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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 1 juni 2015  

i mål nr 2002-15, se bilaga A  

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Vård- och 

omsorgsnämndens beslut. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Vård- och omsorgsnämnden yrkar att kammarrätten upphäver 

förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut. Vidare anför 

nämnden bland annat följande. 

 

 behov av stöd med de grundläggande behoven har tidigare bedömts 

uppgå till 12 timmar och 15 minuter per vecka. Han har sedan den 
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bedömningen gjordes ökat sin funktionsförmåga varpå nämnden bedömt att 

hans behov av stöd för grundläggande behov enbart uppgår till 5 timmar 

och 40 minuter per vecka, en bedömning som delas av förvaltningsrätten. 

När det gäller de grundläggande behoven är det endast beträffande hygien 

och kommunikation som  bedömts ha behov av stöd.  

 

 behov av stöd med det grundläggande behovet personlig hygien 

bedöms uppgå till sammanlagt 1 timme per vecka för aktiv hjälp i samband 

med dusch/hårtvätt och tandborstning på kvällen. 

 

 har svårigheter med att tolka budskap, förstå andra och att kommuni-

cera sitt eget hjälpbehov samt har behov av stöd i kommunikation då han 

lätt hamnar i konflikt med andra barn. Han leker dock med de andra barnen 

i skolan och på sin fritid leker han ibland med grannpojken. För att  ska 

kunna kommunicera med andra bedöms han endast i begränsad utsträckning 

ha behov av ytterligare en person, dvs. en personlig assistent, närvarande för 

att kommunikation över huvud taget ska vara möjlig, vilket är förutsätt-

ningen för att det ska räknas som ett grundläggande behov. Utifrån detta 

samt att kommunikation med sjukvård, myndigheter, skola etc. faller under 

det normala föräldraansvaret för ett barn i  ålder har 40 minuter per dag 

bedömts som mer än skäligt. 

 

Vid en samlad bedömning av vad som framkommit om  behov av hjälp 

med delar av personlig hygien och kommunikation bedöms detta hjälpbehov 

inte vara av sådan omfattning eller så integritetsnära att han är berättigad till 

personlig assistans. 

 

Nämnden har inte hänvisat till något föräldraansvar för personlig hygien. 

När det gäller kommunikation har nämnden endast hänvisat till föräldra-

ansvar för kommunikation med sjukvård, skola och myndigheter av olika 

slag.  har tidigare berättat att  är ensam hemma när hon 

går till mataffären som ligger i närheten av hemmet samt att  kan leka 
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själv utomhus utan vuxens närvaro om han håller sig i närheten av huset. 

 brukar ha ”översyn” genom fönstret när han är på en lekplats 

inom synhåll.  behov av tillsyn bedöms inte vara ett grundläggande 

behov. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför bland 

annat följande. 

 

Han är 11 år och ska börja femte klass. Hans mamma har arbetat mycket för 

att han ska bli så självständig som möjligt vad gäller bland annat hygien. 

Ändå klarar han det inte själv. Enligt Försäkringskassan finns inget 

föräldraansvar gällande personlig hygien efter att barnet fyllt nio år. Han 

behöver fortfarande hjälp med vissa moment vid toalettbesök.  Han behöver 

både teoretisk och praktisk hjälp vid dusch, hjälp med tandborstning samt 

att klippa naglarna. Hans mamma måste väcka honom på nätterna vid ett par 

tillfällen för att han behöver komma upp och kissa. En timme är för lite tid 

för personlig hygien och behovet är av integritetskänslig karaktär.  

 

Vad gäller föräldraansvar är Försäkringskassans ställningstagande att inget 

föräldraansvar ska beaktas för kommunikation i vanliga sociala situationer 

efter barnet fyllt sex år. Vad gäller aktiv tillsyn av övervakande karaktär går 

det utöver normalt föräldraansvar efter fem års ålder. 

 

Han har störst behov av stöd och hjälp med kommunikation och aktiv 

tillsyn. Hans behov av stöd i kommunikationen och tillsyn uppgår till mer 

än 40 minuter per dag. Han kan leka med kompisar i skolan enbart på grund 

av att det finns en klassassistent närvarande hela tiden. Han kan inte gå på 

fritidsverksamhet efter skolan då det är alldeles för fritt och då hamnar han 

ständigt i konflikter med andra barn. Han är också mycket trött efter skolan 

och behöver gå hem och lägga sig. Samtidigt kan han inte vara ensam 

hemma efter skolan, då han behöver aktiv tillsyn hela tiden för att inte skada 

sig själv eller andra. Han har börjat träna handboll. Det klarar han inte utan 
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att hela tiden ha med en personlig assistent som förklarar och visar en extra 

gång och ser till att han inte hamnar i konflikter. 

