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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 6 februari 2017 i mål nr 4202-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar i första hand att ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistans ska beviljas med 288 kr per timme och att 

redovisad kostnad om 35 kr per timme för administration därigenom anses 

skälig. Han yrkar i andra hand att målet visas åter till förvaltningsrätten för 

en bedömning av skäligheten av yrkade kostnader.  
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 anför följande. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att 

kommuner och domstolar ska detaljstyra privata företags affärsverksamhet 

genom att godkänna enskilda kostnadsslag. Det kan inte heller ha varit 

avsikten att alla administrativa kostnader ska behöva detaljredovisas, utan 

det borde endast vara totalbeloppet som ska bedömas. När staten betalar 

kostnaden för assistansen i form av assistansersättning görs en detalj-

granskning endast när någon begär ersättning som är högre än det statliga 

schablonbeloppet. Nämnden har vid sin bedömning enbart utgått från 

Försäkringskassans riktlinjer när det gäller fördelning av kostnader vid 

förhöjt schablonbelopp för assistansersättning. Om den fördelningen ska 

gälla, borde även den statliga schablonen gälla hos nämnden. Tidigare 

följde i stort sett alla kommuner den statliga schablonen och flertalet gör det 

fortfarande. Problem har uppstått först när vissa kommuner infört 

ersättningsnivåer som saknar grund i verkliga förhållanden. 

 

Det finns inte några riktlinjer för vad assistans får kosta och inte heller 

någon vägledning för hur ett assistansföretag ska drivas. Vid sådant 

förhållande måste det vara omöjligt för kommunen att bedöma skäligheten 

av individuella kostnadsposter i förhållande till hur assistansen fungerar. 

Dessutom finns det alltid en risk för att olika handläggare har olika 

uppfattning om vad som är skäliga kostnader och en risk för att olika 

anordnare bedöms olika. Så länge kommunen inte kan visa att den begärda 

ersättningen väsentligt överstiger kommunens egna kostnader eller att det 

förekommer allvarliga brister i assistansen, borde begärd ersättning anses 

skälig. Den timkostnad som begärts, med en kostnad för administration om 

35 kr per assistanstimme, måste alltså anses skälig eftersom den ligger inom 

ramen för den statliga assistansersättningen. Det finns vägledande 

kammarrättsavgöranden som stödjer ett sådant synsätt. Eftersom Högsta 

förvaltningsdomstolen i rättsfallet HFD 2016 ref. 87 anger att den statliga 

schablonen fortfarande är vägledande borde tidigare kammarrätts-

avgöranden fortfarande vara tillämpliga.  
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Förvaltningsrätten har avgjort målet på felaktiga grunder och har inte tagit 

ställning till om den redovisade administrativa kostnaden är skälig eller inte. 

Om inte hans förstahandsyrkande bifalls, bör målet därför visas åter till 

förvaltningsrätten för en sådan prövning. 

 

Programnämnd social välfärd i Örebro kommun anser att överklagandet ska 

avslås och anför följande. Nämnden har godtagit de underlag som  

 ombud gett in. Samtliga kostnadsposter har också ersatts enligt 

ansökan med undantag för kostnaderna för administration. Även nämnden 

anser att det inte är rimligt med en exakt detaljredovisning av kostnaderna. 

De delposter för administration som framgår av den översikt som ombudet 

gett in har också godkänts som faktiska kostnader. Bedömningen är dock att 

en kostnad för administration om 35 kr per timme, dvs. 12 procent av den 

totala kostnaden, är för hög i förhållande till lönekostnader och övriga 

kostnader. Det kan också ifrågasättas om delposterna resultat och framtida 

utveckling ska räknas in i kostnaderna för administration. Den aktuella 

kostnadsposten har trots det godkänts då den innehåller flera delar. 

 

Det är riktigt att kommunerna inte är bundna av Försäkringskassans rikt-

linjer när det gäller fördelning av kostnader vid förhöjt schablonbelopp. När 

kostnaderna har fördelats på det sätt som  anordnare gjort 

är det dock svårt att bedöma vad kostnadsslagen faktiskt innebär. Vid dessa 

förutsättningar är det skäligt att nämnden ändå godtagit kostnader för 

administration som uppgår till det högsta belopp som Försäkringskassan 

godtar vid en ansökan om förhöjt schablonbelopp, dvs. 8 procent. Kostnader 

för administration som går utöver detta är inte skäliga utifrån anordnarens 

redovisning.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller  

 

 ansökte i mars 2016 hos nämnden om ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme, vilket 

motsvarar 2016 års schablonbelopp för den statliga assistansersättningen. 

Nämnden beviljade honom ersättning med 276 kr per utförd timme fr.o.m. 

mars 2016 efter att ha bedömt redovisade administrationskostnader som 

oskäligt höga.  

