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SAKEN 

Personlig assistans  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Funktionsstödsnämnden i Malmö kommun yrkar att förvaltningsrättens dom 

upphävs och anför följande.  hjälpbehov är inte av den karaktär 

eller omfattning att det berättigar till insatsen personlig assistans. Nämnden 

har fått del av uppdaterad information kring  förmåga att 

kommunicera. Omständigheterna kring hans kommunikationsförmåga får 

anses vara förändrade. Vid ett möte den 9 februari 2017 framkom det 

uppgifter från specialpedagog  som undervisar  
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Saleh, kring hans kommunikation. Bland annat framkom att  

kommunicerar med tecken och tal men att talet inte är tydligt. Vidare 

använder  hjälpmedel i form av diagram, bildstöd/bildschema 

och symwriter. Det framkom även att  förmedlar sig genom att 

peka på saker och att rita.  framförde vidare att  

har behov av förstorad text samt specifik färg på text och bakgrund för att 

han ska kunna se.  

 

Det krävs visst mått av erfarenhet och vana vid  för att tolka 

honom rätt. Dock behövs inte ingående kunskaper om honom för att 

möjliggöra kommunikation.  kan kommunicera via tecken, tal, 

kroppsspråk samt andra kommunikationshjälpmedel såsom bildschema. 

Därmed är hans hjälpbehov inte att likställa med att han över huvud taget 

inte skulle kunna förmedla sig med andra personer, vilket är en förutsättning 

för att det ska ses som ett grundläggande behov.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och gör också gällande att 

nämndens talan innefattar en otillåten taleändring. Han anför i huvudsak 

följande.  

 

Vid tidpunkten för förvaltningsrättens prövning var endast omfattningen i 

tid avseende hjälpbehovet med kommunikation uppe till prövning. 

Hjälpbehovet i sig hade godkänts av nämnden. Att nämnden först nu i 

kammarrätten ifrågasätter om hjälpbehovet avseende kommunikation utgör 

ett grundläggande behov framstår som en otillåten taleändring.  

 

För det fall taleändringen inte avvisas vill han framhålla att de nya 

uppgifterna som nämnden åberopar är bristfälliga och inte ger en tydlig och 

fullständig bild av hans kommunikationssvårigheter.  

 

Av processekonomiska och tidsmässiga skäl bör kammarrätten även pröva 

rätten till assistans för övriga behov. 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet m.m. 

Frågan i målet är om  hjälpbehov avseende de grundläggande 

behoven är av tillräcklig omfattning för att han ska anses ha rätt till 

personlig assistans.  

 

Att nämnden först i kammarrätten har gjort gällande att  behov 

av hjälp med kommunikation inte ska ses som ett grundläggande behov 

förändrar enligt kammarrättens mening inte frågan i målet. Nämndens 

överklagande innebär därför inte en otillåten taleändring.  

 

Rätt till personlig assistans 

Det är ostridigt i målet att  har ett behov av hjälp med 

tandborstning om 28 minuter per vecka. Nämnden anser dock att  

 behov av hjälp med övriga grundläggande behov, inklusive 

kommunikation, inte är av den karaktär och omfattning att de berättigar 

honom till insatsen personlig assistans.  å sin sida har gjort 

gällande att hans hjälpbehov avseende de grundläggande behoven är mycket 

omfattande. 

 

Förvaltningsrätten har bedömt att  behov av hjälp med att 

kommunicera ska ses som ett grundläggande behov och att det hjälpbehovet 

i genomsnitt uppgår till en timme varje dag, dvs. sju timmar i veckan. 

 

För att kommunikation ska kunna godtas som ett grundläggande behov 

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

den funktionshindrade att förstå och förmedla budskap, måste ha kunskap 

om den funktionshindrade, funktionshindret och den funktionshindrades 

kommunikationssätt (RÅ 2010 ref. 17). 
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Av nämndens utredning inför beslutet den 16 februari 2016 framgår att 

 kan kommunicera via teckenspråk. Hans teckenspråk är dock 

inte fullt utvecklat utan han använder sig av konkreta/vardagliga tecken. 

Ibland ritar  vad han vill och ibland använder han sitt 

kroppspråk.  

 

 professor/överläkare vid Audiologiska kliniken i Örebro, 

skriver i intyg den 9 juni 2015 följande om kommunikation.  

behöver, för att utvecklas rätt, hjälp med kommunikationen med andra 

personer. Han har begränsade möjligheter att förstå vad man säger och har 

följaktligen mycket svårt med expressiv kommunikation. Detta gör att hans 

habilitering måste bli en kombination av verbal, visuell men sannolikt också 

taktil kommunikation på mycket enkel nivå. Detta kräver kontinuitet, det 

vill säga få personer runt  som också känner honom väl och kan 

tolka hans behov men också fungera som språkrör. 

