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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

  

MOTPART 
  

  

God man:  

  

Ombud: Lisa Liljenberg 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 6 september 2018 i  

mål nr 1013-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 23 november 2016 att inte bevilja 

assistansersättning från och med juli 2016. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut samt anför följande.  

 

Personalen behöver inte ingående kunskaper om  Vikarier på 

hennes tidigare boende har kunnat hjälpa henne och det har inte tagit 

särskilt lång tid att lära känna henne. Hon har kunnat kommunicera med 
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vikarier, även om det har varit svårt för dem att veta vad som är rätt svar. 

Några särskilda personspecifika kunskaper utöver att känna till hennes 

intressen och hur man ska hantera situationen om hennes mp3-spelare går 

sönder har inte framkommit. 

 

Det krävs inte att  har en assistent i sin omedelbara närhet som 

direkt kan ingripa. I det tidigare boendet var hon ensam på sitt rum och 

personalen tittade till henne då och då. Hon lämnades även ensam under 

nätterna utan tillsyn. Vad gäller eventuell rymningsbenägenhet är det inte 

visat att hon har utsatt sig för faror eller att det uppstått farliga situationer. 

 

Under sämre perioder har  varit mer utagerande och i slutet av 

tiden på hennes förra boende hände det några gånger per vecka. Det har 

dock inte varit frekventa ingripanden och det har oftast inte varit fråga om 

några allvarliga konsekvenser.  

 

Det måste även finnas en koppling till ett annat grundläggande behov. 

Vikarier har kunnat kommunicera med  vilket talar emot att 

hennes utbrott har orsakats av kommunikationssvårigheter. Det finns i vart 

fall inte någon stark koppling till kommunikation och det kan ifrågasättas 

om hennes kommunikationssvårigheter överhuvudtaget utgör ett 

grundläggande behov.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Av uppgifterna från hennes kontaktperson på det tidigare boendet framgår 

att hennes vistelse slutade i så svåra och våldsamma utbrott att 

verkställigheten vid boendet fick avslutas och hon fick föras av polis till 

psykiatrisk slutenvård. Hon har inte kunnat lämnas ensam utan konstant risk 

för negativa konsekvenser.  
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Av samtalsdokumentation med hennes kontaktperson framgår att hon har 

varit på väg att avvika flera gånger men att personalen har lyckats avleda 

henne. Enligt uppgift har hon avvikit från jobbet flera gånger. Detta talar för 

att hon är rymningsbenägen.  

 

Försäkringskassan har bedömt att hennes behov av hjälp med 

kommunikation är av grundläggande karaktär, varför det framstår som 

märkligt att kassan nu menar att det inte utgör ett sådant behov. Det finns en 

tydlig koppling mellan hennes bristande kommunikation och utagerande 

beteende.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör personkretsen enligt 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Kammarrätten finner inte skäl att frångå denna bedömning. Hon har därmed 

rätt till assistansersättning förutsatt att hon har ett behov av personlig 

assistans för sina grundläggande behov som i genomsnitt överstiger 20 

timmar i veckan.  

 

Både Försäkringskassan och förvaltningsrätten har lagt stor vikt vid 

uppgifter från  kontaktperson vid ett boende som hon numera 

har flyttat från. Uppgifterna redogörs utförligt för i förvaltningsrättens 

avgörande. På grund av  svåra utbrott, som personalen på det 

tidigare boendet inte kunde hantera, intogs hon för vård den 20 december 

2015 med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Hon har i 

kammarrätten gett in ett odaterat intyg av enhetschefen vid hennes 

nuvarande boende som intygar att  behöver personal dygnet runt 

på grund av sin funktionsnedsättning. Hon har vidare gett in ett 

läkarutlåtande daterat den 11 maj 2018 där det anges att hon saknar 

omdöme och kan skada andra eller smita samt att hon är i behov av tillsyn 

under dygnets alla timmar för att få sina grundläggande behov 
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tillfredsställda.  har även gett in journalkopior från Sahlgrenska 

universitetssjukhuset för perioden 7 september 2010–17 juni 2016. 