 

 yrkar i första hand att han ska beviljas ersättning i enlighet 

med sin ansökan och i andra hand att målet visas åter till förvaltningsrätten 

för en bedömning av skäligheten av yrkade kostnader. Förvaltningsrätten 

har i sin bedömning angett att rätten ansluter sig till nämndens bedömning. 

Kammarrätten anser därför att det saknas skäl för att visa målet åter till 

förvaltningsrätten för ny prövning. 

 

Målet gäller alltså frågan om vad som är skäliga kostnader för  

 personliga assistans och därmed med vilket belopp per timme som 

ekonomiskt stöd kan beviljas honom.  

 

Rättslig reglering m.m. 

 

Av 2 § andra stycket och 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, förkortad LSS, följer att kommunen svarar för att 

lämna biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans, till den del behovet inte täcks av beviljade 

assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.  

 

I förarbetena till LSS och dåvarande lagen om assistansersättning anfördes 

bl.a. följande när det gäller skäliga kostnader för personlig assistans (prop. 

4



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 934-17 

   

 

1992/93:159 s. 175). Om den enskilde själv önskar vara arbetsgivare för den 

personliga assistenten eller själv anlita annat organ än kommunen kan han 

av kommunen få ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 

assistans, till den del som inte täcks av allmän försäkringskassa enligt ett 

förslag till lag om assistansersättning. Den enskilde personen får då själv 

ordna sin personliga assistans på det sätt som han anser är bäst. Med skäliga 

kostnader avses samma slags kostnader som i lagen om assistansersättning, 

dvs. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader.  

 

Den statliga assistansersättningen var ursprungligen avsedd att täcka de 

verkliga kostnader som den enskilde har för sin assistans, dvs. lönekost-

nader samt kostnader för administration m.m. Ersättningen schabloniserades 

år 1997 (se prop. 1996/97:150 s. 138). Genom den förändringen kom 

assistansersättningen att lämnas med ett visst bestämt belopp per timme 

oberoende av vilka kostnader för assistansen som den ersättningsberättigade 

faktiskt har haft. Den ersättningsberättigade behöver bara redovisa hur 

många assistanstimmar som har utförts för att erhålla assistansersättningen. 

Någon motsvarande reglering infördes inte beträffande kommunernas 

kostnadsansvar för assistans enligt LSS.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i rättsfallet HFD 2016 ref. 87, med 

hänvisning till bl.a. denna lagändring och sistnämnda propositionsuttalande, 

att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avser 

de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedömas som 

skäliga och att kommunen måste kunna kräva att den enskilde ger in under-

lag som möjliggör en bedömning av kostnadernas storlek och skälighet. I 

samma avgörande hänvisade Högsta förvaltningsdomstolen till rättsfallet 

RÅ 2005 ref. 85. Av detta framgår bl.a. att med skäliga kostnader avses 

samma slags kostnader som den statliga assistansersättningen ska täcka 

samt att det schablonbelopp som regeringen fastställer för den ersättningen 

kan tjäna till viss ledning vid bedömningen av kostnadernas skälighet.  
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Den statliga assistansersättningen lämnas enligt 51 kap. 11 § socialförsäk-

ringsbalken med ett av regeringen fastställt schablonbelopp per timme. 

Schablonbeloppet för år 2016 fastställdes till 288 kr per timme, 5 § förord-

ningen (1993:1091) om assistansersättning i dess lydelse fr.o.m. den 

1 januari 2016. 

 

Socialförsäkringsbalken innehåller inte någon närmare reglering när det 

gäller vilka slags kostnader som den statliga assistansersättningen ska täcka.  

 

I förordningen om assistansersättning ges föreskrifter om assistansersättning 

enligt socialförsäkringsbalken. Med kostnader för personliga assistenter 

avses löne- och lönebikostnader, assistans- och utbildningsomkostnader, 

kostnader för arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader och administrations-

kostnader, 5 a § förordningen.  

 

Förordningen innehåller inte några bestämmelser om hur schablonbeloppet 

ska fördelas på olika kostnader.  

 

I Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning 

anges hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på olika kostnader när 

en försäkrad ansökt om ersättning med ett högre belopp än det schablon-

belopp med vilket assistansersättning ska lämnas (jfr 51 kap. 11 § andra 

stycket socialförsäkringsbalken).  

 

Som utgångspunkt för hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på olika 

kostnader bör enligt de allmänna råden löne- och lönebikostnader svara för 

87 procent av schablonbeloppet och övriga kostnader för 13 procent.  

 

Som ledning för bedömningen av övriga kostnader vid förhöjt schablon-

belopp bör enligt de allmänna råden följande ungefärliga procentsatser 
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användas:  

5–8 procent för administrationskostnader,  

2–3 procent för utbildningsomkostnader,  

1–2 procent för assistansomkostnader och  

1–2 procent för arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader. 

