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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

  

MOTPART 
  

  

Ombud: Augin Tekin 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 26 november 2018 i  

mål nr 5454-17, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut att inte bevilja assistansersättning. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas och 

anför följande. 

 

En tvåårsomprövning enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken, förkortad 

SFB, i sin lydelse före den 1 april 2018, medför en ny och förutsättningslös 

prövning av rätten till assistansersättning. Det behöver inte vara fråga om 

ändrade förhållanden. 
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 behöver inte hjälp av någon som har ingående kunskaper 

om honom. Vad skolresursen har anfört om hur han fungerar i skolan och 

hans förmåga att kommunicera talar starkt emot att det behövs ingående 

kunskaper om honom och att det finns en koppling till något annat 

grundläggande behov. Den medicinska utredningen talar inte heller för 

detta. Den hjälp som han är i behov av utgör därför inte ett grundläggande 

behov. De grundläggande behoven uppgår därmed inte till mer än 

20 timmar per vecka och det saknas därför rätt till personlig assistans. 

 

 anser att överklagandet ska avslås. Han anför följande. 

 

Förvaltningsrätten har gjort en riktig bedömning av hans hjälpbehov. Det är 

ostridigt att tvåårsomprövningen av hans rätt till assistansersättning ska 

göras enligt den angivna lydelsen. Även med beaktande av tidigare lydelse 

finns det en differentiering av tvåårsomprövningar, dels omprövning som är 

att betrakta som mindre omfattande uppföljning, dels omprövning på grund 

av ändrade förhållanden. I det senare inbegrips utöver ändrade förhållanden 

som är hänförliga till den funktionshindrades hälsotillstånd även fall då den 

funktionshindrade själv ansöker, i anslutning till omprövningstillfället, om 

flera timmar därför att hjälpbehovet ökar. Försäkringskassans påstående om 

att tvåårsomprövningen är en helt förutsättningslös prövning av rätten till 

assistansersättning saknar stöd i förarbetsuttalandena. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Omprövning enligt 51 kap. 12 § SFB 

Försäkringskassan har den 10 november 2017 omprövat  

 rätt till assistansersättning enligt 51 kap. 12 § SFB eftersom 

två år förflutit från tidigare beslut. Bestämmelsen har ändrats efter 

omprövningen men är tillämplig på omprövningsbeslut som fattats före 

den 1 april 2018.  
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Av förarbetena till bestämmelsen framgår att Försäkringskassan sedan 

två år förflutit från tidigare beslut om assistansersättning ska pröva om 

det finns förutsättningar för assistansersättning och det antal timmar som 

ersättning ska kunna utges för (prop. 1992/93:159 s. 197). Detta innebär 

att Försäkringskassan varit oförhindrad att göra en ny och 

förutsättningslös prövning av  rätt till ersättning.  

 

Rätten till assistansersättning 

Frågan är om  behov av hjälp med de grundläggande 

behoven i genomsnitt uppgår till mer än 20 timmar i veckan och att han 

därför har rätt till assistansersättning.  

 

 har ett ostridigt behov av tillsyn på grund av 

aggressivitet och utagerande beteende som medför risk för att han skadar 

sig själv eller andra. Frågan är om behovet behöver tillgodoses av någon 

med ingående kunskaper om honom som utövar aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär (jfr RÅ 2010 ref. 17).  

 

Av utredningen framgår att  utbrott inträffar främst vid 

krav och stressituationer som är tålamodskrävande och medför beröring 

från andra personer. Utbrotten inträffar även med assistenter som känner 

honom väl. Han får däremot inga utbrott i skolan. Enligt skolresursen 

beror det på att personalen är van att arbeta på ett följsamt vis med 

liknande elever, vilket gör att man kan läsa av när han behöver motiveras 

eller lämnas ensam så att han kan få frihet när han inte vill vara med. Han 

har tidigare fått undervisning i ett enskilt rum, men har nu valt att vara i 

ett klassrum med andra elever.   

 

Kammarrätten anser att utredningen inte ger stöd för att det krävs ett fåtal 

personer som har ingående kunskaper om  för att utöva 

tillsyn. Han har en förmåga att kommunicera sina behov och uppgifterna 

från skolan talar för att det är tillräckligt med personal som har allmän 
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kunskap om hans funktionsnedsättning för att hantera honom. Den 

omständigheten att han inte får utbrott i skolan och att han kan delta i 

undervisning med andra elever talar även för att utbrotten inte sker med 

den frekvens och intensitet som krävs för aktiv tillsyn. Hans behov av 

tillsyn omfattas därmed inte av de grundläggande behoven.  

