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5144-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning med 

127,75 timmar per vecka och anför följande.  

 

Trots att Försäkringskassan i sitt grundbeslut har bedömt att hennes 

behov av hjälp med kommunikation beräknas som ett annat personligt 

behov har ingen tid beviljats. Förvaltningsrätten har i sin dom angett att 
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underlagen inte visar att hennes behov av hjälp med kommunikation 

överstiger den tid som redan beviljats av Försäkringskassan och har 

således hänvisat till en tidsberäkning som inte existerar.  

 

Försäkringskassan har inte beaktat hennes behov av hjälp med hushålls-

sysslor samt på- och avklädning av ytterkläder medan förvaltningsrätten 

anser att hennes behov i dessa hänseenden får anses tillgodosedda genom 

redan beviljad tid. Förvaltningsrättens resonemang medför en 

begränsning av hennes rätt till insatser och ytterligare tid avseende dessa 

hjälpbehov ska rimligtvis beaktas.   

 

Förvaltningsrätten påstår att aktiverings- och motiveringsinsatser inte ger 

rätt till personlig assistans och hävdar dessutom att hon inte har ett behov 

av tillsyn. Förvaltningsrätten har utgått från felaktiga rättsliga grunder 

och underlåtit att göra en adekvat prövning av hennes behov i dessa 

avseenden. Den medicinska utredningen styrker att hon redan vid 

Försäkringskassans grundbeslut inte kunde lämnas ensam utan var i 

behov av ständig tillsyn. Om hon inte får det stöd som hon behöver vid 

förflyttning riskerar hon att ramla och hon behöver därför kontinuerlig 

tillsyn. Under den vakna tid som hon inte är beviljad assistans mot-

svarande två timmar och 20 minuter per dag förväntas hon ligga helt still 

och inte göra någonting.   

 

Hennes make arbetar heltid och är vanligtvis bortrest ett par dagar per 

vecka. För att klara av sitt arbete är han beroende av en relativt ostörd 

nattsömn. Det är inte rimligt att maken förväntas vara ständigt observant 

under natten för att tillgodose hennes behov av hjälp. Det går inte att förutse 

när hon behöver aktiva insatser under natten varför hon ska beviljas väntetid 

resterande del av natten. 

 

2



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 2297-16 

   

 

Hon hänvisar till Försäkringskassans beslut den 25 augusti 2016 varigenom 

hon beviljats assistansersättning med i genomsnitt 120 timmar och 

45 minuter per vecka från och med januari 2016. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande.  

 

Bedömningen bör göras utifrån den förutsättningen att  är 

uppe i genomsnitt 13 timmar under dagen, vilket uppgavs vid utrednings-

samtalet i ärendet. Den tid under dagen som hon har beviljats assistans-

ersättning uppgår till 12 timmar och tio minuter vilket innebär att det endast 

är 50 minuter per dag som hon inte beviljats assistansersättning. Över-

läkaren  har i läkarintyg den 2 maj 2014 uppgett att 

 är allmänt orkeslös, lätt uttröttbar och behöver ökad vila. 

Detta talar emot att hon skulle orka delta i aktiva insatser under hela den 

vakna tiden utan något avbrott.  

 

 har beviljats assistansersättning under nästan all sin vakna 

tid under dagen och den eventuella hjälp som hon under denna tid kan ha 

behövt för kommunikation, deltagande i hushållsarbete och på- och av-

klädning av ytterkläder får anses vara inräknad i beviljad tid. Under 

utredningssamtalet har det framkommit att  förflyttar sig 

självständigt med rullator i hemmet. Det har inte framkommit att hon haft 

behov av hjälp vid förflyttningar inomhus vid tillfällen då en assistent inte 

redan varit närvarande. Vidare har framkommit att hon kan lämnas ensam 

hemma och att hon kan påkalla hjälp vid behov varför tid avseende tillsyn 

inte har beviljats. Det är inte medicinskt styrkt att  vid 

tiden för omprövningsbeslutet, varaktigt försämrats på ett sådant sätt att hon 

behövt ständig tillsyn. Det framgår inte heller att hon under dygnsvilan har 

behövt ha en assistent tillgänglig i hemmet eller till förfogande på annan 

plats i avvaktan på att hjälpbehovet ska uppstå. Det borde ha varit möjligt 

att planera in ett regelbundet toalettbesök varje natt. Till detta kan läggas att 

väntetid eller beredskap i allt väsentligt får anses ha varit tillgodosett genom 
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hemmavarande make. Det är inte visat att hennes make regelbundet och 

varaktigt har tillbringat sin dygnsvila på annan plats än i hemmet varför 

väntetid under natten i allt väsentligt får anses ha varit tillgodosett genom 

honom.  