 

Vad gäller  behov av tillsyn anser kammarrätten att utredningen 

ger stöd för att hennes behov i denna del periodvis är omfattande. För att 

hennes tillsynsbehov ska kunna beaktas vid beräkningen av de 

grundläggande behoven krävs emellertid att det finns ett behov av ingående 

kunskaper om henne för att kunna utöva tillsynen.  anför att det 

finns en tydlig koppling mellan hennes bristande kommunikation och 

utagerande beteende och att hon därför är i behov av hjälp med av personer 

som har ingående kunskaper om henne. 

 

Kammarrätten ifrågasätter inte att  utbrott lättare kan förebyggas 

och lindras om tillsynen ges av någon som har goda kunskaper om henne. 

Hon har dock kunnat få hjälp, även vad gäller verbal stöttning, av vikarier 

som inte besitter någon särskild kunskap om henne. Även om hon har 

kunnat bli arg när personalen inte vetat svaren på vad hon har för intressen 

eller hur de ska hantera hennes mp3-spelare så anser kammarrätten att 

sådana kunskaper enkelt kan inhämtas av personalen. Det är således inte 

fråga om att personalen måste tillgodogöra sig ingående kunskaper om 

hennes person. Av journalanteckningar vid intagningstillfället den 

20 december 2015 anges att det var oklart vad som utlöste hennes agerande. 

Det har inte framkommit att hennes utbrott under denna period hade 

samband med att personalen inte hade tillräckliga kunskaper om henne. 

Intyget från  nuvarande boende och läkarutlåtandet daterat den 

11 maj 2018 ger inte heller stöd för att hon är i behov av hjälp av personer 

med specifik kunskap om henne.   

 

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att den utredning som finns i målet 

inte ger tillräckligt stöd för att hennes behov av hjälp måste ges av ett 

begränsat antal personer eller att den förutsätter ingående kunskaper om just 
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henne. Hennes behov av tillsyn omfattas därför inte av de grundläggande 

behoven.  

 

Mot denna bakgrund överstiger inte  behov av hjälp med sina 

grundläggande behov 20 timmar i veckan. Hon har därför inte rätt till 

assistansersättning.  

_________________________ 

 

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

 

 

  Petter Classon 

 

 

Liselotte Tagaeus   Elin Nilsson 

    referent 

 

 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

Avd. 2 

DOM 
2018-09-06 

Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
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Dok.Id 529999     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 

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

  

God man:  

  

Ombud: Per Karlsson 

Passal AB 

Skeppet Ärans Väg 19 

426 71 Västra Frölunda 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 23 november 2016, dnr 044039-2016 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110),  

förkortad SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och bestämmer att  

 har rätt till assistansersättning. Förvaltningsrätten överlämnar till 

Försäkringskassan att bestämma omfattningen av assistansersättningen samt 

från vilken tid den ska utgå. 

 

  

1
Bilaga A
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VAD MÅLET GÄLLER 

 

Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om  har rätt till 

assistansersättning enligt 51 kap. SFB för tid efter den 26 juli 2016. 

 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Försäkringskassan beslutade den 23 november 2016 att efter omprövning 

vidhålla sitt beslut att dra in  assistansersättning. Beslutet 

motiverades huvudsakligen enligt följande.  har ett visst behov av 

hjälp med fysiska behov samt med kommunikation som kan anses vara av 

grundläggande karaktär. De grundläggande behoven är dock inte av sådan 

omfattning att hon har rätt till assistansersättning. Hon har visserligen en 

stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning, men tillsynen av henne 

förutsätter inte att man har ingående kunskaper om just henne. Det stöd hon 

behöver är därför inte ett grundläggande behov. Hennes grundläggande 

behov understiger därför 20 timmar varför hon saknar rätt till assistans-

ersättning.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut och 

beviljar henne assistansersättning i tidigare beslutad omfattning. Till stöd 

för detta anför hon i huvudsak följande. Hennes behov har inte minskat. 