 

Mot den bakgrunden överstiger  behov av hjälp med sina 

grundläggande behov inte i genomsnitt 20 timmar i veckan. Han har då inte 

rätt till assistansersättning. Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och 

Försäkringskassans beslut fastställas. 

 

_______________________ 

 

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

 

 

            Ewa Hagard Linander 

 

 

Henrik Brüsin  Liselotte Tagaeus 

  referent 

  

 

 /Nicolas Soldati 
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KLAGANDE 
  

  

Ombud: Augin Tekin 

Kvalita Funktionshinder AB 

Skomaskinsgatan 2 

702 27 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Göteborg 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 10 november 2017, diarienr 170362375196 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att  ska 

ha fortsatt rätt till assistansersättning. 

 

Förvaltningsrätten återförvisar målet i övrigt till Försäkringskassan för be-

räkning av assistansersättningens omfattning. 

 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

Försäkringskassan beslutade den 1 juli 2015 att bevilja  

assistansersättning från och med maj 2015med i genomsnitt 185 timmar och 

25 minuter per vecka, varav 49 timmar i veckan utgjorde dubbelassistans.  

 

 ansökte därefter om utökad assistansersättning. Eftersom 

det då hade gått mer än två år sedan det senaste beslutet påbörjades 

samtidigt en utredning och prövning av hans fortsatta rätt till 

assistansersättning. 

 

Den 11 september 2017 beslutade Försäkringskassan att  

från och med december 2017 inte längre skulle få assistansersättning. 

Beslutet motiverades med att det inte är visat att  har ett 

tillräckligt hjälpbehov med de grundläggande behoven. I det nu överklagade 

omprövningsbeslutet beslutade Försäkringskassan att inte ändra beslutet. 

 

 har nu överklagat beslutet och anför att hans grundläg-

gande behov överstiger 20 timmar i veckan. Han har yrkat att han 

interimistiskt ska beviljas assistansersättning i avvaktan på förvaltnings-

rättens slutliga avgörande. 

 

Genom beslut från den 4 december 2017 biföll förvaltningsrätten yrkandet 

om inhibition och förklarade att  ska ha rätt till assistanser-

sättning i enlighet med beslut från den 1 juli 2015 till dess frågan avgörs 

slutligt.  

 

Förvaltningsrätten tar nu upp målet för slutlig prövning. 
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PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  anför 

 

 yrkar att han ska ha rätt till assistansersättning i en omfatt-

ning av 185 timmar i veckan varav 49 timmar i veckan utgör dubbelassi-

stans. Han anför i huvudsak följande. 

 

Hans grundläggande behov överstiger 20 timmar i veckan, och han har på 

grund av sitt varaktiga psykiska funktionshinder behov av handgriplig hjälp 

med uträttande av samtliga grundläggande behov. Han har behov av tillsyn 

av övervakande karaktär vilket har en direkt koppling till alla grundläggande 

behov, då han inte på egen hand förmår att slutföra en påbörjad aktivitet 

utan hjälp. Han har ett aggressivt och utåtagerande beteende och hans de-

struktiva beteende har eskalerat. I anslutning till utbrott har han allvarligt 

skadat personer i sin omgivning. Någon måste ständigt finnas i hans ome-

delbara närhet, för att begränsa allvarliga konsekvenser av hans utåtage-

rande beteende. Han är i stort behov av praktisk hjälp i den dagliga livsfö-

ringen som inte i huvudsak består av aktiverings- och motiveringsinsatser. 

Tillsynsmomentet samt handgriplig hjälp ingår i utförande av samtliga mo-

ment i genomförandet av de grundläggande behoven och i synnerhet hygien. 

 

Han är, på grund av sitt psykiska tillstånd, även i behov av hjälp med kom-

munikation. Någon måste finnas i hans omedelbara närhet för att förklara att 

det inte är farligt och vad andra personer menar. 

 

I enlighet med Försäkringskassans tidigare bedömning och beslut från den 

1 juli 2015 krävs att personer som hjälper honom har ingående kunskaper 

om honom och hans funktionshinder. Hans situation har inte förändrats po-

sitivt sedan dess utan snarare försämrats med hänsyn till hans stigande ålder 

och ökade kroppsstorlek samt styrka. 
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Vad Försäkringskassan anför 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande. 

