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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 31 oktober 2016 i mål nr 195-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med ändring av underinstansernas avgöranden bestämmer kammarrätten att 

 har rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken 

tid till den del behovet inte tillgodoses genom andra samhällsinsatser. 

 

Det ankommer på Stadsområdesnämnd Väster i Malmö kommun att 

närmare beräkna det antal ytterligare timmar med personlig assistans som 

 har rätt till.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas ytterligare tid med personlig 

assistans för tillsyn och anför bl.a. följande. Nämnden har beviljat honom 

endast viss tid för tillsyn. Med hänsyn till hans ålder finns det dock inte 

något föräldraansvar för tillsyn i den bemärkelsen som nämnden gör 

gällande. I dagsläget måste hans föräldrar följa med honom när han går ut i 

trädgården för att leka och någon av dem måste hela tiden vara hemma och 

ha uppsikt över honom. Även skolans personal vittnar om att han har ett 

mer omfattande tillsynsbehov än vad andra jämnåriga i skolan har.  

 

Stadsområdesnämnd Väster i Malmö kommun anser att överklagandet ska 

avslås.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller  

Målet gäller frågan om  har rätt till ytterligare personlig 

assistans för tillsyn utöver den tid som nämnden redan beviljat.  

 

Nämnden har beviljat  personlig assistans för tillsyn som 

ett annat personligt behov med cirka en timme per dag under skolveckor 

och med två timmar per dag under skolfria veckor. Därutöver har nämnden 

beviljat honom personlig assistans med fem timmar per vecka för 

ledsagning till fritidsaktiviteter med hänvisning till att han är i behov av 

tillsyn och stöd under utomhusvistelser.  

 

Nämnden har begränsat antalet beviljade timmar för tillsyn med hänvisning 

till att det för ett barn i  ålder kvarstår ett visst föräldra-

ansvar för tillsyn, att viss tid tillgodoses genom normalt umgänge inom 

familjen och att hans funktionsnedsättning inte är av den omfattningen att 

han behöver tillsyn under all vaken tid utan att behovet då kan tillgodoses 
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genom att någon finns i ett angränsande rum. När det gäller behovet av 

tillsyn vid utomhusvistelser anser nämnden att det tillgodoses genom 

beviljad tid för ledsagning. 

 

Utredningen i målet  

Läkaren  uppger i intyg den 10 september 2015 bl.a. 

följande.  förstår inte faror och saknar tidsuppfattning. Han 

får ibland utbrott, blir oförklarligt arg, slänger saker och slår sig. På grund 

av sitt omfattande funktionshinder behöver han aktiv tillsyn av vuxen och 

kan inte lämnas ensam.  

 

Klassläraren  uppger i skrivelse bl.a. följande.  

 får inte gå till andra skolbyggnader på egen hand. Om han vill gå 

till en lekplats, måste en vuxen alltid vara med eftersom han inte klarar av 

att vara ute själv och inte förstår faror.  är mycket styrd av 

vad han vill. När han inte får som han vill kan han bli arg, vilket t.ex. 

resulterar i att han slår mot personal eller välter bord. Han behöver inte 

uppmärksamhet hela tiden utan kan sysselsätta sig med t.ex. iPad eller 

lyssna på musik.  

 

Därutöver anges i nämndens utredning bl.a. följande. Enligt kontakt-

personen på  korttidsvistelse kan han vara själv i sitt rum 

och spela på sin iPad, men han behöver tillsyn och personalen tittar till 

honom var tionde minut. Enligt klassföreståndaren kan personal gå ut och 

hämta något i ett annat rum, men han lämnas inte ensam någon längre tid.  

 

Kammarrättens bedömning 

De uppgifter som lämnats av läkare och personal vid skolan och korttids-

vistelsen ger stöd för att  till följd av sina funktions-

nedsättningar endast för kortare stunder kan lämnas utan direkt tillsyn, men 

då enbart under förutsättning att det finns en vuxen i hans närhet. Även 
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utredningen i övrigt ger stöd för att  behöver tillsyn under i 

stort sett all sin vakna tid.  

 

Det framgår inte att det krävs ingående kunskaper om  för 

att tillgodose hans behov av tillsyn. Behovet omfattas därför inte av hans 

grundläggande behov. Han har dock rätt till personlig assistans för tillsyn 

som ett annat personligt behov, om behovet inte tillgodoses på annat sätt (jfr 

RÅ 2010 ref. 17). Ett barns behov av tillsyn kan tillgodoses på annat sätt 

t.ex. genom andra insatser från samhället som ges av personal knuten till 

barnomsorg eller skola eller genom föräldrars ansvar för vårdnad och tillsyn 

enligt föräldrabalken (prop. 1995/96:146 s. 20).  

