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KLAGANDE 
Individnämnden i Lerums kommun 

  

Ombud: Advokat Therése Fraenkel 

  

MOTPART 
  

  

Vårdnadshavare:  

 

 

 

Ombud: Mikael Frisk 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 28 augusti 2018 i  

mål nr 14518-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten beslutar, med ändring av förvaltningsrättens dom, att  

 har rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för biträde av 

personlig assistent med 600 timmar per sexmånadersperiod under tiden den 

1 december 2017–29 maj 2019. 

 

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut och bestämmer 

att sekretessbestämmelsen i 26 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. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Individnämnden i Lerums kommun yrkar att kammarrätten fastställer 

nämndens beslut att  har rätt till personlig assistans med 

518,58 timmar per sexmånadersperiod och anför följande.  

 

Förvaltningsrätten har bedömt att  för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor, har rätt till personlig assistans motsvarande 2,25 dygn per 

vecka. I beräkningen har förvaltningsrätten tagit upp 30 minuter assistans 

per dygn under dygnsvilan. Förvaltningsrättens bedömning är felaktig 

eftersom antalet timmar som  är i behov av personlig 

assistans per vecka är ostridigt och att assistans under dygnsvilan redan är 

medräknad.  

 

 är tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom de beviljade 

insatserna boende med särskild service och möjligheten att vistas i 

föräldrahemmet med personlig assistans 1,5 dygn per vecka. Föräldrarna 

och syskonen har även möjlighet att besöka henne på boendet. Vidare har 

 under år 2018 inte nyttjat de antalet timmar för personlig 

assistans som nämnden beviljat med undantag för två månader. Hennes 

behov av att vara i föräldrahemmet 2,25 dygn per vecka för att tillförsäkras 

goda levnadsvillkor ifrågasätts därför. Vidare har hennes behov av att vistas 

i föräldrahemmet minskat. Hon är 17 år och ska börja frigöra sig från sina 

föräldrar. 

 

Individnämnden hänvisar till redogörelse för antalet nyttjade 

assistanstimmar för perioden december 2017 – november 2018. 
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 anser att hon ska beviljas personlig assistans med 600 timmar 

per sexmånadersperiod och anför följande. 

 

Den enskilde ska inte nekas insatser som möjliggör en tät och nära kontakt 

med föräldrarna i föräldrahemmet. Det är uppenbart att icke 

funktionshindrade 17-åringar normalt bor hemma hos sina föräldrar i 

betydligt större utsträckning än 2,25 dygn per vecka. Det är därför 

uppenbart att hon genom sin tydliga viljeyttring har styrkt att hon har ett 

behov av i vart fall 2,25 dygns hemmavistelse per vecka. Det är inte 

orimligt att hon vistas i föräldrahemmet med personlig assistans tre av sju 

dagar i veckan. Insatsen skulle då fortfarande vara tydligt avgränsad från 

insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

 

Att hon inte har nyttjat samtliga beviljade timmar med personlig assistans 

beror dels på att de personliga assistenterna, dvs. föräldrarna, avstått från att 

debitera fullt ut för utförd assistans, dels på att hennes bror varit sjuk och 

inlagd på sjukhus. Under oktober 2018 befann sig även hon på sjukhus. 

Härtill kommer även att föräldrarna själva genomgår en jobbig period och 

därför inte har haft möjlighet att ha henne i hemmet i den omfattning som 

hon har behov av. De vill framöver på nytt ge henne den hemmavistelse hon 

är i behov av. 

 

Kammarrätten har hållit muntlig förhandling. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 bor sedan flera år i en bostad med särskild service för barn 

och ungdomar. Det är ostridigt att hon därutöver har behov av att vistas i 

föräldrahemmet och att hon vid dessa vistelser är i behov av insatsen 

personlig assistans. Frågan i målet är i vilken omfattning, dvs. antal dygn 

per vecka, hon är i behov av personlig assistans för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor.  
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Individnämnden anser att  är berättigad till assistans i sådan 

omfattning att hon kan vistas i föräldrahemmet 1,5 dygn per vecka medan 

 anser att hennes behov uppgår till 2,25 dygn per vecka. 

 

Enligt förarbetena till bestämmelsen om insatsen bostad med särskild 

service för barn ska en sådan boendeform vara en kompletterande varaktig 

uppväxtmiljö i förhållande till barnets föräldrahem. Gränsen mellan olika 

boendeformer bör vara mjuk och utgångspunkten bör vara att med 

föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för barnet (prop. 