 

Till följd av  psykiska funktionsnedsättning behöver han 

hjälp med att aktiveras, motiveras, instrueras och påminnas för att genom-

föra och slutföra aktiviteter i samband med bland annat personlig hygien, 

av- och påklädning och måltider.  uppvisar även ett aggres-

sivt, utåtagerande beteende och får utbrott där han riskerar att skada någon i 

sin omgivning eller sig själv. 

 

Försäkringskassan gör ingen annan bedömning nu än tidigare när det gäller 

de aktiverings- och motiveringsinsatser som behövs för att  

ska genomföra och slutföra aktiviteter i samband med de grundläggande 

behoven personlig hygien, av- och påklädning samt måltider. Han kan ge-

nomföra de flesta praktiska moment motoriskt och fysiskt. Den vägledning, 

aktivering och motivering som beskrivs i utredningen bedöms vara av all-

män karaktär. Det framgår exempelvis att assistenten står utanför badrum-

met och ger påminnelser om hur de olika momenten ska utföras. 

 

Vid samtal med skolresursen den 30 maj 2017 framgår att  

inte har fått några utbrott där. Han beskrivs vara mycket tydlig i sin kom-

munikation med skolresursen och uttrycker bra när han inte vill eller orkar 

längre. När det gäller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper anser 

Försäkringskassan fortfarande att det bedöms vara tillräckligt med adekvat 

utbildning om funktionsnedsättningen, passande säkerhetsåtgärder och en 

normal introduktionstid.  fungerar väl i skolan där persona-

len har kunskap om vad det innebär att arbeta med elever med liknande pro-

blematik som han har. Det verkar även som om  väljer 

vilka han vill ha som assistenter, något som inte kan kvalificera till ett 
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hjälpbehov av nu aktuellt slag. Den som hjälper honom är däremot inte i 

behov av ingående kunskaper om honom. Han har även en sådan förmåga 

att kommunicera att det inte kan utgöra ett grundläggande behov. Det finns 

då inte heller någon koppling till något annat grundläggande behov vad av-

ser annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. 

 

MEDICINSK UTREDNING  

 

I den medicinska utredningen i målet framkommer bl.a. följande. 

 

Av intyg utfärdat av  specialistläkare i barn- och ungdoms-

psykiatri vid Psykiatripartners Resurs AB i Östergötland, från den 12 okto-

ber 2017 framkommer bl.a. följande.  har en väldokumenterad hyper-

perception till såväl känsel som lukt, hörsel och syn, vilket gör att han är 

extra ordinärt känslig för omgivningsfaktorer, förändringar i sin omgivning, 

situationer och i kontakter vilket gör honom orolig och irritabel/våldsam. 

Vidare framkommer att det är viktigt med assistenter som finns runt honom 

har rätt kunskapsnivå och personliga egenskaper men är väl förtrogna med 

funktionshindret autism, ADHD och affektiv sjukdom. 

 

Av intyg utfärdat av  från den 12 oktober 2017 framkommer 

bl.a. följande.  är extremt aggressiv, utåtagerande och farlig med fre-

kventa utbrott som är svåra att förutsäga och avleda. Han behöver aktiv till-

syn dygnet runt av övervakande karaktär. Han är i behov av motivation, 

aktivering och påputt till alla dagliga rutiner i synnerhet all skötsel av egen 

hygien. 

 

Av intyg utfärdat av  den 28 december 2017 framkommer 

bl.a. följande.  aktuella funktionsnedsättning är av stor svårighetsgrad 

med mycket omfattande färdighetsbrister beträffande såväl språklig som 

icke språklig social kommunikationsförmåga vilket leder till uttalade psy-
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kiska funktionssvårigheter.  har stora svårigheter att tolka och miss-

tolka signaler från den egna kroppen, svårigheterna kräver omfattande stöd 

dagligen. Han har oflexibelt beteende och oflexibla tankemönster och har 

extremt svårt att hantera förändringar samtidigt som hans egna begränsade, 

repetitiva beteenden försvårar hans funktionsförmåga i så gott som alla av-

seenden i vardagen. Han har en omogenhet i sitt motoriska nervsystem vil-

ket leder till svårigheter med koordination och automatisering av rörelser. 