Hennes psykiska funktionsnedsättning innebär att hon är på en tvåårings 

nivå. Vad gäller hennes behov av tillsyn ska beaktas att hon har beviljats tid 

för hjälp med kommunikation och att det är nödvändigt att man kan 

kommunicera med henne för att känna in och stävja utbrott. Försäkrings-

kassan har lagt för stor vikt vid uttalandet från det tidigare boendet. Det 

framgår från det samtalet att hon fungerar bäst om hon känner personalen. 

Det har även framgått ett självskadebeteende på boendet och man har inte 
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kunnat hantera hennes aggressivitet, vilket stämmer överens med 

uppgifterna från skolan. På boendet har hon skadat både sig själv, personal 

och inventarier, vilket inte heller blivit bättre på det nya boendet. Hon kan 

visserligen lämnas korta stunder men endast om den plats där hon lämnas är 

anpassad. Det är heller inte säkert att det var lämpligt att lämna henne 

ensam. Utanför boendet behövs dessutom alltid två vuxna för att tillgodose 

hennes behov av tillsyn.  Utredningen visar att utbrotten och 

kommunikationssvårigheterna hänger samman, varför behovet av hjälp med 

kommunikation ska beaktas när det grundläggande behovet av annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper ska prövas. Ytterligare tid i form av 

grundläggande behov ska dessutom beaktas vad avser hennes behov av 

dusch, ansiktsrengöring och toalettbesök. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. Av uppgifterna från kontaktpersonen framgår att  kan 

duscha själv men behöver påminnelser. Detsamma gäller toalettbesöken och 

ansiktstvätten varför hennes behov i dessa delar inte anses vara av 

grundläggande karaktär. Utredningen visar inte att  behov av 

motiverande insatser förutsätter så kvalificerad hjälp att de utgör 

grundläggande behov. Uppgifterna om hennes beteende är gamla och 

huvudsakligen lämnade av hennes företrädare och föräldrar. 

Kontaktpersonen på gruppboendet har uppgett att hon inte behöver ständig 

tillsyn. Hon har visserligen utbrott men det är oklart hur ofta. Det finns 

heller inga uppgifter om omständigheterna kring hennes ändrade boende. 

Utredningen ger inte stöd för att hennes utåtagerande beteende innebär att 

hon behöver aktiv tillsyn av övervakande karaktär, eller att sådan hjälp 

endast kan ges av någon med ingående kunskaper om henne. Vikarier vid 

boendet har kunnat hjälpa henne. Hennes behov av kommunikation ska inte 

jämställas med det femte grundläggande behovet. Utredningen ska visa 

konsekvenserna vid utebliven tillsyn, när tillsyn behövs, hur frekvent 

behovet av ett ingripande är samt vilka ingående kunskaper som behövs. 
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Det är därtill tveksamt om hennes behov av hjälp med kommunikation kan 

ses som ett grundläggande behov. Det krävs i vart fall inte ingående kun-

skaper med anledning av det. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Utredning i målet 

 

Den medicinska utredningen i målet består av tre läkarintyg (den 27 februari 

2012 samt den 28 januari och den 28 februari 2013) varav samman-

fattningsvis framgår följande.  har en psykisk funktions-

nedsättning och hon medicineras på grund av oro och snabba 

humörsvängningar. Hon har tvångs- och repetitiva beteenden med utbrott 

och aggressivitet. Hon kan vara självdestruktiv och skadar sig själv. Hon 

fungerar ibland på boendet och i hemmet men är hanterbar endast stundtals i 

skolan. Trots tilltagande oregerlighet har hon inte förändrats i någon 

nämnvärd grad under de senaste åren men det finns en förhoppning om att 

hon med hjälp av fortsatt medicinering och i trygg miljö kan bli balanserad 

och hanterlig. Hon behöver tillsyn dygnets alla timmar på grund av att hon 

saknar omdöme och kan skada sig eller smita. Hon har ingen insikt om sin 

funktionsnedsättning.  

 

Specialpedagog på Högsbo särskola har i samband med tidigare utredning i 

huvudsak uttryckt följande.  behöver en personal som har full 

uppsikt men som ger henne känslan av frihet och det är viktigt att 

personalen förstår vad hon pratar om. Hon blir lätt uppspelt och när hon blir 

arg kan hon bli destruktiv. Hon behöver alltid ha någon med sig och det är 

viktigt att personen som är med henne känner henne väl.  