1992/93:159 s. 179).  

 

 är under 18 år vilket innebär att basen för hennes boende 

fortfarande är föräldrahemmet även om hon är beviljad ett permanent 

boende enligt LSS. Vanligtvis bor ungdomar under 18 år i sitt föräldrahem 

på heltid. Att en ungdom, som är under 18 år och bor utanför 

föräldrahemmet, ändå vistas i föräldrahemmet några dygn per vecka är 

därför inte orimligt. Ett viktigt syfte med personlig assistans är att 

åstadkomma villkor för personer med omfattande livslånga eller långvariga 

funktionshinder, som är likvärdiga med andra människors i motsvarande 

åldrar (prop. 1992/93:159 s. 64). Den av  begärda 

omfattningen av personlig assistans om 2,25 dygn per vecka är därför, 

utifrån hennes ålder och behov, rimlig för att hon ska tillförsäkras goda 

levnadsvillkor.  

 

Vad individnämnden anfört om att  under år 2018 inte fullt ut 

nyttjat beviljade antal timmar med personlig assistans medför ingen annan 

bedömning. Detta med hänsyn till vad vårdnadshavarnas anfört om 

anledningen härtill och till att det inte heller i övrigt kommit fram att 

 behov av insatsen minskat. 
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Vad gäller beräkningen av antalet timmar per sexmånadersperiod har 

förvaltningsrätten kommit fram till att personlig assistans motsvarande 2,25 

dygn per vecka uppgår till 794 timmar, inklusive 30 minuter assistans per 

dygn under dygnsvilan. Även individnämndens sätt att räkna antalet timmar 

under en sexmånadersperiod, men med 2,25 dygn per vecka istället för 1,5 

dygn, innebär att antalet timmar uppgår till över 770 timmar. Vid den 

muntliga förhandlingen i kammarrätten förtydligade emellertid  

 ombud att  behov av assistans om 2,25 dygn per 

vecka kan tillgodoses om hon beviljas motsvarande 600 timmar per 

sexmånadersperiod. Något skäl att frångå  egna uppgifter om 

tidsåtgången har inte kommit fram varför kammarrätten anser att  

 ska beviljas personlig assistans med 600 timmar per 

sexmånadersperiod under tiden den 1 december 2017–29 maj 2019. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Birgitta Henriksson  

 

 

 

Lennart Berglund Katarina Dunnington 

 referent 
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KLAGANDE 
  

  

Ställföreträdare:  

1.  

2.  

 

Ombud: 

Mikael Frisk  

  

MOTPART 
Individnämnden  

443 80 Lerum 

 

Ombud:  

Advokaten Therése Fraenkel 

Familjens Advokat i Göteborg AB  

Vallgatan 8  

411 16 Göteborg 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Individnämnden i Lerums kommuns beslut den 30 november 2017,  

dnr IN § 578/17, och den 14 december 2017, dnr IN § 596-17 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (förkortad LSS)  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten beslutar att  har rätt till ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader för biträde av personlig assistent enligt LSS med 794 

timmar per sexmånadersperiod under tiden den 1 december 2017–29 maj 

2019. 

 

Förvaltningsrätten beslutar med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och 

sekretesslagen att sekretessen enligt 26 kap. 1 § samma lag ska bestå för de 

uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som 

1
Bilaga A
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lagts fram vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och som inte 

tagits in i denna dom. 
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BAKGRUND 

 

Individnämnden i Lerums kommun (nämnden) beslutade den 30 november 

2017 att delvis bevilja  ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader för biträde av personlig assistent enligt LSS.  

 beviljades ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för biträde av 

personlig assistent med 20,10 timmar per vecka, grundat på att hon vistas i 

föräldrarnas hem 1,5 dag per vecka. I utredningen som legat till grund för 

beslutet anges att  behov inte tillgodoses på annat sätt och att 

hon genom beviljad assistans tillförsäkras goda levnadsvillkor. Beslutet 

gäller under tiden den 1 december 2017–29 maj 2019. 

 

I beslut den 14 december 2017 ändrade nämnden sitt tidigare beslut endast 

på så sätt att den beviljade assistansen beviljades med angivande av tid per 

sexmånadersperiod, i stället för tid per vecka. Den beviljade assistansen 

uppgick då till 518,58 timmar per sexmånadersperiod. 