Samtliga dessa svårigheter är en del i hans autistiska syndrom vilket leder 

till omfattande psykiska funktionssvårigheter och ett grundläggande behov 

av hjälp med såväl måltider, personlig hygien och på- och avklädning.  

har också ett absolut behov av annan hjälp som kräver ingående kunskaper 

om honom, vilka svårigheter som är speciellt framträdande vid hans autis-

tiska funktionshinder och hans övriga personliga egenskaper och reaktions-

mönster. Personliga egenskaper hos assistenter har visat sig vara nödvän-

diga och avgörande för framgång i hjälpen till honom snarare än utbildning 

om autism. Hans oundgängliga behov av hjälp gällande grundläggande ba-

sala behov är varaktigt och innefattar även aktiv tillsyn av övervakande ka-

raktär. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering m.m. 

 

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 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS (51 kap. 3 § socialförsäkringsbalken [2010:110], 

SFB). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett be-

gränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktions-
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hinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på 

sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingå-ende 

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). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2015 ref. 46 prövat frågan om per-

sonlig assistans vid annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade och uttalat bl.a. följande. Personlig assistans handlar om 

hjälp med högst basala behov och det ska vara fråga om hjälp eller stöd av 

mycket privat karaktär. Vad som åsyftas är sådana hjälpbehov som uppfattas 

som mycket känsliga för den personliga integriteten. Tillägget ”annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste för-

stås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska 

funktionshinder. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Bestämmelserna om omprövning av tidigare beviljad assistans har ändrats 

sedan det överklagade beslutet fattades. Tidigare bestämmelser gäller dock 

alltjämt för omprövningsbeslut som fattades innan de nya bestämmelserna 

trädde i kraft. Ändringen har således ingen betydelse för bedömningen i 

målet.   

 

 omfattas av personkretsen i LSS och kan därför ha rätt till 

assistansersättning. Frågan i målet är om hans behov av hjälp med de grund-

läggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. 

 

Försäkringskassan har i beslut den 1 juli 2015 bedömt att den hjälp  

 är i behov av under hela sin vakna tid kräver ingående kunskaper 
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för att tillgodoses och att dessa därmed är att betrakta som grundläggande 

behov. De grundläggande behoven bedömdes då i genomsnitt överstiga 20 

timmar per vecka. Försäkringskassan har nu gjort en annan bedömning och 

anser att  inte är i behov av en person med ingående kun-

skaper för att hans behov ska tillgodose och att det inte finns någon kopp-

ling mellan behovet av ingående kunskap och något av de andra grundläg-

gande behoven. Vidare har Försäkringskassan anfört att dubbelassistans inte 

kan utgå. Det framgår inte klart av beslutet att Försäkringskassan nu gör en 

annan bedömning på grund av ändrade förhållanden. 

  

En förutsättning för att en person ska kunna ha rätt till personlig assistans 

för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne 

är att personen har en psykisk funktionsnedsättning, se HFD 2015 ref. 46. 

Även om det inte finns någon enhetlig definition av begreppet psykisk 

funktionsnedsättning kan begreppet inte förstås på så sätt att det endast om-

fattar vissa diagnoser och utesluter andra. Bedömningen av om det finns en 

psykisk funktionsnedsättning bör i stället göras utifrån frågan om den en-

skilde har en nedsättning av någon psykisk funktion. En sådan tolkning får 

också stöd av flera avgöranden (se t.ex. RÅ 1997 ref. 23 I, RÅ 2010 ref. 17 

och Kammarrätten i Göteborgs dom från den 8 maj 2018 i mål nr 1431-18). 

 

 är diagnosticerad med autism, ADHD och annan psykisk 

problematik. Försäkringskassan har vid konsultation med försäkringsmedi-

cinsk rådgivare bedömt att han har en stor och varaktig psykisk funktions-

nedsättning.  specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, 

anför i intyget från december 2017 att  har stora svårigheter 

med att misstolka signaler från den egna kroppen som utlöser aggression. 

Han har även en omogenhet i sitt motoriska nervsystem med svårighet med 

koordination och automatisering av rörelser. Vidare har han mycket omfat-

tande färdighetsbrister beträffande såväl språklig som icke språklig social 

kommunikationsförmåga vilket leder till uttalade psykiska funktionssvårig-
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heter. Han har omfattande behov av stöd dagligen. Vidare skriver  

 att problematiken är en del av hans autistiska syndrom som leder till 

omfattande psykiska funktionssvårigheter. 