 

Kammarrättens bedömning  

 

Frågan om vad som är skäliga kostnader för personlig assistans enligt LSS 

är som framgår ovan inte närmare reglerad. I förarbeten och avgöranden 

från Högsta förvaltningsdomstolen anges dock att med skäliga kostnader 

avses samma slags kostnader som den statliga assistansersättningen ska 

täcka och att det schablonbelopp som varje år fastställs för den ersättningen 

kan tjäna till viss ledning vid bedömningen av kostnadernas skälighet. 

 

 menar att den begärda totala timkostnaden måste anses 

skälig redan på den grunden att den ligger inom ramen för det statliga 

schablonbeloppet. Det finns dock inte någon skyldighet för en kommun att 

endast av det skälet godta en begärd timkostnad. Av Högsta förvaltnings-

domstolens avgörande HFD 2016 ref. 87 framgår också att det måste kunna 

krävas att den enskilde ger in underlag som möjliggör en bedömning av 

kostnadernas skälighet. Det måste enligt kammarrättens uppfattning därför 

vara den som vill ha ersättning för kostnader för assistans som i första hand 

ska visa att kostnaderna i det enskilda fallet är skäliga, oavsett om 

kostnaderna är högre eller lägre än schablonbeloppet. 

 

 menar också att det måste vara omöjligt för nämnden att 

bedöma skäligheten av individuella kostnadsposter i förhållande till hur 

assistansen fungerar och att det borde vara endast totalbeloppet som ska 

bedömas. Kammarrätten anser dock att det måste kunna krävas att den som 

ansöker om ersättning enligt LSS i vart fall översiktligt redovisar hur 

kostnaderna per assistanstimme fördelats för att möjliggöra en bedömning 
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av kostnadernas skälighet.  har också till nämnden gett in en 

sådan redovisning och nämnden har vid sin bedömning godkänt redovisade 

delposter som faktiska kostnader utan att kräva någon mer exakt detaljredo-

visning av kostnaderna för assistansen.  

 

I detta fall har nämnden vid sin bedömning av kostnadernas skälighet 

hämtat ledning i bl.a. det som anges i de allmänna råden om assistans-

ersättning när det gäller den procentuella fördelningen mellan olika slags 

kostnader vid förhöjt schablonbelopp. Det som anges där avser visserligen 

assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och andra situationer än 

den nu aktuella. I brist på närmare vägledning kring hur kostnadernas 

skälighet ska bedömas när ersättning ska utges enligt LSS anser kammar-

rätten dock att nämnden haft fog för att utgå från det som anges i de 

allmänna råden. En bedömning utifrån dessa förutsättningar tillsammans 

med det som anges i förordningen om assistansersättning angående vilka 

slags kostnader som avses ligger också i linje med det som uttalas i 

förarbeten och avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. när det 

gäller vad som avses med skäliga kostnader enligt LSS. En bedömning 

utifrån dessa förutsättningar får enligt kammarrättens uppfattning också 

anses medföra att  anordnare av assistansen getts ett 

tillräckligt utrymme att fördela kostnaderna på ett lämpligt sätt. 

 

Enligt de allmänna råden bör löne- och lönebikostnader svara för 87 procent 

av schablonbeloppet och övriga kostnader för 13 procent, varav kostnader 

för administration bör utgöra ungefär 5–8 procent av kostnaderna. Nämnden 

har godtagit kostnader för administration motsvarande 8 procent som 

skäliga.  har inte redogjort för några omständigheter som 

medför att en högre andel än den redan beviljade bör bedömas som skäliga 

kostnader för administration. Överklagandet ska därför avslås. 

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

 

 

  Åsa Ståhl 

 

 

Ewa Mårdberg   Simon Isaksson 

referent  
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Dok.Id 174919     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 568 

651 12 Karlstad 
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torget 
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08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 

www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Christian Källström 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun 

Box 348 40 

701 35 Örebro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Programnämnden social välfärd i Örebro kommuns beslut den 19 augusti 

2016 

 

SAKEN 
Ekonomisk ersättning för personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS 

___________________ 

 

AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Programnämnden social välfärd i Örebro kommun (nämnden) beslutade den 

19 augusti 2016 att  beviljas en timersättning på 276 kronor 

per utförd timme från och med den 1 mars 2016. Som skäl för beslutet 

framgår bl.a. följande. Kommunstyrelseförvaltningen har granskat  

 ansökan med bilagor och kommit fram till att kostnaden för löner, 

lönebikostnader, omkostnader och utbildning bedöms som skäliga. Admi-

nistrationskostnaderna bedöms som oskäliga. Kommunstyrelseförvaltningen 

anser att administrationskostnaderna bör som högst uppgå till 22 kr per 

timme, 8 % av den totala kostnaden.  