  

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas ersättning till skäliga kostnader för 

biträde av personlig assistent i omfattningen maximalt 38,75 timmar per 

vecka i genomsnitt under en sexmånadersperiod, med villkoren att 

assistansen utgörs av enkelassistans under vaken tid med tillägg för 30 

minuter under dygnsvila samt att assistansen inte verkställs när hon befinner 

sig i skolan eller på sitt särskilda boende. Hon anför bl.a. följande. Yrkandet 

om som mest 38,75 timmar per vecka grundar sig på assistans under en 

lovdag (15,5 timmar per dag) multiplicerat med 2,25 dygn. Genom villkoren 

om att assistansen inte får utföras när hon är i skolan eller i det särskilda 

boendet samt att den inte får ges som dubbelassistans, garanteras att det inte 

blir någon dubbelkompensation. Hon har varit hemma hos sina föräldrar 

ungefär 2,25 dagar per vecka och inte 1,5 dagar per vecka som nämnden 
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grundat sitt beslut på. Jämfört med de tio år hon hittills haft personlig 

assistans ges hon nu insatsen i en ringa omfattning. Det fanns inte heller 

någon begränsning av antalet timmar i det tidigare beslutet. Att hon nu 

endast får assistans för 1,5 dag per vecka innebär att hon tvingas tillbringa 

mer tid på det särskilda boendet i stället för hos sin familj. Nämnden har inte 

beaktat hennes bästa, utan har beslutat godtyckligt i hennes ärende. 

Nämnden har inte beaktat inskickade underlag, barnkonventionen eller FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vad 

gäller begärda 30 minuter under dygnsvila är det lågt räknat, eftersom man 

även skulle ha kunnat begära väntetid under dygnsvilan. 

 

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

fakturerade assistanstimmar under 2017 har i genomsnitt uppgått till 107,55 

timmar per månad.  boende har uppgett att hon har varit 

hemma 7-9 dygn per månad, med visst tillägg för sommarmånader. Oavsett 

hur många timmar ansökan avser har nämnden att ta ställning till rätten till 

personlig assistans jämte beviljad bostad med särskild service enligt LSS, 

till skillnad från t.ex. korttidsvistelse enligt LSS.  behov 

utöver de beviljade timmarna assistans är tillgodosett genom insatsen bostad 

med särskild service där hon har hjälp dygnet runt, vilket även innebär att 

beslutet ska ha en begränsning av antal timmar per vecka. Det saknar 

betydelse i vilken omfattning hon har varit hemma tidigare, frågan är om 

hon tillförsäkras goda levnadsvillkor genom dessa insatser.  

 

Förvaltningsrätten beslutade den 4 januari 2018 att  har rätt 

till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för biträde av personlig assistent 

enligt LSS med 107,55 timmar per månad i avvaktan på att målet avgörs 

slutligt eller rätten beslutar om annat. 

 

Förvaltningsrätten har den 20 augusti 2018 hållit muntlig förhandling i 

målet. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Utgångspunkter 

Parterna i målet är överens om att  tillhör lagens personkrets, 

att hon har rätt till personlig assistans och att hon behöver assistans all 

vaken tid. Vidare är ostridigt att hjälpbehovet faller utanför föräldraansvaret 

och att hjälpbehovet är tillgodosett under tid  vistas i skolan 

eller i sitt särskilda boende. 

 

 har tidigare, genom ett tidsbegränsat beslut, varit beviljad 

personlig assistans för tid då hon vistas i föräldrahemmet. Även genom det 

överklagade beslutet har hon beviljats assistans för att vistas i föräldra-

hemmet, men till skillnad från föregående beslut är omfattningen begränsad 

till ungefär 518 timmar per sexmånadersperiod. Beräkningen grundar sig på 

att  vistas i föräldrahemmet i genomsnitt 1,5 dygn per vecka.  

 

Är behovet tillgodosett på annat sätt? 

Nämnden har anfört att  är tillförsäkrad goda levnadsvillkor 

genom 1,5 dygns vistelse i föräldrahemmet och att hennes övriga behov 

tillgodoses genom det särskilda boendet. En insats enligt LSS kan nekas 

endast först när ett behov faktiskt är tillgodosett (7 § LSS). Om  

 inte vistas på boendet, kan hennes behov inte anses tillgodosett genom 

boendet. Hennes behov, när hon vistas i föräldrahemmet, kan därför inte 

anses tillgodosett genom det särskilda boendet.  

 

Hur mycket tid vistas  i föräldrahemmet? 