 

Han kan inte leka med kompisar som andra barn i den åldern, eftersom han 

inte kan avläsa de sociala koderna. En person som känner honom väl måste 

hela tiden vara närvarande för att hjälpa honom. Han leker ibland med 

grannbarnet under övervakning av sin mamma. 

 

 åberopar intyg från barnneurologen  

, ST-läkaren , specialpedagogen  

 och specialpedagogen  samt en skrivelse 

från grannen  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges 

av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sin personliga 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 även 

rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt (9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS). 

 

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 57 anför Regeringsrätten (numera Högsta 

Förvaltningsdomstolen) bland annat följande. Att aktiverings- och 

motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte räknas till de 

grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten och har bekräftats i 

senare domstolsavgöranden. Undantagsvis kan en annan bedömning göras 

om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt 

psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av 
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övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte 

räknas till sådan kvalificerad tillsyn. I frågan om de grundläggande behoven 

måste ha viss tidsmässig omfattning för att berättiga till personlig assistans 

anför Regeringsrätten följande. Någon bestämd undre tidsgräns låter sig inte 

uppställas. Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket 

begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande 

behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans. Även 

om själva tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en samlad 

bedömning göras bland annat med hänsyn tagen till om det stöd som behövs 

är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter 

någon specifik kompetens. Som framhålls av Socialstyrelsen måste såväl 

kvantitativa som kvalitativa aspekter beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs 

framstår som en viktig faktor. 

 

Av den ADL-utredning som gjorts under utredningen framgår att  kan 

äta och dricka själv även om han behöver viss tillsyn och muntligt stöd. Han 

klarar även av- och påklädning med muntligt stöd. Detsamma gäller vid 

toalettbesök. Även personlig hygien klarar han till största delen själv med 

mycket muntlig vägledning. Det är endast i fråga om hårtvätt, tandborstning 

och nagelklippning som han behöver praktisk hjälp. Nämnden har godtagit 

en timmes hjälpbehov per vecka avseende hjälp med grundläggande behov i 

samband med personlig hygien. De nya underlag som åberopats i kammar-

rätten innehåller inte någon ny information som talar för att  behov i 

dessa avseenden ska bedömas på annat sätt än nämnden gjort. 

 

Vidare framgår det av ADL-utredningen att  meddelar sig men aldrig 

ber om hjälp. Han saknar insikt om att han kan få hjälp av annan person. 

Han blir därför lätt handlingsförlamad i för honom svåra situationer, om 

ingen ser hans behov av stöd. Han kan samtala, men med begränsad 

förståelse för abstrakta ämnen. Han har mycket svårt för att låta andra ta 

plats i lekarna. Han pratar helst inte med främmande personer. Samtidigt är 

han lätt att lura eftersom han inte tror att andra skulle kunna vilja honom 
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illa. Han kommer inte på att fråga vad andra vill/tänker. Han har just lärt sig 

svara i telefonen men kan inte fullfölja ett samtal. Han kan läsa mycket 

korta meddelanden, men det är osäkert om betydelsen går fram. Han kan 

inte skriva korta meddelanden. I skolan kan han skriva med stöd. Han har 

mycket svårt att återberätta en händelse. Han kommunicerar inte känslor, 

varken verbalt eller med kroppsspråk. Han är alltid neutral i känsloyttringar 

och är svår att avläsa. Han tolkar allt bokstavligt och konkret. Enligt 

kammarrättens bedömning innehåller det nya underlaget inte någon 

information som talar för att  hjälpbehov i samband med kommunika-

tion ska bedömas på annat sätt än nämnden gjort.  kan prata men 

behöver visst stöd i kommunikationen med kamrater och andra personer på 

fritiden. Kammarrätten anser att den tid som nämnden godtagit för detta väl 

täcker behovet. 

 

Av utredningen framgår att  på grund av sitt funktionshinder är i behov 

av tillsyn. Han kan dock lämnas ensam hemma kortare stunder och även 

vara på en lekplats själv om hans mamma har honom under uppsikt genom 

ett av bostadsfönstren.  kräver således inte sådan aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär att tillsynen är att betrakta som ett grundläggande 

behov (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). 