 

Att Försäkringskassan från och med januari 2016 till följd av ett varaktigt 

ökat hjälpbehov beviljat  fler assistanstimmar ändrar inte 

kassans bedömning av hjälpbehovet i detta mål.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  som har en framskriden Huntingtons 

sjukdom, kan beviljas ytterligare assistanstimmar under perioden juni 2014 

– januari 2016 än beviljade 88 timmar och 40 minuter per vecka. Genom 

insatsen ska hon tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

 

Den tid som återstår mellan beviljad assistanstid och den tid som  

 inte ligger i sängen uppgår till endast 50 minuter per dag. Av 

utredningen framgår att hon vid tiden för Försäkringskassans beslut kunde 

lämnas ensam och påkalla hjälp vid behov. Det framgår vidare att hon inte 

var aktiv all vaken tid utan var lätt uttröttbar och behövde ökad vila. Enligt 

kammarrättens mening framgår det inte att  hjälpbehov 

var av sådan karaktär och omfattning att hon under den period som är 

aktuell i målet ska beviljas ytterligare assistansersättning under dagtid.  

 

Avseende hjälpbehov under natten har  beskrivit att hon 

ibland behöver gå på toaletten och att hon ibland behöver hjälp med att rätta 

till sina sängkläder. Med hänsyn till hjälpbehovets karaktär och omfattning 

och att hon har beviljats tid för aktiva insatser med 30 minuter per natt får 

hjälpbehovet enligt kammarrättens mening anses tillgodosett under aktuell 

period. Ytterligare assistansersättning kan därför inte heller beviljas under 

natten.  

4



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 2297-16 

   

 

 

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att  under den 

period som är aktuell i målet genom beviljad assistans var tillförsäkrad goda 

levnadsvillkor. Överklagandet ska därför avslås.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Gertrud Forkman 

 

 

 

Lennart Berglund  Katarina Dunnington 

  referent 

 

 

 

 /Madeleine Schönauer 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 12 mars 2015, dnr 059773-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, förkortad SFB  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

  

1
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BAKGRUND 

 

Försäkringskassan har vid omprövning beslutat att delvis ändra sitt beslut 

som fattades den 14 oktober 2014. Genom ändringen bestod kassans beslut i 

att  beviljades assistansersättning med i genomsnitt 

88 timmar och 40 minuter per vecka under sex månader från och med det 

datum hon får personlig assistans, dock tidigast från och med juni 2014. Av 

beviljad tid avser 20 timmar och fem minuter personlig assistans för grund-

läggande behov, 57 timmar och fem minuter personlig assistans för andra 

personliga behov och elva timmar och 30 minuter personlig assistans vid 

daglig verksamhet. Beslutet motiverades bland annat enligt följande.  

 

 tillhör personkrets 3 i lag (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Den omständigheten att hennes 

minne är försämrat och hon inte kommer att få tillbaka den funktionsnivå 

hon hade före sjukdomen medför inte att hennes nedsättning är av en sådan 

omfattning att hon kan anses tillhöra personkrets 2 i LSS.  

 

Försäkringskassan har bland annat beaktat följande vårdbehov.  

 

Personlig hygien inklusive toalettbesök:  har ett grund-

läggande hjälpbehov avseende personlig hygien om 9,58 timmar per vecka. 

Den beviljade tiden för detta bedöms tillgodose beskrivna hjälpbehov. Med 

anledning av att hon förflyttar sig självständigt i hemmet samt går utomhus 

med rullator beaktas inte tid för förflyttningar.  

 

På- och avklädning: Ett behov om tio minuter på morgonen respektive på 

kvällen har godtagits samt fem minuter per dag för ombyte.  

 

Måltider: Hälften av yrkad tid får anses skälig för grundläggande behov med 

anledning av att  äter och dricker själv i början av mål-
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tiderna för att sedan få hjälp. Hon behöver dock tillsyn under hela måltiden 

vilket får anse som ett övrigt personligt hjälpbehov. Hon ska därför beviljas 

resterande yrkad tid i form av ett sådant behov. 

 

Kommunikation: Det är inte medicinskt styrkt att de behov av hjälp med att 

exempelvis förtydliga, sammanfatta och anteckna som  har 

är av en sådan art att de är att anse som grundläggande behov.  

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap: De behov av tillsyn samt 

motiverings- och aktiveringsinsatser som  har bedöms inte 

behöva tillgodoses av någon med ingående kunskaper om henne.  