 

I fråga om kommunikation har  mentor och förskollärare  

 i intyg den 1 april 2015 anfört bland annat följande.  

förstaspråk är svenskt teckenspråk, ofta i kombination med talad svenska. 

Bilder och förförståelse är mycket viktigt för  I skolan används 

bildschema. Det är även viktigt för honom med kontinuitet när det gäller de 

vuxna han möter. När det handlar om sociala sammanhang har  

ett stort behov av någon som hjälper honom att tolka intryck och 

omgivningens signaler. I leken behöver  mycket stöd. Han 

förstår inte de andra barnens leksignaler, lekens sammanhang, olika lekars 

syfte och dess skiftningar eller vändningar. 

 

I intyg från den 30 januari 2015, undertecknat av bland annat logopeden 

 från Barn- och ungdomshabiliteringen Malmö, framgår att 

 är beroende av extra tid från omgivningen för att se och tolka 

hans användning av tecken. Kommunikativa missförstånd kan ta upp till ett 
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par timmar att lösa eftersom  får stora utbrott och uppvisar ett 

utagerande beteende. 

 

Nämnden har i kammarrätten anfört att förhållandena avseende  

 förmåga att kommunicera har förändrats. Eftersom det framkommit 

att  kan använda flera alternativa kommunikationssätt ska hans 

hjälpbehov enligt nämnden inte ses som ett grundläggande behov. Enligt 

kammarrättens bedömning framgår det dock av de ovan refererade 

uppgifterna samt utredningen i övrigt att det inte är tillräckligt att kunna 

alternativa kommunikationssätt för att meddela sig med  Det 

krävs även kunskap om hans funktionshinder och på vilka sätt han 

kommunicerar för att förstå honom och för att hjälpa honom att uppfatta 

budskap från andra.  hjälpbehov avseende kommunikation ska 

därför anses vara ett grundläggande behov.  

 

När det gäller omfattningen av  behov av hjälp med att 

kommunicera gör kammarrätten ingen annan bedömning än 

förvaltningsrätten. Kammarrätten anser också i likhet med förvaltnings-

rätten att  behov av hjälp med de grundläggande behoven är av 

sådan omfattning att han har rätt till personlig assistans.  

 

Nämndens överklagande ska alltså avslås. 

 

Övrigt 

Vad gäller  önskan att kammarrätten i detta mål även ska pröva 

hans rätt till assistans för övriga behov konstaterar kammarrätten att detta 

inte är möjligt, eftersom den frågan inte har prövats av underinstanserna.  

 

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

 

 

                             Raymond Grankvist 

 

 

Ewa Mårdberg Anna Uhr 

 referent 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommuns beslut den 16 februari 2016  

 

SAKEN 
Stöd och service till vissa funktionshindrade 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Med upphävande av det överklagade beslutet förklarar förvaltningsrätten att 

 har rätt till personlig assistans för grundläggande behov från 

och med den 16 februari 2016 i enlighet med vad som framgår av domskä-

len. Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 2016-04-01 upphör där-

med att gälla. 

 

Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Funktionsstöds-

nämnden i Malmö kommun för vidare handläggning. 

 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

 beviljades år 2014 personlig assistans enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) med 11 timmar 10 minuter per 

vecka. I mars 2015 ansökte han om utökning av rätten till biträde av person-

lig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

till 195,67 timmar per vecka samt aktiv tillsyn all vaken tid, varav 136,34 

timmar motsvarar dubbelassistans.  

 

I det överklagade beslutet konstaterade Stadsområdesnämnd Söder att  

 tillhör personkrets 1 i 1 § LSS, men avslog ansökan om sökt insats 

och drog in tidigare beviljad personlig assistans med följande motivering. 

 är övervägande självständig i sin dagliga livsföring. Han sköter 

sin personliga omvårdnad självständigt i skolan, vilket styrker att han har 

förmåga att göra det även utanför skolmiljön. Hans problematik med utma-

nande beteende, som uppkommer främst i hemmiljön, utgör inte ett grund-

läggande behov som berättigar till personlig assistens. Totalt bedöms han ha 

behov av hjälp med sina grundläggande behov 3 timmar 58 minuter per 

vecka, vilket inte är av en sådan omfattning och karaktär att det berättigar 

till insatsen.  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans i sökt omfattning. 