 

 var 13 år vid tiden för nämndens beslut. Det kan 

visserligen anses finnas ett visst behov av tillsyn för ungdomar i 

motsvarande ålder som inte är funktionshindrade, men det är då inte fråga 

om den typ av tillsyn som  behöver under sin vakna tid. 

Det är därför inte möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret eller det 

som nämnden benämner normalt umgänge inom familjen bortse från någon 

nämnvärd del av den tid som krävs för att tillgodose  

behov av tillsyn.  

 

Mot denna bakgrund anser kammarrätten att  har rätt till 

personlig assistans för tillsyn under all vaken tid utan att denna tid 

begränsas med hänvisning till föräldraansvar eller normalt umgänge inom 

familjen. Detta gäller till den del behovet inte tillgodoses genom andra 

samhällsinsatser, t.ex. genom redan beviljad personlig assistans samt under 

tid i skolan. Det ankommer på nämnden att med denna bedömning som 

utgångspunkt närmare beräkna det antal ytterligare timmar med personlig 

assistans som  har rätt till.  

 

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

 

 

               Raymond Grankvist 

 

 

Gunilla Ericsson   Ewa Mårdberg 

    referent 

  

 

 

    /Johan Åkesson 
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Ombud: Sofia Söderström 

LSS Assistans 

Theres Svenssons gata 7 

417 55 Götebord 

  

MOTPART 

Stadsområdesnämnd Väster i Malmö stad 

205 80 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Stadsområdesnämnd Väster i Malmö stads beslut den 7 december 2015   

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis på så sätt att   

 förklaras berättigad till personlig assistans avseende hjälp med 

kommunikation.  

 

Målet visas åter till Stadsområdesnämnd Väster i Malmö stad för vidare 

prövning av insatsens omfattning. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

___________________ 
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BAKGRUND  

 

Genom det överklagade beslutet avslogs  ansökan om 

personlig assistans enligt 9 § 2 LSS med 9 timmar och 37 minuter per  

skolfri vecka och 13 timmar och 45 minuter per skolvecka. Som skäl för 

beslutet angavs att  behov är tillgodosett genom beviljade 

assistanstimmar och att han därigenom uppnår goda levnadsvillkor. Genom 

beslut samma dag beviljades  personlig assistans med en 

omfattning av 35 timmar och 23 minuter per skolfri vecka och 26 timmar 

och 15 minuter per skolvecka under perioden den 7 december 2015 –  

den 30 november 2018.  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING  

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans med ytterli-

gare timmar i enlighet med hans ansökan. Han anför bl.a. följande. 

 

Han har ansökt om assistans med 45 timmar per vecka under skolfria veckor 

och 40 timmar per vecka under skolveckor. Det nya beslutet innebär en 

sänkning av antalet assistanstimmar trots att han blivit äldre och hans hjälp-

behov är minst lika omfattande som vid tidigare prövning. Det har dessutom 

sedan föregående beslut framkommit att han har en ytterligare diagnos.  

 

Han har beviljats ytterst lite tid för tillsyn. Kommunen menar bl.a. att hans 

tillsynsbehov inte är så stort då han kan vara i ett angränsande rum. Även 

när han sitter själv i ett rum med en Ipad finns det fortfarande ett tillsyns-

behov. Man måste hela tiden ha kontakt och överblick över honom. Han 

förstår inte faror och om han går ut hittar han inte hem. Han kan inte lämnas 

utomhus utan tillsyn. Han kan hitta på saker som gör att han hamnar i fara, 

vilket inte är normalt för en 13-åring utan funktionsnedsättning. Man måste 

aktivt se till att han inte gör sig illa när han t.ex. går upp på övervåningen. 
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Han har yngre syskon där föräldrarna måste ha koll så att det inte uppstår 

konflikter med honom. Det framgår även av läkarintyg att han har behov av 

aktiv tillsyn. Han har beviljats 5 timmars ledsagning per vecka avseende 

ridning, bad samt bollhus. Resterande del av ledsagningen har dock fallit 

bort. Det har därmed inte beaktats tid för besök hos släkt och vänner, lek 

utomhus, shopping, cafébesök och andra aktiviteter i vardagen. Det är också 

anmärkningsvärt att kommunen hänvisar till föräldraansvaret då han är 13 år 

och behöver oerhört mycket mer vård och tillsyn än ett friskt barn i mot-

svarande ålder. Av Försäkringskassans handledning framgår att tillsyn som 

andra personliga behov helt faller utanför normalt föräldraansvar från 12 års 

ålder.  