 

Andra personliga behov: Försäkringskassan har beaktat 57 timmar och fem 

minuter i denna del men ingen tid för förflyttningar, överflyttningar, tillsyn 

eller väntetid med anledning av att  kan vara ensam hemma 

och larma vid behov samt kan förflytta sig självständigt i hemmet och med 

rullator utomhus.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning om 127,75 

timmar per vecka. Hon anför i huvudsak följande. Av de medicinska un-

derlag som lämnats in framgår att hon tillhör personkrets 2 i LSS. Hennes 

sjukdom har försämrats och kommer även fortsättningsvis att göra så. Hon 

förflyttas numera både inomhus och utomhus i rullstol och behöver även 

stöd vid överflyttningar. Försäkringskassans bedömningar är godtyckliga. 

Eftersom hon nu helt saknar förmåga att förflytta sig själv samt är mycket 

stresskänslig tar det avsevärt mycket mer tid än normalt att tillgodose hen-

nes behov.  
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När det gäller vårdbehovet kan följande sägas.  

 

Personlig hygien inklusive toalettbesök: Det saknas utrymme att begränsa 

beräkningarna till endast aktiva insatser. Det är hela den tid det tar att till-

godose ett grundläggande behov som ska tas i beaktande. En personlig assi-

stent måste närvara vid alla moment avseende hennes personliga hygien. 

Förutom hjälp vid dusch är hon i behov av daglig avtvättning. Vidare har 

hon behov av hjälp med förflyttning i samband med dessa moment. Hon ska 

därutöver beviljas ytterligare tid för sminkning, hårvård, rakning, tandborst-

ning samt toalettbesök då det är den tid som det faktiskt tar för att genom-

föra momenten ska beaktas. Hon ska därför beviljas totalt 12,4 timmar per 

vecka för hjälp med personlig hygien. 

 

På- och avklädning: Försäkringskassan har endast beaktat en bråkdel av den 

tid som det tar för att hon ska få sitt behov tillgodosett i denna del. Hon har 

mycket svårt att styra och samordna sina armar och ben varför momentet tar 

lång tid, även när hon får hjälp av en personlig assistent. Av denna anled-

ning ska 6,41 timmar per vecka beaktas i denna del.  

  

Måltider: Även om hon inte är av samma uppfattning kring fördelningen av 

tidsåtgången avseende måltider har hon beviljats yrkad tid varför fördel-

ningen inte är av betydelse.  

 

Kommunikation: Hon är mycket begränsad vid kontakter med utomstående. 

Eftersom hon inte kan göra sig förstådd på ett begripligt sätt när hon talar i 

telefon och inte längre kan uttrycka sig i skrift sköter hennes make alla nöd-

vändiga kontakter med exempelvis myndigheter vilket inte är rimligt. En 

tidsåtgång om två timmar per vecka ska beaktas, i första hand som ett 

grundläggande behov och i andra hand som ett annat personligt behov.  
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Andra personliga behov: Hon har behov av hjälp under hela den tid hon är 

vaken. Försäkringskassan har inte berört hennes behov avseende exempelvis 

på- och avklädning av ytterkläder, skor och hushållssysslor. Det finns en 

stor fallrisk och hon behöver ständig tillsyn, handräckning samt moti-

verings- och aktiveringsinsatser. Av praxis framgår att passiv tillsyn kan 

beviljas för behov som inte kan planeras om sådan tillsyn är nödvändig för 

att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor. Försäkringskassan har vi-

dare i för liten utsträckning beaktat behovet av aktiv hjälp under natten och 

inte beaktat någon väntetid. Detta är inte hennes makes ansvar. Hon är i be-

hov av två timmars aktiv assistans nattetid samt 7,5 timmars väntetid vilket 

motsvarar 1,75 timmars aktiv assistans.  

 

 lämnar in en ADL-bedömning, ett läkarintyg och ett ut-

drag från Socialstyrelsen. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande.  är i regel vaken 13 timmar per dag och har bevil-

jats 12 timmar och 10 minuters assistans under dagtid. Det kan därför inte 

finnas ett betydligt mer omfattande hjälpbehov än vad Försäkringskassan 

redan godtagit. Hon får anses väl tillgodosedd med beviljad tid för hjälp vid 

aktiviteter och daglig motion varför det finns utrymme av denna tid för att 

till exempel delta i hushållssysslor. Det finns inga underlag som visar att det 

finns en stor fallrisk om hon förflyttar sig på egen hand. Det finns exempel-

vis inte någon uppgift om att hon ramlat i samband med förflyttning. Avse-

ende kommunikation har det under utredningssamtalet kommit fram att  

 själv kan föra sin talan. Det är inte visat att hon, senast vid 

tidpunkten för omprövningsbeslutet, fått ett försämringstillstånd som med-

fört ett varaktigt ökat hjälpbehov.  