 

I samtal med Försäkringskassan den 21 april 2016 har  

kontaktperson på hennes tidigare boende uppgett bl.a. följande.  
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har i perioder mycket aggressioner. All personal på boendet arbetar med 

henne, men för att det ska fungera optimalt måste hon känna personalen. 

Däremot tog det inte lång tid för ny personal att lära känna henne. Vikarier 

kunde ha svårt att veta vad det rätta svaret var när hon ställde frågor om sina 

intressen. Om hon fick fel eller inget svar kunde hon bli arg. De som känner 

henne förstår hur hon pratar och vad hon egentligen menar. Vad gäller de 

dagliga rutinerna behöver hon i huvudsak verbal stöttning. Hon ville vara 

ensam under dagen men personal springer upp till hennes boende då och då 

för att kontrollera vad hon gjorde. Under natten hade hon ingen tillsyn utan 

sov. Utomhus behövdes två personer, men hon blir oftast utåtagerande 

hemma och inte utomhus. I början gick det bra och man kunde förhindra 

utbrott, men efter ett tag var det inte möjligt.  kunde inte bo kvar 

eftersom hon blev väldigt aggressiv i slutet av sin vistelse. Hon hade ett 

självskadebeteende inledningsvis men efter ett tag gav hon sig på 

personalen. Frekvensen av utbrotten varierar med hennes mående, men mot 

slutet var det nästan något varje dag. Hon har inte rymt från boendet men 

det har varit på gång. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det grundläggande kravet för att kunna beviljas assistansersättning är, 

förutom att den enskilde tillhör personkretsen i 1 § lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, att behovet av personlig 

assistans för hjälp med de grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt 

mer än 20 timmar per vecka. Vid bedömningen av hjälpbehovet beaktas i 

huvudsak aktiva hjälpinsatser. De aktiviteter som den enskilde klarar av att 

utföra själv ska inte beaktas i beräkningen av tid. Motiveringsinsatser samt 

stöd och tillsyn som inte har karaktär av övervakning beaktas inte heller vid 

bedömningen (Jfr 9 a § LSS och förarbetsuttalanden till lagen [prop. 

1992/93:159 s. 64] samt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2003 

ref. 33). Den aktuella frågan i målet är om  behov av personlig 
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assistans, för den hjälp med de grundläggande behoven som kan beaktas, 

uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan och om hon därför har 

rätt till assistansersättning. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att parterna är ense om att  

 tillhör personkretsen för förmånen, att hon har en psykisk funktions-

nedsättning samt att Försäkringskassan bedömt hennes grundläggande 

behov avseende på- och avklädning, måltider och kommunikation på ett 

korrekt sätt. 

 

Ansiktstvätt, dusch och toalettbesök 

 

Försäkringskassan har i sin beräkning godtagit tid för torkning efter tvätt 

och dusch. Vad avser  behov av hjälp i övrigt med ansiktstvätt, 

dusch och toalettbesök anser inte förvaltningsrätten att utredningen visar att 

hennes behov av motiverande åtgärder i dessa delar är av så kvalificerad art 

att de kan anses vara av grundläggande karaktär. Det saknas vidare stöd i 

utredningen för att hennes toalettbesök inte går att genomföra på ett 

tillfredsställande sätt med motiverande åtgärder av mer allmän karaktär.  

 

Aktiv tillsyn av övervakande karaktär 

 

