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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 10 juni 2015 i mål nr 10800-14,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrätten fastställer vad förvaltningsrätten beslutat om sekretess.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska få fortsatt assistansersättning så att han kan 

ha kvar sina personliga assistenter och anför bl.a. följande. Hans tillstånd 

har kraftigt försämrats under år 2015. Humörsvängningar och utbrott är 

snarare regel än undantag. Detta kräver både utbildning och ingående 
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kunskap om honom. Han är i högsta grad beroende av sina personliga 

assistenter för att få sina dagliga behov tillgodosedda.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande.  är framför allt verbalt utåtagerande. Utredningen i 

målet ger inte stöd för att han gjort allvar av sina hot. Uppgivna incidenter 

är inte av karaktären, frekvensen och omfattningen att han är i behov av 

tillsyn av övervakande karaktär. Utredningen i målet ger vidare inte stöd för 

att det krävs ingående kunskaper om specifikt  för att kunna 

tillgodose hans behov av tillsyn. Det finns ett behov av kunskap om hans 

medicinska problem samt ett behov av vissa personliga egenskaper hos de 

som ska hjälpa  Han kan kommunicera själv. Han har inte 

behov av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser som kräver 

sådan ingående kunskap att de kan anses vara av grundläggande natur. 

 behov av hjälp med grundläggande behov överstiger inte i 

genomsnitt 20 timmar per vecka.    

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad målet gäller 

Det är ostridigt att  har ett omfattande behov av stöd och hjälp i 

den dagliga livsföringen till följd av sina funktionshinder, Prader-Willis 

syndrom och Aspergers syndrom. Socialförvaltningen i Ängelholms 

kommun har vid sin utredning funnit att  behov av personlig 

assistans uppgår till åtminstone 137 timmar per vecka.  

 

Frågan i målet är om Försäkringskassan haft fog för att inte utge fortsatt 

assistansersättning från och med september 2014 för att täcka de kostnader 

som de behövliga insatserna medför. De grundläggande behov som 

kostnaderna ska avse definieras i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och de ska uppgå till i 
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genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att assistansersättning ska kunna 

utgå.  

 

Förarbeten m.m. 

Av förarbetena till LSS framgår att det främst är personer med fysiska 

funktionshinder som bör vara berättigade till personlig assistans. Personer 

som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina 

personliga behov och som enbart har behov av motivations- och 

aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans. Undantagsvis bör 

även personer med psykiska funktionshinder kunna vara berättigade till 

personlig assistans. Så bör kunna vara fallet i situationer där karaktären och 

omfattningen av det psykiska funktionshindret ställer krav på sådan praktisk 

hjälp som är en förutsättning för att den enskildes grundläggande behov ska 

kunna tillgodoses (prop. 1995/96:146 s. 13). En person kan till exempel på 

grund av psykiskt funktionshinder vara helt ur stånd att själv klara sin 

hygien eller få i sig mat (1995/96:SoU 15).  

 

Att aktiverings- eller motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte 

räknas till de grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten. 

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 karaktären av övervakning. Påminnelser, 

praktiska instruktioner och liknande kan inte räknas till sådan kvalificerad 

tillsyn (RÅ 2009 ref 57).     

 

Medicinsk och övrig utredning 

Överläkaren  specialist i allmänpsykiartri, har i ett intyg den 

25 mars 2014 bekräftat de aktuella diagnoserna. Han har uppgett att  

 i perioder mått sämre psykiskt och då varit utåtagerande, aggressiv 

och haft sömnsvårigheter. Vid något tillfälle har han varit inlagd och även 

sökt akut hjälp vid ett flertal tillfällen. Hans problematik är inte övergående 

men han kan vara mer stabil i perioder.  
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I ett intyg den 22 januari 2015 har specialistläkaren  

DiabetesEndokrinmottagningen, Sjukhuset i Ängelholm, uppgett att  

 har en kraftig övervikt med nydebuterad typ II diabetes med mycket 

höga sockervärden som kräver insulinbehandling.  tar som 

tidigare inte de mediciner som ordinerats och detsamma gäller med hans 

insulin. Detta kan på sikt leda till komplikationer.  

 

Logopeden  Vuxenhabiliteringen Nordvästra Skåne, 

Ängelholm, har i ett intyg den 27 juli 2015 noterat att Prader-Willis 

syndrom innebär bl.a. en svår ätstörning med en omåttlig aptit och ett 

tvångsmässigt förhållande till mat och dryck. I kombination med ett 

energibehov som är ca 50-60 procent av vad som är normalt leder detta till 

extrem fetma. En konsekvent diet med fasta matrutiner och speciell kost är 

absolut nödvändigt. Personen kan själv inte ta ansvar för kosten och bör inte 

ha fri tillgång till mat. Att begränsa maten är svårt och leder ofta till stora 

konflikter.  har haft stora problem med ödem och smärtor i sina 

ben. Även av denna anledning behöver hans vikt hållas nere. Han har stora 

problem med humörsvängningar och vredesutbrott, vilka ofta är kopplade 

till att han blir avbruten i sina rutiner. Han mår ofta sämre under 

vinterhalvåret som lett till konflikter med grannar och hot om vräkning. 