 

 svarar bland annat att hon i genomsnitt är vaken 14 tim-

mar och 30 minuter per dygn.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

LSS innehåller bestämmelser om insatser åt personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som up-

penbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett om-

fattande behov av stöd eller service (1 § LSS). 

 

En försäkrad som omfattas av 1 § LSS, kan för sin dagliga livsföring få assi-

stansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § 

LSS. För rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver per-

sonlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grund-

läggande behov som avses i 9 a § LSS (51 kap. 2 och 3 §§ 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 funkt-

ionshinder 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). 

 

I förarbeten till LSS anges att personlig assistans ska vara förbehållen krä-

vande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 
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personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver personlig 

hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta mål-

tider eller för att kommunicera med andra (se prop. 1992/93:159 s. 64). 

 

Utredningen i målet 

 

Av de intyg som lämnats in framgår i huvudsak följande.  

lider av Huntingtons sjukdom vilket är en förvärvad hjärnskada. Denna 

sjukdom påverkar kognitiva- och begåvningsmässiga domäner. Som exem-

pel har patienter med denna typ av sjukdom svårt för att lära sig nya saker, 

får minnesstörningar och tappar sin initiativförmåga. Både omdömet och 

språket är påverkat.  uppvisar samtliga dessa symptom och 

hon har en betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning samt moto-

riska svårigheter. Hon har lätt för att tappa balansen och att ramla samt kan i 

samband med sväljning sätta i halsen vilket leder till svår ångest och svårig-

heter att få luft. Hon har nedsatt motorik i form av bristfällig kraft, nedsatt 

balans och ofrivilliga rörelser. Hennes tillstånd kommer att fortsätta försäm-

ras. Hon har behov av ständig tillsyn. För att en person ska kunna hjälpa 

henne på ett tillfredställande sätt måste denne ha tillräcklig kunskap om 

henne men även om hennes sjukdom. Patienter med denna sjukdom är käns-

liga för stress. Om en patient blir rädd eller känner sig otrygg leder det till 

en kraftig försämring av samtliga symptom.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förutsättningar för prövningen 

 

Det är i målet ostridigt att  omfattas av den personkrets 

som kan ha rätt till assistansersättning samt att hon är i behov av hjälp med 

de grundläggande behoven om mer än i genomsnitt 20 timmar per vecka. 

Med anledning av att frågan i målet är i vilken omfattning assistansersätt-
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ning ska beviljas saknas anledning för förvaltningsrätten att göra någon be-

dömning kring vilken personkrets hon tillhör.  

 

Vidare ska hjälpbehovet bedömas med utgångspunkt i förhållandena vid 

tidpunkten för Försäkringskassans omprövningsbeslut, dock med viss gene-

rositet i beräkningen med anledning av den försämring i   

 hälsotillstånd som vid tidpunkten för beslutet skäligen kunde 

förutses.  

 

Vid bedömningen av hjälpbehovet beaktas i huvudsak aktiva hjälpinsatser. 

De aktiviteter som den enskilde klarar att utföra själv ska inte beaktas i be-

räkningen av tid. Motiveringsinsatser samt stöd och tillsyn som inte har ka-

raktär av övervakning beaktas inte heller vid bedömningen. 

 

Personlig hygien inklusive toalettbesök 

 

Av utredningen i målet framgår att  har nedsatt motorik i 

form av bristfällig kraft, nedsatt balans och ofrivilliga rörelser. Hon har yr-

kat att en timme per dag ska godtas som tidsåtgång för dusch. Det är dock i 

huvudsak endast aktiva insatser som beaktas och det saknas underlag som 

visar att hon, vid tidpunkten för Försäkringskassans omprövningsbeslut, 

hade behov av hjälp vid förflyttningar i anslutning till dessa moment. Av 

denna anledning anser förvaltningsrätten att den av Försäkringskassan bevil-

jade tiden om 20 minuter per dag för dusch får anses rimlig. När det gäller 

behovet av avtvättning på morgonen har det inte redogjorts för av vilken 

anledning avtvättningen skulle uppgå till 30 minuter per dag. Den tid som 

Försäkringskassan godtagit om tio minuter får anses rimlig. Detsamma gäl-

ler för tidsberäkningarna avseende sminkning, tandborstning, hårvård och 

rakning.  
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Avseende toalettbesök har  anfört att hon med anledning av 

sina motoriska svårigheter är i behov av tillsyn under hela toalettbesöket. 

