per vecka från och med 

mars 2015.  

 

Frågan i målet är om  ska beviljas assistansersättning för ett 

högre antal timmar än Försäkringskassan beslutat om. Det är  

som ska göra sannolikt att hon har rätt till ytterligare assistansersättning. 

 

 har i överklagandet ifrågasatt Försäkringskassans beslut avse-

ende behovet av hjälp vid måltider med sondmatning, att kommunicera och 

att träna med bilder samt också för annat som kräver ingående kunskaper 

om henne.  har i nämnda delar pekat på de felaktigheter som hon 

anser föreligger i Försäkringskassans bedömning och gett sin syn på hur 

behoven ska bedömas och uppskattas tidsmässigt.  

 

Måltider 

 

 har gjort gällande dels att tiden för hjälp vid måltider genom 

sondmatning är för lågt beräknad av Försäkringskassan, dels att sondmat-

ningen bör beaktas som ett grundläggande och inte endast som ett annat 

personligt behov.  
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Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 13 april 2018  (mål 

nr 682-17) funnit att sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och 

utgöra ett grundläggande behov.  

 

Av utredningen framgår att  intar sina måltider genom munnen 

eller via sondmatning. Försäkringskassan har i det överklagade beslutet 

endast betraktat den hjälp som hon behöver vid måltider som intas via mun-

nen som grundläggande behov, medan sondmatningen hänförts till annat 

personligt behov. Med beaktande av ovan nämnda avgörande bör dock 

tidsåtgången för hjälp vid måltider, oavsett om det handlar om intag genom 

munnen eller via sond, enligt domstolen anses utgöra ett grundläggande 

behov. Utifrån föreliggande utredning i denna del finner förvaltningsrätten 

emellertid inte skäl att göra någon annan bedömning än Försäkringskassan 

har gjort avseende beräknad tidsåtgång för  behov av hjälp vid 

måltider. Det saknas därför förutsättningar att bevilja ytterligare tid för per-

sonlig assistans i denna del.  

 

Kommunikation 

 

För att ett hjälpbehov med kommunikation ska beaktas som ett grundläggande 

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

att hjälpa den funktionshindrade att förstå och förmedla budskap, måste ha kun-

skap om den funktionshindrade, dennes funktionshinder och dennes kommuni-

kationssätt (jfr. RÅ 2010 ref 17). 

 
 har gjort gällande att hon behöver tid för personlig assistans för 

hjälp med kommunikation. Försäkringskassan har i det överklagade beslu-

tet, med hänvisning främst till ett särskilt möte med föräldrarna där dessa 

ska ha gett uttryck för att även de har svårt att förstå vad  menar, 

funnit att det inte krävs någon ingående kunskap om  och hennes 

sätt att kommunicera, och därför inte godtagit någon tid alls för sådant 

hjälpbehov.  
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Av utredningen framgår att  inte har något eget tal utan kommu-

nicerar med sin omgivning uteslutande med hjälp av ljud, mimik och 

kroppsspråk. Det framkommer vidare, bl.a. av intyg från logoped, att omgi-

vande vuxna behöver lära känna  hennes intressen och uttryck 

för att kunna förstå henne. Beaktat detta anser förvaltningsrätten att utred-

ningen ger tillräckligt stöd för att det krävs ingående kunskaper om  

 för att kunna hjälpa henne att kommunicera och etablera kontakt med 

andra i sin omgivning. Att ha en sådan möjlighet att kommunicera, exem-

pelvis med jämnåriga barn, och på så sätt skapa förutsättningar för sociala 

relationer får anses som väsentligt och mycket viktigt för barn i  

ålder.  Därtill är hon i den åldern att något särskilt föräldraansvar normalt 

sett inte kan anses föreligga för sådan kommunikation i vanliga sociala situ-

ationer utanför familj och skola.  

 

 behov av hjälp med kommunikation kan enligt förvaltningsrät-

ten beräknas till skäliga 30 minuter per dag, eller totalt 3 timmar och 

30 minuter i veckan. Hon är sålunda berättigad till ytterligare assistanser-

sättning för att täcka detta behov.   

 

Tillsyn – ingående kunskaper 

 

 har gjort gällande att hon har behov av personlig assistans även 

för tillsyn under all vaken tid eftersom hon, utifrån en komplicerad sjuk-

domsbild där hon kan utgöra en fara för sig själv eller andra samt har en 

benägenhet att ta sönder saker och inte förstå sig på faror eller konsekvenser 

för sitt handlande. Förvaltningsrätten finner dock, likt Försäkringskassan i 

denna del, att annat inte framkommit än att den hjälp som  behö-

ver i dessa situationer, utifrån föreliggande utredning, i vart fall inte kan 

anses förutsätta någon ingående kunskap om henne eller hennes funktions-

hinder. Det behov av tillsyn som görs gällande bedöms sålunda inte avse 

något grundläggande behov. Av utredningen framgår emellertid att  
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Saba har beviljats tid för sådan aktiv tillsyn som annat personligt behov. 

Enligt förvaltningsrätten ger inte utredningen i målet eller vad  

anfört stöd för att Försäkringskassan beräknat tidsåtgången för hennes be-

hov av aktiv tillsyn för lågt. Förvaltningsrätten gör således ingen annan be-

dömning än Försäkringskassan ifråga om behovet av personlig assistans för 

aktiv tillsyn.  

 

Personlig hygien och träning 

 

Enligt förvaltningsrättens mening har det inte framkommit något som ger 

anledning att bedöma  hjälpbehov på annat sätt än Försäkrings-

kassan har gjort i det överklagade beslutet avseende personlig hygien och 

teckenspråksträning.  

 

__________________________ 

 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till det föräldraansvar som 

finns för barn i  ålder, finner förvaltningsrätten alltså att  

 ska beviljas assistansersättning med ytterligare 3 timmar och 30 minu-

ter per vecka avseende hjälp med kommunikation.  

 

Även beaktat det  har anfört i överklagandet jämte tillgänglig 

utredning finner förvaltningsrätten i övriga delar inte skäl att frångå de be-

dömningar och beräkningar som Försäkringskassan har gjort i det överkla-

gade beslutet.  

 

Överklagandet ska sålunda bifallas delvis på så sätt att  ska för-

klaras berättigad till assistansersättning med i genomsnitt 87 timmar och 52 

minuter (84 timmar och 22 minuter + 3 timmar och 30 minuter) per vecka. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 4422-17 

Avdelning 3  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/lB)  

 

 

Marie Petrén  

 

I avgörandet har även nämndemännen Pierre Lindberg, Tobias Vemmenby 

och Gunilla Håkansson-Bussenius deltagit.  

Rätten är enig.  

 

Krister Johansson har föredragit målet. 
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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 2



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