 

 har således behov av hjälp i mindre omfattning med två av de 

grundläggande behoven, personlig hygien och kommunikation. Hjälpbe-

hovet är till en mindre del av integritetskänslig karaktär, men det har inte 

framkommit att det behövs någon särskild kompetens för att hjälpa  

utöver viss kännedom om pedagogik. Vid en sammantagen bedömning av 

 hjälpbehov anser kammarrätten att det inte är av sådan omfattning att 

det berättigar till personlig assistans. Förvaltningsrättens dom ska därför 

upphävas och nämndens beslut fastställas. 

 

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

 

 

 

 Åsa Ståhl 

 

 

 

 

Gunilla Ericsson  Henrik Brüsin  

 referent 

 

  

 

 

 /Jennie Wenneberg 
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BAKGRUND OCH INSTÄLLNINGAR 

 

Genom det överklagade beslutet avslogs  ansökan 

om insatsen personlig assistent med omfattningen 21 timmar och 55 minu-

ter per vecka med följande motivering.  grundläg-

gande behov bedöms uppgå till enbart totalt 5 timmar och 40 minuter per 

vecka. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit om hans behov 

av hjälp vid delar av personlig hygien och kommunikation görs bedöm-

ningen att detta hjälpbehov inte är av sådan omfattning eller så integritets-

nära att han är berättigad till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.  

 

 har yrkat att han ska beviljas personlig assistent i 

enlighet med ansökan. Han har anfört följande.  

Han har stora svårigheter med framförallt kommunikation men även för 

hygien och övriga behov har han behov av stöd som inte en annan elvaå-

ring har. Han är i behov av visst praktiskt stöd vid dusch men framförallt 

tillsyn och vägledning. Annars schamponerar han inte in håret ordentligt 

eller tvålar in kroppen. Han vet inte heller när han ska sluta att duscha. På 

skolan säger man att han klarar det själv men inget vet där hur duschningen 

egentligen har gått till. Han tycker inte alls om att duscha med andra. När 

han har haft avföring på toa måste man vara där och se till hur han torkar 

sig då han ibland inte gör det eller gör det väldigt slarvigt. Det brukar killar 

i hans ålder klara själv. Hans mamma borstar fortfarande hans tänder, han 

klarar det inte själv. Hon klipper hans naglar, tar på blöja inför natten och 

tar av den på morgonen, trots hans ålder. Detta är grundläggande behov av 

integritetsnära karaktär, framförallt då han blivit äldre sedan föregående 

beslut och borde klara det själv. 

 

De använder ett kisschema där hans mamma får påminna honom under 

dagen att gå på toa. Hon får även väcka honom varje natt för att han ska gå 
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upp och kissa. Behovet är än mer integritetsnära eftersom han blivit äldre 

sedan föregående beslut. 

Han har väldigt dåligt minne och blir stressad och osäker av allt som upp-

levs som nytt för honom. Han förstår inte att han behöver vinterjacka när 

det är kallt utan han kan gå ut utan jacka om ingen ser till att han får rätt 

kläder på sig. Han har en aktivitetstavla som de använder sig mycket av. 

Där sätts tydliga bilder upp kring moment som han ska göra, hur dagens 

planering ser ut. Dit går han och tittar flera gånger under dagen för att på-

minnas om vad han ska göra.  

 

Han klarar inte av att vara ensam med kamrater, som andra jämnåriga kan. 

Han kan inte lämnas hos någon kompis för att leka då han inte förstår sam-

spelet med andra, han kan inte ”lekkoden”. Likadant är det på raster i sko-

lan eller på fritids. Han förstår inte samspelet med andra och det blir lätt 

konflikter. Då han inte har någon impulskontroll blir han väldigt arg, då 

måste det finnas någon vuxen som vägleder. Han orkar inte heller vara på 

fritids då han är helt slut efter skoldagens slut klockan två, då är han i stort 

behov av att sova en timme och gör det också varje dag. Trots det sover 

han bra på natten. 

 

Då han inte kommunicerar känslor o.s.v. blir det jobbigt för honom. Han 

har inte heller någon initiativförmåga och klarar därför varken att vara en-

sam eller vara med andra på grund av att han har svårt med samspelet. Han 

har börjat spela handboll och tycker verkligen om det men han kan inte 

lämnas där utan hans mamma måste vara där och hjälpa tränarna att väg-

leda honom i situationer han inte förstår eller missförstår. Alla andra för-

äldrar kan lämna då pojkarna klarar sig själv där.  