 

 yrkar att förvaltningsrätten ändrar kommunens beslut och 

beviljar honom ersättning för hans faktiska kostnader med 288 kr per timme 

för 2016. Han yrkar vidare att han framöver beviljas ersättning för sina fak-

tiska kostnader utifrån uppdragsavtalet med Humana. Som skäl anför han 

bl.a. följande. Han ansökte 2013 om ersättning för sina kostnader för per-

sonlig assistans utifrån uppdragsavtalet. Denna ansökan var inte begränsad i 

tid. Rätt till ersättning utifrån uppdragsavtalet gäller således enligt dom i 

mål 5314-15 från Förvaltningsrätten i Karlstad, varför ersättningen från 

kommunen ska följa den faktiska kostnaden i uppdragsavtalet varje år. Den 

redovisade kostnaden är sekundär i förhållande till uppdragsavtalet, och den 

saknar relevans i förhållande till hans faktiska kostnad att köpa assistans för. 

Det är enbart en redovisning av Humanas kostnader. Då både kostnaden i 

uppdragsavtalet och de redovisade kostnaderna är densamma som den stat-

liga schablonen för de anses vara skäliga, vilket också framgår av domen i 

mål 5341-15. Kammarrätten i Sundsvall har i mål 450-13 angett att hur an-

ordnaren fördelar ersättningen egentligen saknar betydelse, varför det även 

här torde sakna betydelse för kommunen hur Humana använder ersättning-

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

den enskilde gör anspråk på en timersättning upp till motsvarande det stat-

liga schablonbeloppet begär kommunen att den enskilde inkommer med en 

kostnadsredovisning. De kostnadstyper som ersätts motsvarar de som omfat-

tas av den statliga assistansersättningen.  har ansökt om 

högre ersättning än de ersättningsnivåer som Programnämnd social välfärd 

tillämpar och hans assistansanordnare Humana Assistans AB har redovisat 

kostnaderna för anordnandet av hans assistans. Med skäliga kostnader avses 

samma slags kostnader som ersätts genom den statliga assistansersättningen, 

d.v.s. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader (se prop. 

1992/93:159 s. 175). I de senare ingår exempelvis kostnader för bokföring 

och revision, lokaler, utbildning, rekrytering och omkostnader för assistenter 

(se prop. 1996/97:150 s. 138). Den statliga assistansersättningen var ur-

sprungligen avsedd att svara mot de verkliga kostnaderna för utförd person-

lig assistans, dock med högst ett visst av regeringen fastställt timbelopp, 

vilket även skulle vara vägledande i fråga om det ekonomiska stödet från 

kommunen (se prop. 1992/93:159 s. 71 och 175). Assistansersättningen 

schabloniserades först år 1997. Skrivningen hänvisar således inte till scha-

blonersättningen utan till de faktiska kostnader som den enskilde haft för sin 

assistans. Att dessa kostnadstyper ska vara vägledande är inte samma sak 

som att kostnader inom ramen för schablonbeloppet alltid ska anses vara 

skäliga.  hänvisar i överklagandet till en dom från Förvalt-

ningsrätten i Karlstad i mål nr 5314-15. Domen förändrar inte program-

nämndens inställning till överklagandet då den endast ger  

rätt till ersättning i enlighet med schablonbeloppet för år 2014.  

 har därefter inkommit med en ny ansökan den 15 mars 2016. Pro-

gramnämnden har beviljat ansökan med undantag för kostnaden för admi-

nistration. Programnämnden har gjort bedömningen att kostnaden för admi-

nistrationen är oskäligt hög varför  har tillerkänts en lägre 

ersättning i den delen. 
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SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Frågan i målet är med vilket belopp det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 LSS 

ska beviljas. 

 

Av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 27 december 2016 i mål nr 

753-756-16, med likadana omständigheter som i nu aktuellt mål, framgår 

bl.a. följande. Kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assi-

stans avser de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedö-

mas som skäliga. För att kunna ta ställning till ett ersättningsanspråk måste 

en kommun kunna kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör en 

bedömning av kostnadernas storlek och skälighet. Detta gäller även om an-

språket inte överstiger det schablonbelopp som fastställts för den statliga 

assistansersättningen och utan att det framkommit något som ger anledning 

att ifrågasätta kostnaderna i och för sig. 

 

Förvaltningsrätten anser att handlingarna i målet inte styrker faktiska kost-

nader till yrkat belopp. Förvaltningsrätten ansluter sig därför till nämndens 

bedömning och överklagandet ska således avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Denna dom kan överklagas. Hur man överklagar, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

 

I avgörandet har förutom f.d. lagmannen Hans-Erik Jonasson även tre 

nämndemän deltagit. 
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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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