Förvaltningsrätten anser inte att det i målet är visat att hon är i behov av 

konstant tillsyn under toalettbesök varför sådan tid inte ska beaktas. Den tid 

Försäkringskassan beaktat framstår som rimligt tilltagen och ska därför inte 

ändras.  

 

Måltider 

 

Tidsberäkningen avseende måltider är inte tvistig varför det inte finns an-

ledning för förvaltningsrätten att göra någon närmare prövning i denna del.  

 

På- och avklädning 

 

Mot bakgrund av underlagen i målet kan det inte anses visat att  

 när hon får hjälp av en personlig assistent, har sådana svårighet-

er vid på- och avklädning att ytterligare tid utöver den som Försäkringskas-

san godtagit ska tas i beaktande. 

 

Kommunikation 

 

Av utredningen i målet framgår inte i vilken omfattning eller på vilket sätt 

 har svårigheter att kommunicera muntligen. Vid hem-

besöket i juni 2014 hade hon förmåga att föra sin egen talan och det har inte 

kommit in några intyg som visar på en så kraftig försämring i detta avseende 

som anförts. Underlagen visar således inte att hennes behov i denna del 

överstiger den tid som redan beviljats av Försäkringskassan. När det gäller 

kontakt med myndigheter har makar ett gemensamt ansvar för hushållet 

varför det får anses rimligt att  make är henne behjälplig i 

denna del.   
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Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 

 

Det behov av tillsyn som  har är inte av en sådan aktiv ka-

raktär som i praxis ansetts utgöra ett grundläggande behov (jfr bland annat 

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1997 ref. 23 I). Hon kan inte 

heller anses ha visat att den hjälp hon behöver förutsätter ingående kunskap-

er om henne. Motiverings- och aktiveringsinsatser ger inte rätt till personlig 

assistans (se RÅ 2003 ref. 33).  

 

Andra personliga behov 

 

Försäkringskassan har i sitt beslut beaktat 57 timmar och fem minuter i 

denna del vilket bland annat avser hjälp vid måltider, daglig träning, aktivi-

teter samt aktiva insatser under natten.  har anfört att flera 

behov dock inte beaktats och att hon behöver ständig tillsyn samt att ytterli-

gare aktiv tid nattetid och väntetid nattetid ska beaktas.  

 

Förvaltningsrätten gör i denna del följande bedömning. Av de 14 timmar 

och 30 minuter som  enligt egen uppgift är vaken dagtid 

har hon genom Försäkringskassans nu aktuella beslut beviljats 12 timmar 

och 10 minuters personlig assistans. Hennes behov vid exempelvis på- och 

avklädning av ytterkläder och gemensamma hushållssysslor som inte ut-

tryckligen beaktats i kassans beslut får anses tillgodosedda genom den tid 

som hon beviljats. För att tid ska beaktas för passiv tillsyn krävs att den en-

skilde visat att denne behöver en person konstant närvarande för behov som 

inte är möjliga att planera. Sådana behov har i praxis ansetts föreligga hos 

personer som inte haft någon rörelseförmåga och behövt hjälp med att ex-

empelvis rätta till sin sittställning eller att hosta (se bland annat Kammarrät-

ten i Sundsvalls avgörande den 3 mars 2014 i mål nr 2289-13). Det har inte 

kommit fram att  problematik är av denna omfattning. 

Vidare har någon redogörelse för på vilket sätt hon är i behov av ytterligare 
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aktiv assistans under nätterna inte lämnats. När det slutligen gäller väntetid 

under natten ska personlig assistans inte beviljas i de fall behoven kan till-

godoses på annat sätt. När det gäller makars ansvar för varandra framgår det 

både av förarbetena men även av praxis att väntetid i allt väsentligt får anses 

tillgodosett genom hemmavarande make (se bland annat RÅ 1997 not. 165). 

Någon ytterligare tid i denna del ska därför inte beaktas.      

 

Sammanfattningsvis anser således förvaltningsrätten att ytterligare assistan-

sersättning utöver vad Försäkringskassan beviljat inte ska utgå. Överklagan-

det ska därför avslås. 

 

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

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Gitte Jensen, Willy Kölborg och 

Gunne Steen deltagit. 

 

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Johanna Maxson.  
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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. 
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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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