Han anför till stöd för överklagandet i huvudsak följande.  har autism 

och utvecklingsstörning och dessutom är han döv och i princip helt blind. 

Han har ett omfattande behov av hjälp med sina grundläggande behov. 

Nämnden har inte tagit hänsyn till kontinuitetsprincipen. Det har inte skett 

någon förändring av hans hjälpbehov i hemmiljön, vilket innebär att det 

saknas grund för att dra in hans personliga assistans. Insatsen är helt avgö-

rande för att han ska uppnå goda levnadsvillkor och ha möjlighet att leva 
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som andra. Nämndens prövning är bristfällig eftersom den enbart grundar 

sig på  hjälpbehov i skolan, trots att det på olika sätt framgår vilket 

behov av hjälp han har i hemmet. Även om inte ytterligare tid skulle bevil-

jas honom är den tid som nämnden kommit fram till i sitt beslut tillräcklig 

för att han ska ha rätt till personlig assistans.  

 

Nämnden håller fast vid det överklagade beslutet och gör gällande att 

 behov förändrats från tillfället då det tidigare beslutet fattades år 

2014.   

 

I samband med att  överklagade nämndens beslut förlängde 

nämnden det tidigare beslutet om personlig assistans till och med mars 

2016. Den 1 april 2016 förordnade förvaltningsrätten att beslutet om att rät-

ten till personlig assistans upphör inte ska gälla i avvaktan på att rätten av-

gör målet slutligt eller beslutar något annat.   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Av 7 § LSS framgår att personer som tillhör personkretsen i 1 § har rätt till 

insatser i form av särskilt stöd och service enligt 9 § 1-9 LSS, om de behö-

ver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte kan tillgodoses på 

annat sätt.  

 

I 9 § LSS räknas de insatser upp som kan ges med stöd av den lagen, där-

ibland biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-

nader för sådan assistans (punkt 2). Enligt definitionen i 9 a § första stycket 

LSS avses med personlig assistans ett personligt utformat stöd som ges av 

ett begränsat antal personer åt den som p.g.a. stora och varaktiga funktions-

hinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på 

sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade (grundläggande behov). Av andra styck-
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et i paragrafen följer att den som har behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov även har rätt till sådan insats för andra personliga be-

hov, om inte behoven tillgodoses på annat sätt.  

 

Insatsen personlig assistans är avsedd för hjälp eller stöd av mycket privat 

karaktär och ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt 

komplicerad natur, i regel av mycket integritetsnära slag.  

 

Vid bedömningen av ett barns rätt till personlig assistans ska föräldrarnas 

ansvar för barnet beaktas på det sättet att barnets behov av assistans begrän-

sas till sådan hjälp som en förälder inte behöver ge till ett barn i motsva-

rande ålder utan funktionsnedsättning. Vid den bedömningen måste hänsyn 

tas till att variationen mellan olika barns behov kan vara betydande.  

 

 föddes med en dubbelsidig hörselnedsättning och har cochlea-

inplantat inopererade på båda sidorna. Han har även nedsatt syn, som kom-

mer att bli successivt försämrad. År 2010 diagnosticerades han med autism 

och han har även en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Vidare lider 

han av epilepsi och sömnstörning.  

 

Nämnden har i det överklagade beslutet bedömt att  tillhör per-

sonkretsen i 1 § 1 LSS. Förvaltningsrätten finner inte anledning att göra 

någon annan bedömning.  har därför rätt till personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans om övriga 

förutsättningar som ställs upp i lagen är uppfyllda. Mot bakgrund av de ovan 

angivna diagnoserna och vad som framgår av läkarintyg och annan medi-

cinsk utredning tar förvaltningsrätten som utgångspunkt för den fortsatta 

bedömningen att  funktionsnedsättningar är varaktiga. Frågan 

är då om de är så stora att han ska beviljas den sökta insatsen avseende 

grundläggande behov.  
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Personlig hygien 

 yrkade enligt sin ansökan att han ska beviljas personlig assi-

stans för dusch två gånger om dagen, avtvättning vid några tillfällen per dag 

i samband med klädbyten, insmörjning av kroppen en gång per dag, tand-

borstning två gånger per dag, nagelklippning en gång i veckan och hår-

klippning varannan vecka. Beträffande samtliga dessa insatser gör han gäl-

lande att det behövs två personer för att insatsen ska kunna genomföras 

(dubbelassistans) eftersom han inte är samarbetsvillig utan sätter sig till 

motvärn. Däremot anser han att hjälp i samband med toalettbesök vid  

15-20 tillfällen per dag kan utföras av en assistent. Vidare yrkade  

 personlig assistans för att ta medicin och för träning och massage för 

att gå ner i varv innan han ska lägga sig på kvällen. 