 

Övrigt kring hans kognitiva svårigheter och svårigheter kring kommunikat-

ion står i utredningen och för dessa är han i stort behov av personlig assi-

stans. Hans mamma har med hårt arbete lyckats träna upp hans färdigheter 
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kring hygien och på- och avklädnad, trots det behöver han fortfarande hjälp 

då han inte förstår och inte kan generalisera. Hans kognitiva svårigheter 

och svårigheter kring kommunikation gör sig mer påminda ju äldre han är. 

Han hänger inte med i de andra barnens utveckling och då andra föräldrars 

föräldraansvar börjar se annorlunda ut ökar hans behov av en vuxen i sin 

närhet. De andra barnen är hellre med vänner än med sina föräldrar, de kan 

lämnas ensamma på aktiviteter och börjar förstå faror i trafiken osv. så att 

de kan vistas mer ute i närområdet själva. Han kan enbart vara hos en enda 

kompis själv, annars är han hemma med sin mamma eller precis utanför 

huset och leker med grannbarnen där hon kan se honom hela tiden. Allt 

som oftast får hon gå ner och vägleda i konflikter. Han kan inte vara ensam 

på aktiviteter och han förstår varken faror i trafiken eller någon annanstans. 

Detta är svårigheter som kommer att göra sig mer påminda efter hand som 

månaderna går och de andra kamraterna förändras. Han behöver ha en per-

sonlig assistent med sig som kan hjälpa honom i leksituationerna, som kan 

vara med honom så att han kan vara ute på ett sätt som andra barn, som 

hjälper honom att tolka verbal kommunikation och intryck så att han inte 

tar allting bokstavligt och som stärker honom i en känsla av sammanhang i 

stället för en känsla av utanförskap.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har ansett att överklagandet ska avslås. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Enligt 1 § 3 LSS omfattas personer med varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder av lagen om deras funktionshinder inte uppenbart beror på 

ålder samt att de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dag-

liga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Dessa personer kan enligt 7 § respektive 9 § 2 samma lag ha rätt till per-

sonlig assistans om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov 

inte tillgodoses på annat sätt. 
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Med personlig assistans avses enligt 9 a § LSS ett personligt utformat stöd 

som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och 

varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, mål-

tider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som kräver ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande 

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

behov har även rätt till sådan insats för andra personliga behov om behovet 

inte tillgodoses på annat sätt. 

 

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1992/93:159 s. 63 ff. och 174 f. samt 

prop. 1995/96:146 s. 16) anges bl.a. följande. Syftet med personlig assi-

stans är att personer som behöver väldigt omfattande hjälp eller hjälp av 

mycket privat karaktär borde ges ett avgörande inflytande på vem som ska 

ge hjälpen. Assistansen bör dock vara förbehållen krävande eller i olika 

avseenden komplicerade situationer. Något krav på att stödbehovet ska ha 

en viss tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn bety-

delse då ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständig-

heterna för att rätt till personlig assistans föreligger. Vid bedömningen av 

om den enskilde har behov av insatser i sin livsföring måste jämförelser 

göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ål-

der. Vårdnadshavare till barn med funktionshinder har, liksom andra vård-

nadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållan-

den och ska se till så att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare 

ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till 

barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Ett behov kan, helt 

eller delvis, tillgodoses genom en förälders ansvar enligt föräldrabalken för 

den normala vårdnaden av ett barn. 

 

 har diagnosen Autism i barndomen. Av utredning-

en framgår att han är normalbegåvad men lågpresterande och att han har 

stora svårigheter att ta till sig information verbalt men har relativt god för-
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måga att ta till sig information visuellt. Han går i skolan kl. 8 – 14, på fre-

dagar kl. 8 – 13. Det är ostridigt att  tillhör person-

kretsen i 1 § 1 LSS. 

 

Fråga i målet är om hans hjälpbehov avseende de grundläggande behoven 

(dvs. personlig hygien, måltider, av- och påklädning, att kommunicera med 

andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funkt-

ionshindrade) är så omfattande att han, även med beaktande av föräldraan-

svar, är berättigad till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.  