 

Förvaltningsrätten bedömer att det underlag som finns i målet inte kan för-

stås på annat än att  har en sådan nedsättning av sina psy-

kiska funktioner som medför att han kan ha rätt till personlig assistans för 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom. Den psykiska 

funktionsnedsättningen måste anses ha en direkt koppling till de grundläg-

gande behoven, särskilt med beaktande av vad  beskriver i 

intyg från december 2017. 

 

Försäkringskassan har bl.a. anfört att  med stöttning och 

påminnelser klarar av att utföra flera moment. Av skolresursens utlåtande 

framkommer bl.a. att han blir utåtagerande om man inte förstår honom och 

att han är tydlig i sin kommunikation med skolresursen. Detta kan dock inte 

enskilt läggas till grund för att konstatera att  inte är i behov 

av någon med ingående kunskaper om honom. Det medför inte heller att 

tidigare medicinska underlag bör frångås. Hans hjälpbehov och psykiska 

funktionsnedsättning är inte annorlunda vid det överklagade beslutet jämfört 

med Försäkringskassans tidigare bedömning. 

 

Förvaltningsrätten gör sammantaget bedömningen att  

hjälpbehov har en sådan koppling till en psykisk funktionsnedsättning att 

han är berättigad till assistansersättning avseende annan hjälp som förutsät-

ter ingående kunskap om honom. Den tillsyn och hjälp som han behöver är 

därför tillsyn av övervakande karaktär och utgör ett grundläggande behov 

vid bedömningen av rätt till personlig assistans. Tillsynen utgör alltså det 

femte grundläggande behovet (jfr HFD 2015 ref. 46). 

 

 



  Sida 10 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I KARLSTAD 
DOM 
 

5454-17 

  

 

Sammanfattning 

 

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att det inte framgår av beslutet 

eller av handlingarna i övrigt i målet på vilket sätt förhållandena idag har 

förändrats jämför med situationen vid tidpunkten för Försäkringskassans 

tidigare beslut. Det har i övrigt inte framkommit några ändringar som gör att 

 inte längre skulle uppfylla förutsättningarna för att han 

behöver någon med ingående kunskaper om honom och han är i behov av 

tillsyn av övervakande karaktär. I och med denna bedömning får 

 grundläggande behov i vart fall uppgå till 20 timmar per vecka och 

han har därmed rätt till assistansersättning. Målet visas därför åter till För-

säkringskassan då det ankommer på Försäkringskassan att beräkna antalet 

timmar som assistansersättningen ska utgå för och för vilken period. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas. För information om hur man överklagar, se 

bilaga (FR-12). 

 

 

Stefan Olsen Siri  

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kjell Ulander, Annmari Lööf och Per 

Ljungqvist deltagit.  

 

Målet har föredragits av Emma Koskelainen. 
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Hur man överklagar FR-12

________________________________________________________________ 

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

Överklaga skriftligt inom 2 månader 

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

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

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

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

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

och varför du tycker att kammarrätten ska 
ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

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

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

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

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

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

Vad händer sedan? 

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

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

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

  

Vilken dag går tiden ut? 

Oftast är sista dagen för överklagande exakt 2 mån-
ader från det datum som tiden börjar räknas. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 21 december 

 tiden går ut den 21 februari. 

Om samma datum inte finns i slutmånaden går 
tiden i stället ut på slutmånadens sista dag. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 31 december 

 tiden går ut den 28 februari. 

Är sista dagen en lördag, söndag eller helgdag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det 
att överklagandet kommer in nästa vardag. 

 

Bilaga 1



 
 

 
 

Sida 2 av 2 

 

www.domstol.se 

A
n

v
is

n
in

ga
r 

fö
r 

ö
v
er

k
la

ga
n

d
e 

F
R

-1
2
 -

 Ö
v
e
rk

la
g

a
n

d
e
ti

d
 2

 m
å
n

 –
 P

T
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

, 
A

v
d

. 
fö

r 
d

o
m

st
o

ls
u
tv

ec
k
li
n

g 
• 

2
0
1
8
-1

1
 

 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

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

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

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

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

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

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

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

Vill du veta mer? 

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

Mer information finns på www.domstol.se. 
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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 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. 
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