 

Nämnden bedömde i det överklagade beslutet att  behöver hjälp 

med tandborstning fyra minuter per dag (28 minuter per vecka), men avslog 

ansökan i den här delen i övrigt med hänvisning till att nagelvård, hårvård, 

insmörjning, medicinering och massage ingår i föräldraansvaret och att ut-

redningen visar att han sköter dusch och toalettbesök självständigt i skolan, 

även om han behöver viss vägledning och uppmuntran. I den delen tillade 

nämnden att den problematik som finns med att  beter sig utma-

nande i hemmet inte utgör ett grundläggande behov. 

 

När det först gäller dusch och toalettbesök anges i bl.a. psykologintyg från 

år 2015 att  har behov av stöd i vardagliga rutiner av en eller två 

vuxna personer. Även i ett läkarintyg utfärdat av överläkaren 

 den 31 augusti 2016 anges att han behöver mycket praktisk hjälp och 

handfast vägledning med toalettbesök och personlig hygien. Av utredningen 

framgår emellertid att läkaren inte personligen har observerat detta. Mot 

uppgifterna i läkarintygen, som stöder föräldrarnas uppfattning, står den 

information som inhämtats från personal på  specialskolor. I april 

2015 angav de att han behövde påminnas om att gå på toaletten och att han 
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behövde hjälp med att torka sig och tvätta händerna. Den mentor som läm-

nade uppgifter i oktober 2015 uppgav att  klarade att själv duscha och 

gå på toaletten men behövde påminnelser och vägledning.  

 

Även om utredningen ger visst stöd för att  fungerar på olika sätt 

i skolan och i hemmet måste enligt förvaltningsrättens uppfattning utgångs-

punkten för bedömningen vara de uppgifter som lämnats av personal som 

dagligen arbetat med honom. Av de uppgifterna framgår att han själv klarar 

att sköta sin hygien och det framkommer inte att det inträffar händelser un-

der skoltid som innebär att han måste tvättas av i samband med klädbyten. 

Den vägledning och de påminnelser som han behöver är inte av den integri-

tetsnära natur som innebär att han har ett grundläggande behov av stöd till 

sådana insatser.   

 

Nämnden har godtagit tid för hjälp med tandborstning 28 minuter per vecka. 

Förvaltningsrätten finner inte anledning att göra någon annan bedömning. 

När det gäller övriga punkter avseende personlig hygien delar förvaltnings-

rätten nämndens uppfattning att de ingår i föräldraansvaret för ett barn i 

 ålder. 

 

Måltider samt på- och avklädning 

 yrkade att han ska beviljas personlig assistans i samband med 

måltider för att fördela maten i små bitar och motivera honom att äta. Han 

yrkade vidare dubbelassistans i samband med av- och påklädning vid fem 

tillfällen per dag i samband med att han t.ex. kissat på sig och motsvarande 

insatser när det gäller ytterkläder vid fyra tillfällen skoldagar och sex till-

fällen skolfria dagar.  

 

Nämnden bedömde inte att någon tid skulle beviljas för måltider eller av- 

och påklädning eftersom  enligt utredningen var självständig i 

dessa avseenden i skolan.  
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Utredningen visar entydigt att det behov  har i samband med måltider 

inte är av integritetsnära slag, utan består i att han behöver hjälp med att 

lägga för sig och dela maten samt påminnelser under måltiden. Inget av 

detta är något grundläggande behov. När det gäller av- och påklädning 

framgår det framför allt av uppgifterna från skolpersonalen att  klarar 

dessa moment själv, både när det gäller inne- och ytterkläder, även om han 

behöver vägledning. Han har därför inte visat att det föreliggande grundläg-

gande behov av hjälp i de här delarna. 

 

Kommunikation och aktiv tillsyn 

För hjälp med kommunikation och tillsyn har  yrkat personlig 

assistans all vaken tid. Han har anfört följande. Hans funktionsnedsättningar 

medför en stor nedsättning av hans förmåga att kommunicera. När han be-

höver hjälp med att kommunicera sker det genom en kombination av tal, 

tecken och bilder. Han träffar ofta släktingar och behöver hjälp med att 

kommunicera med dem. Hjälpen kan endast ges av familjemedlemmar och 

tidigare ledsagare, som arbetat med honom under en längre tid. Han tycker 

om att ha människor omkring sig men om det blir problem med kommuni-

kationen kan han få aggressionsutbrott. I samband med förflyttningar behö-

ver någon hålla i honom på grund av hans dåliga syn och balanssvårigheter. 