 

Behovet av hjälp med personlig hygien, toalettbesök och av- och påkläd-

ning 

 

Nämnden har beräknat  hjälpbehov vid personlig 

hygien till 1 timme per vecka. Nämnden har då beaktat aktiv hjälp i sam-

band med dusch/hårtvätt och tandborstning. För hjälp vid toalettbesök har 

ingen tid godtagits med hänvisning till vad som framkommit genom skol-

personal, att  självständigt klarar själva toalettbe-

söket, att ordna kläder och tvätta sina händer etc. efteråt.  För hjälp med 

av- och påklädning har ingen tid beaktats med hänsyn till att behovet inte 

är av grundläggande karaktär.  

 

Förvaltningsrätten anser att det i målet inte framkommit annat än att 

nämnden haft fog för sina bedömningar av  behov 

i aktuellt avseende. Det framgår att  klarar av- och 

påklädning självständigt och att han i huvudsak klarar att snöra vinter-

kängor och att dra upp dragkedjor.  

 

Behov av hjälp vid måltider 

 

Vad gäller hjälp i samband med måltider är det i första hand hjälp att föra 

mat till munnen som utgör grundläggande behov. Övriga hjälpbehov i 
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samband med måltider, t.ex. aktiverings- eller motiveringsinsatser och att 

duka fram eller duka undan inte utgör grundläggande behov (jfr RÅ 2009 

ref. 57). I målet har inte framkommit annat än att  

äter självständigt. Nämnden har mot denna bakgrund inte beaktat någon tid 

för grundläggande behov i samband med måltider. Förvaltningsrätten fin-

ner inte skäl att göra en annan bedömning än den nämnden har gjort.  

 

Behov av hjälp att kommunicera  

 

Av utredningen i målet framgår att  kan meddela 

sig men att han inte på eget initiativ ber om hjälp. Han har en förmåga att 

samtala men har begränsad förståelse för abstrakta ämnen. Han behöver 

vuxenstöd i samband med kommunikation och ett speciellt bemötande och 

en speciell pedagogik för att kunna nå optimal utveckling. Det är således 

utrett att han har behov av hjälp för att kommunicera med andra. Det kan 

anses att icke-funktionshindrade barn i samma ålder normalt inte har pro-

blem att kommunicera med andra och inte behöver en vuxens medverkan. 

Nämnden har beräknat  grundläggande behov av 

hjälp med kommunikation till 4 timmar och 40 minuter per vecka. I be-

dömningen beaktas föräldraansvaret för kommunikation med sjukvård, 

myndigheter skola etc. Enligt förvaltningsrättens bedömning bedöms den 

beaktade tiden väl avvägd och med hänsyn till att inte annat framkommit 

får tiden anses väl tillgodose det hjälpbehov  har 

härvidlag. 

 

Förvaltningsrätten finner således att nämnden haft fog för sitt beslut när det 

gäller godtagbar tidsåtgång på 5 timmar och 40 minuter per vecka för hjälp 

med personlig hygien och kommunikation. Fråga är vidare om detta hjälp-

behov är av sådan omfattning att  också ska anses 

vara berättigat till personlig assistans. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 57 fastslagit att någon 

bestämd undre tidsgräns för hjälpen med att tillgodose de grundläggande 

behoven inte låter sig uppställas samt uttalat följande. Det är samtidigt up-

penbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av 

hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses 

berättigad till personlig assistans. Även om själva tidsåtgången inte är på-

fallande stor måste dock en samlad bedömning göras bl.a. med hänsyn ta-

gen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig 

karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompetens. Såväl kvantita-

tiva som kvalitativa aspekter måste beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs 

framstår som en viktig faktor.  

 

 har till följd av sitt funktionshinder framför allt ett 

mer uttalat behov av hjälp när det gäller kommunikation. Detta behov är 

dagligen återkommande samt av mycket stor betydelse för hans personliga 

utveckling. Det kan inte sägas ha framkommit att detta hjälpbehov kan 

tillgodoses på anat sätt än genom personlig assistans. Förvaltningsrätten 

finner därför att  ska beviljas personlig assistans 

avseende grundläggande behov i sådan omfattning som godtagits av vård- 

och omsorgsnämnden, d.v.s. 5 timmar och 40 minuter per vecka. Det får i 

första hand ankomma på nämnden att pröva om ytterligare behov kan ligga 

till grund för sådan insats samt för vilken tid denna ska lämnas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1B) 

 

Jan Bratt 

I avgörandet har även nämndemännen Kjell Boije, Birgitta Heyle-Wiahl 

och Mona Schill Ingvarsson 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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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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