 

Han har bristande kommunikationsförmåga. Han kan säga enstaka ord.  

Personal och hans föräldrar använder tecken och bilder som stöd. Han kan 

inte själv teckna tillbaka men förstår en del tecken. Habiliteringen har uttalat 

att han ska träna på kommunikation. Han är 13 år och behöver få chansen att 

kommunicera i samhället och få hjälp med att utveckla sin kommunikation. 

Vare sig det anses vara ett grundläggande behov eller ett övrigt behov så har 

han rätt att få hjälp med kommunikation. Hans yrkande om 120 minuter per 

vecka avseende kommunikation kvarstår. 

 

Vad gäller hjälp vid toalettbehov samt dusch har kommunen gjort ett visst 

avdrag från yrkad tid utan att motivera detta. I samband med måltider behö-

ver han både hjälp med förberedelser och assistans under måltiderna. Kom-

munen har trots det även här gjort en minst sagt begränsad tidsbedömning 

av hjälpbehovet. Han har behov av hjälp med av- och påklädning av ytter-

kläder. 
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Stadsområdesnämnd Väster bestrider bifall till överklagandet och anför 

bl.a. följande.  

 

Av utredningen framgår inte att  har behov av en person 

med ingående kunskaper om honom för att förstå vad han vill uttrycka.  

Personer omkring  kommunicerar till honom genom tecken 

och med bilder som stöd. Han gör inga tecken tillbaka men förstår när per-

sonalen tecknar till honom. Han kan själv kommunicera genom kroppsspråk 

såsom att peka eller ta någon i hand och genom enstaka ord. Det har även 

framkommit i utredningen att  kan uttrycka ord för saker 

som han vill förmedla som exempelvis spel när han vill spela.  

 

Beträffande måltider har  beviljats assistans i enlighet med 

ansökan. Han har även beviljats den tid som ansökts om för ledsagning. Det 

han inte inkommit någon begäran under utredningens gång avseende led-

sagning för lek utomhus etc. Det krävs inte att en person har ingående kun-

skap om  för att utöva tillsyn och han är därmed inte i be-

hov av aktiv tillsyn. Även i  ålder finns ett visst föräldra-

ansvar på så sätt att en förälder inte lämnar ett barn i hans ålder en längre tid 

utan tillsyn.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § LSS rätt till insatser i form av 

särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9 LSS, om de behöver sådan 

hjälp i sin livsföring och om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insat-

serna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens 

individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer 
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som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt 

liv. 

 

I 9 § 2 LSS anges att en av insatserna för särskilt stöd och service är biträde 

av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader. Enligt  

9 § 2 LSS avses med personlig assistans enligt 9 a § första stycket LSS per-

sonligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på 

grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin person-

liga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). 

 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har 

enligt 9 a § andra stycket LSS även rätt till insats enligt 9 § 2 LSS för andra 

personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

I förarbetena till lagen (prop. 1992/93:159 s. 65 f. och bet. 1995/96:SoU15 

s. 18) anges bl.a. följande. Vårdnadshavare till barn med funktionshinder 

har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets 

personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. 

Vårdnadshavaren ska också se till att barnet får den tillsyn som behövs 

med hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter. Det 

normala föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det endast är hjälpbehov 

som går utöver vad som är normalt för ett barn i frågavarande ålder som 

ska läggas till grund för behovet av personlig assistans. 

 

Av rättspraxis (jfr RÅ 2010 ref. 17) framgår att det hör till de grundläg-

gande behoven att kunna kommunicera med andra och därmed kunna upp-

rätthålla sociala kontakter. En nioåring utan funktionshinder har därvid 

bedömts inte behöva sina föräldrars medverkan för att kommunicera i van-

liga sociala situationer. 
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Förvaltningsrättens bedömning  

 

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

LSS och att han på grund av sitt funktionshinder har rätt till personlig assi-

stent enligt 9 § 2 LSS. Fråga i målet gäller tidsåtgången för den hjälp han 

behöver till följd av sitt funktionshinder och i vilken omfattning personlig 

assistans ska utgå.  

 

I läkarintyg från den 10 september 2015 anges bl.a. följande.   

 har svårt med olika ADL-funktioner och behöver hjälp med av- 

och påklädning, hygien, toalettbesök och tandborstning. Han behöver också 

hjälp med att dela mat. Han kommunicerar med tecken och bilder. Han för-

står inte faror och har inte någon tidsuppfattning. Han får ibland utbrott, blir 

oförklarligt arg, slänger saker och slår sig. Han är på grund av sitt omfat-

tande funktionshinder i behov av aktiv tillsyn av vuxen och kan inte lämnas 

ensam.  