Under natten behöver han även hjälp med förflyttning eftersom han inte ser 

något i mörker. Han har inte heller någon uppfattning om fara och har för 

vana att rymma. Hans behov av ständig och intensiv övervakning faller 

inom ramen för grundläggande behov. Han kan inte lämnas ensam i någon 

situation och det krävs ingående kunskap om honom för att kunna ta hand 

om honom. I andra hand gör han gällande behov av övervakning eller tillsyn 

under all vaken tid som ett övrigt behov, som förvaltningsrätten kan pröva 

eftersom nämnden anser att  kräver ständig tillsyn men inte anser att 

det är ett grundläggande behov.  
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Nämnden bedömde att  behov av hjälp med att kommunicera 

med andra uppgår till 30 minuter per dag (3 timmar 30 minuter per vecka). 

Hänsyn togs då till att det framgick av yttrande från logoped bl.a. att den 

kommunikativa träningen inte kan planeras utan måste ske löpande när 

 är mottaglig. Nämnden antecknade även att det framgår av läkarintyg 

att  behöver hjälp med kommunikation för att utvecklas rätt. När det 

gällde behovet av övervakning var det nämndens uppfattning att inte heller 

ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättning kan lämnas ensamt under 

längre stunder och att  behov av övervakning inte kräver ingå-

ende kunskap om hans funktionsnedsättningar.  

 

För att behov av hjälp med att kommunicera ska anses utgöra ett grundläg-

gande behov ska hjälpen förutsätta ingående kunskap om funktionsnedsätt-

ningarna och det sätt som den enskilde kommunicerar på. Av utredningen 

framgår att den omständigheten att  använder både tecken och tal in-

nebär att det tar längre tid för honom att kommunicera och att det finns risk 

för att det uppstår missförstånd som kan leda till att han blir aggressiv. Hans 

övriga funktionsnedsättningar försvårar också förutsättningarna för att 

hjälpa honom. Det framgår både av överläkare  intyg den  

9 juni 2016 och av uttalande den 1 april 2015 av  mentor i specialsko-

lan,  att kontinuitet är viktigt för  och att en förutsätt-

ning för en fungerande kommunikation med omvärlden är att han får hjälp 

av få personer som känner honom väl, kan tolka hans beteende och behov 

samt fungera som hans ”språkrör”. Enligt förvaltningsrättens uppfattning 

innebär det att  som går i specialskola, har ett grundläggande behov 

av hjälp med att kommunicera på fritiden med personer utanför skolan och 

familjen som är mer omfattande än vad nämnden har kommit fram till och 

som går utöver föräldraansvaret för barn i  ålder. Förvaltningsrättens 

bedömning är att  behov av hjälp med att kommunicera i genomsnitt 

är en timme varje dag, eller sju timmar i veckan. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 3157-16 

Avdelning 1  

 

När det slutligen gäller tillsyn delar förvaltningsrätten nämndens uppfatt-

ning att utredningen inte visar att  behov av övervakning förutsätter 

ingående kunskap om hans psykiska funktionsnedsättning.  

 

Sammanfattningsvis är det således förvaltningsrättens bedömning att  

 grundläggande behov, utöver den tid för tandborstning som nämnden 

godtagit, uppgår till sju timmar per vecka. Behovet avser inte i någon del 

mer än en assistent. Behovet är dock därmed så omfattande och av en sådan 

karaktär att  ska beviljas personlig assistent eller ekonomiskt 

bistånd till sådan assistans.   

 

Som en följd av de interimistiska beslut som nämnden och förvaltningsrät-

ten fattat har  haft personlig assistans även efter den 16 februari 

2016 i samma omfattning som gällde dessförinnan. Denna dom innebär att 

han nu har rätt till färre antal timmar för grundläggande behov. Nämnden 

har dock inte prövat hans behov av personlig assistans för övriga behov. 

Den frågan avser inte bara om det finns ett behov utan även behovets om-

fattning. Den bör därför inte prövas först i förvaltningsrätten, utan bör med 

hänsyn till instansordningsprincipen inledningsvis prövas av nämnden.         

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV3109/1B) 

 

 

 

Kerstin Hardgren 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ulla Bökwall, Eugenija Kjellander 

och Else-Beth Rolf deltagit. Rätten är enig. 
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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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Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

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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