Nämnden har baserat sitt beslut på att  vistas i föräldra-

hemmet 1,5 dygn per vecka.  har gjort gällande att hon vistas 

i hemmet 2,25 dygn per vecka. Hon har vid förhandlingen obestritt uppgett 

att hon hittills vistats 2,25 dygn per vecka i föräldrahemmet och att det 

således inte är fråga om en utökning av insatsen jämfört med tidigare. 

Hennes uppgift om vistelsetiden i hemmet får visst stöd i utredning från 
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assistansanordnarens redovisning av fakturerade timmar under tiden 

januari–september 2017. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att 

det får godtas att  vistats i föräldrahemmet 2,25 dygn per 

vecka och att avsikten är att hon fortsatt kommer att vistas där i den 

omfattningen. 

 

Behöver  vistas 2,25 dygn i föräldrahemmet för att vara 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor? 

Genom insatserna i LSS ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassade till 

mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga 

för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 

självständigt liv (7 § LSS). Bostad med särskild service för barn och 

ungdomar är en insats enligt LSS (9 § 8 LSS). Av förarbetena till LSS 

framgår bl.a. följande. Den enskilde måste kunna lita på att insatser ges så 

länge behov finns. Kontinuiteten ska garanteras. Till kvalitetsaspekterna hör 

också att insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov. 

Insatserna ska även utformas så att de ökar den enskildes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. – Bostad med särskild service för barn och ungdom 

ska kunna användas flexibelt och efter barnets och familjens behov. Bostad 

med särskild service för barn och ungdomar ska i förhållande till barnets 

hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika 

boendealternativ bör vara flytande och utgångspunkten bör vara att med 

föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för barnet eller den unge. 

– Personlig assistans bör alltid övervägas som alternativ till att barn och 

unga bor utanför föräldrahemmet (prop. 1992/93:159 s. 64, 81, 172 och 

179). Av 6 a § LSS framgår att när åtgärder rör barn ska barnets bästa 

särskilt beaktas.  

 

Målet med insatserna enligt LSS ska vara att den enskilde får möjlighet att 

leva som andra. En normal livsföring för ett barn i  ålder är 
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att man bor i föräldrahemmet. På grund av omfattningen av hennes 

funktionsnedsättning har hon sökt och beviljats en bostad med särskild 

service. Som framgår av förarbetena ska det ändå eftersträvas att barn som 

beviljats den insatsen får vistas i föräldrahemmet i så stor utsträckning som 

möjligt.  har uttryckt en vilja att vistas i föräldrahemmet i 

samma omfattning som tidigare. Nämnden har anfört att hennes behov av att 

vistas i föräldrahemmet har minskat jämfört med tidigare och att det är dags 

för henne att frigöra sig från föräldrarna.  har inte framfört 

något sådant önskemål och rätten anser även att med hänsyn till att hon 

sedan tidigare har sitt huvudsakliga boende utanför föräldrahemmet, saknas 

det skäl och behov att minska tiden i föräldrahemmet för att förbereda henne 

för vuxenlivet. Mot den bakgrunden anser förvaltningsrätten att  

 som fortfarande är ett barn, behöver få vistas i föräldrahemmet i 

samma omfattning som tidigare för att vara tillförsäkrad goda levnads-

villkor. Hon har därför rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

biträde av personlig assistent 2,25 dygn i veckan.  

 

Hur mycket ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för biträde av personlig 

assistent ska  beviljas? 

Parterna är överens om hur mycket assistans som behövs för en lovdag 

respektive en skoldag.  vill beviljas tid motsvarande 2,25 

dygn på lovdag, med vissa begränsande villkor. Förvaltningsrätten anser 

inte att assistans bör beviljas med villkor på det sättet. I målet saknas 

utredning som visar på i vilken utsträckning  vistas i hemmet 

på lovdagar respektive skoldagar. Förvaltningsrätten anser därför att det är 

skäligt att utgå från genomsnittlig tid om 91,5 timmar per vecka som 

nämnden har gjort i sin beräkning. Rätten anser vidare att 30 minuter 

assistans per dygn under dygnsvilan ska beaktas.  ska därför 

beviljas ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för biträde av personlig 

assistent med 794 timmar per halvår (=[91,5/7+0,5] x 2,25 x 52/2).  

 får därigenom anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor.  
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Genom denna dom upphör förvaltningsrättens intermistiska beslut den 

4 januari 2018 att gälla. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B) 

 

 

Karin Hartmann 

Rådman 

 

I avgörandet har nämndemännen Sveza Daceva-Filipova, Lars Kopp och 

Barbro Leidzén deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Johan Törvik. 
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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. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/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 domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut 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. 

.
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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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