Av utredningen framgår att  har ett visst behov av tillsyn och stöd 

från vuxna för att förebygga och hantera sina utbrott och sitt självskade-

beteende. För att det ska kunna räknas som ett grundläggande behov som 

ger rätt till assistansersättning krävs dock att det är fråga om tillsyn av 

närmast övervakande karaktär som dessutom förutsätter ingående kunskaper 

om henne (RÅ 1997 ref. 23 samt RÅ 2010 ref. 17). Ytterligare en 

förutsättning är att den sökande har en psykisk funktionsnedsättning (HFD 

2015 ref. 46). 
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Det är utrett i målet att  psykiska funktionsnedsättning är sådan 

att hennes tillsynsbehov kan vara av grundläggande karaktär. Utredningen är 

däremot inte entydig vad avser hennes behov av daglig tillsyn. Huvuddelen 

av utredningsunderlaget är drygt fem år gammalt. Genom utlåtandet från 

 kontaktperson på hennes tidigare boende bekräftas dock att hon 

även vid tidpunkten för Försäkringskassans grundbeslut har ett utåtagerande 

beteende med självskadande inslag som också kan riktas mot utomstående 

eller egendom. Hennes utbrott aktualiseras framförallt i samband med 

kommunikationsproblem. Det framgår också av det nämnda utlåtandet att 

 svårigheter och utbrott ökade tills hon inte kunde stanna kvar 

på boendet. Hon har även uppvisat viss rymningsbenägenhet.  

 

Utredningen talar för att  utbrott kan leda till allvarliga 

situationer där hon skadar sig själv eller andra. Utbrotten verkar inträffa med 

regelbundenhet även på ett särskilt boende, där man en längre tid har haft 

kännedom om hennes behov och rutiner, och utlöses i en mängd olika 

situationer huvudsakligen relaterade till hennes personliga intressen, som 

skiftar över tid. Vidare hänger  utbrott enligt uppgift från hennes 

kontaktperson samman med hennes kommunikationsproblem, vilka också 

förutsätter en särskild kännedom om henne eftersom hennes samtalspartner 

på förhand behöver veta vad denne ska svara för att blidka henne. Om hon 

fick ”fel” svar eller inget svar kunde hon bli arg. Även med en person som 

kan stävja de flesta av utbrotten händer det att  får sådana utbrott, 

på senare tid nästan varje dag, och det framgår av handlingarna i målet att 

hennes tidigare boende inte har haft förmågan att parera hennes 

utåtagerande beteende och aggressivitet. Utbrotten framstår därtill som 

svåra att förutse även om en god kännedom om henne kan minska 

frekvensen. Sådan förmåga får sammantaget, bl.a. på grund av hennes 

kommunikationsproblem, anses förutsätta ingående kunskaper om henne. 

Mot den bakgrunden ser inte heller förvaltningsrätten anledning att 

ifrågasätta Försäkringskassans bedömning att hennes behov av 
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kommunikation har en grundläggande prägel som därför också kan beaktas 

när bedömningen görs av huruvida det krävs ingående kunskaper för att 

hjälpa den funktionsnedsatta eller inte (jfr åter RÅ 2010 ref. 17). Det ska 

även beaktas att  enligt utredningen är rymningsbenägen och 

saknar omdöme. Vid sådana förhållanden får den omständigheten att någon 

utredning avseende situationen på det nya boendet saknas anses väga 

förhållandevis lätt. Även om utredningen i vissa delar inte är entydig samt 

förhållandevis gammal anser förvaltningsrätten sammanfattningsvis att  

 har gjort sannolikt att hennes behov av tillsyn utgör så kallad aktiv 

tillsyn av övervakande karaktär, varför behovet är av grundläggande natur. 

Det förhållandet att personal på det tidigare boendet anser att hon kan 

lämnas ensam på sitt rum i perioder samt att frekvensen av hennes utbrott 

varierar över tid förändrar inte den bedömningen, bl.a. med hänsyn till att 

det boendet inte har haft förmågan att tillmötesgå hennes behov. 

Omfattningen av hennes behov av sådan tillsyn som förutsätter ingående 

kunskaper om  är enligt förvaltningsrätten åtminstone sådan att 

hennes grundläggande behov sammantaget överstiger 20 timmar per vecka i 

genomsnitt. 

 

Försäkringskassans beslut ska därför upphävas och målet överlämnas till 

beslutsmyndigheten för beräkning av omfattningen av hennes 

assistansersättning och för bestämmande av för vilken tid den ska utgå. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 
2018-09-06 

 

1013-17 

  

 

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

 

 

Ann Rittri  

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Gerardo Alas, Carl-Anders Magnberg 

och Ingela Andreen 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. 

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