 

Stadsområdesnämnd Väster har beräknat  behov av per-

sonlig assistans avseende de grundläggande behoven till 9 timmar och 55 

minuter per skolvecka och 12 timmar och 15 minuter per skolfri vecka  

avseende dusch, toaletthjälp och av- och påklädning. De övriga behoven har 

beräknats till 16 timmar och 20 minuter per skolvecka och 23 timmar och 8 

minuter per skolfrivecka avseende kroppsvård i form av tandborstning,  

nagelvård och kamning, på- och avklädning av ytterkläder, hjälp i samband 

med måltider, tillsyn samt ledsagning.  

 

Personlig hygien m.m. 

 

 har beviljats 30 minuter per dag avseende assistans i sam-

band med dusch och insmörjning. Han har vidare beviljats assistans för per-

sonlig hygien med 40 minuter per skoldag och 1 timme per skolfri dag. Han 

har också beviljats assistans för av- och påklädning med sammanlagt 25 
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minuter per skoldag och 30 minuter per skolfri dag och för hjälp med att 

dela och portionera mat med 4 minuter per skoldag och 8 minuter per skolfri 

dag. Förvaltningsrätten finner inte anledning att göra någon annan bedöm-

ning i dessa delar. Den av stadsområdesnämnden beräknade tidsåtgången får 

därmed anses rimlig.  

 

Tillsyn och ledsagning  

 

Vad gäller behovet av tillsyn har  gjort gällande att han 

inte har någon förståelse för faror, att han måste hållas under uppsikt och att 

han inte kan vistas utomhus på egen hand. Förvaltningsrätten anser dock 

inte att utredningen ger stöd för att det är fråga om sådan aktiv tillsyn som 

närmast har karaktär av övervakning eller kräver ingående kunskaper om 

 och därmed kan anses utgöra ett grundläggande behov.  

 

 har beviljats personlig assistans för tillsyn som ett annat 

personligt behov med 10 minuter per timme vilket motsvarar 50 minuter per 

skoldag och 2 timmar per skolfri dag.  

 

 har vidare beviljats personlig assistans för ledsagning i 

samband med rekreation och fritidsaktiviteter i form av bl.a. ridning och bad 

med 5 timmar per vecka. I utredningen anges att tiden är beräknad för den 

aktiva tid då en person behöver hjälpa och vara med  i de 

olika aktiviteterna.  

 

 var vid tidpunkten för stadsområdesnämndens beslut 

knappt 13 år gammal. Även om föräldraansvaret för en 13-åring inte är sär-

skilt omfattande behöver de flesta barn i den åldern viss tillsyn och det är 

normalt att de i stor uträckning vistas i hemmet och umgås med sina föräld-

rar. Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten inte att utred-

ningen i målet ger stöd för annat än att  behov av person-
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lig assistans för tillsyn och ledsagning i samband fritidsaktiviteter tillgodo-

ses genom den beviljade tiden. 

 

Kommunikation  

 

Av utredningen framgår att skolpersonal och föräldrar använder tecken och 

bilder som stöd för att kommunicera med  Han kan inte 

själv teckna tillbaka men förstår en del tecken.  använder 

enstaka ord och kroppsspråk för att göra sig förstådd. Förvaltningsrätten 

anser att vad som framkommer av utredningen ger stöd för att   

 behöver hjälp för att kommunicera med personer som inte känner 

honom väl och att hjälpbehovet är att betrakta som ett grundläggande behov. 

 

Såvitt framgår tillgodoses behovet av kommunikation under skoltid och 

tillsammans med föräldrarna. En 13-åring utan funktionshinder har dock 

normalt omfattande kontakter med andra människor och aktiviteter tillsam-

mans med andra barn utanför skoltid. För att  ska få möj-

lighet till sådant umgänge med andra behöver han få hjälp med att förstå och 

göra sig förstådd (jfr RÅ 2010 ref. 17). Han är därmed berättigad till person-

lig assistans för kommunikation. Det ankommer dock på stadsområdes-

nämnden att närmare utreda och bestämma omfattningen av behovet av per-

sonlig assistans avseende kommunikation med andra.  

 

_________________ 

 

Sammanfattningsvis ska överklagandet således bifallas på så sätt att  

 är berättigad till personlig assistans avseende hjälp med kommu-

nikation. Det ankommer på stadsområdesnämnden att närmare utreda och 

bestämma omfattningen av insatsen. I övriga delar avslås överklagandet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

 

Louise af Klint  

 

I avgörandet har även nämndemännen Maria Andersson, Robert Burén och 

Ulla Winrup deltagit.  

Rätten är enig. 

 

Kristina Franzén har föredragit målet. 
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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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