Dessa svårigheter kan härledas till båda hans syndrom. Vid båda 

diagnoserna är det också vanligt med olika tvångshandlingar och 

tvångstankar, vilka  uppvisar. Han har behov av hjälp och 

tillsyn. Det är viktigt att han har personal runt sig som har stor kunskap om 

hans diagnos och om vikten av ett enhetligt och strukturerat förhållande till 

hans mathållning. Den personal som ger honom stöd måste ha utbildning 

om vad den speciella kombinationen av svårigheter som Prader-Willis och 

Asberger kan innebära. De behöver också kontinuerlig handledning kring de 

svåra situationer som uppstår i arbetet med  Eftersom Prader-

Willis syndrom är en ovanlig sjukdom är det också ovanligt att hitta 
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personal som har kunskaper om syndromet.  har själv mycket 

lite insikt om vilket stöd han behöver.  

 

Vid förvaltningsrättens muntliga förhandling har uppgetts att 

vårdpersonalen är hårt ansatt med verbala hot.  är inte fysiskt 

stark. Finns det lösa föremål så kastar han dem. Frekvensen av hot går i 

perioder och beror på hur han mår. 

 

Kammarrättens bedömning 

Kammarrättens prövning omfattar i första hand de förhållanden som rådde 

vid tidpunkten för Försäkringskassans överklagade beslut den 18 augusti 

2014. Även en efter beslutet konstaterad försämring av funktionsförmågan 

bör kunna ingå i prövningen om försämringen kan antas ha förelegat vid 

tidpunkten för Försäkringskassans beslut.    

 

 kan i huvudsak själv sköta sin hygien, inta måltider, klä av och 

på sig samt kommunicera med andra. Några nya omständigheter i dessa 

hänseenden har inte presenterats i målet som ger kammarrätten anledning 

att avvika från den tidåtgång som tillgodoräknats honom av 

underinstanserna.  

 

Även aktiva insatser av närmast övervakande karaktär där ingående kunskap 

krävs om hur  fungerar som person kan utgöra grundläggande 

behov och ge rätt till assistansersättning. Beträffande  har 

insatserna i detta hänseende närmast karaktären av tillsyn för att han inte 

ska äta och dricka för mycket eller felaktigt. Även åtgärder för att aktivera 

och motivera honom ingår som en del i denna tillsyn. Dessa åtgärder utgör 

inte grundläggande behov. Kunskapen som krävs för att tillgodose dem 

framstår, enligt utredningen, i första hand som knuten till hans 

funktionshinder och inte till egenskaper hos  som ställer krav 

på någon särskild form av kommunikation med honom. Utåtagerande och 

aggressivt beteende med så allvarliga konsekvenser och med en sådan 

5



KAMMARRÄTTEN I 

GÖTEBORG 

DOM  

  Mål nr 4600-15 

   

 

frekvens att behov av kontinuerlig övervakning föreligger har inte 

presenterats i utredningen.  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven uppgår därmed inte till i genomsnitt mer än 20 

timmar per vecka och han har då inte rätt till assistansersättning.  

Överklagandet ska därför avslås.   

 

_________________________ 

 

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

 

 

                                               Eva Römbo 

 

 

Katarina Dunnington   Bengt Garnegård 

    referent 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 18 augusti 2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning  

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretessla-

gen (2009:400) ska vara tillämplig även i fortsättningen för uppgifter om 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram 

vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i 

denna dom. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

  har tidigare varit beviljad assistansersättning av För-

säkringskassan. Den 9 juni 2014 beslutade Försäkringskassan att från och 

med september 2014 inte längre betala assistansersättning till  

Som skäl för beslutet angavs att hans grundläggande behov inte bedömdes 

uppgå till 20 timmar per vecka. Genom det nu överklagade beslutet vidhöll 

kassan sitt beslut, som innebar bl.a. att   ansågs ha be-

hov av assistans med sammanlagt 1, 33 timmar, varav 1 timme för av- och 

påklädning och 20 minuter i hygiensituationen. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING  

 

  överklagar genom sin förvaltare beslutet och yrkar att 

han beviljas assistansersättning och anför till stöd för sin talan bl.a. föl-

jande. 

 

  lider av Prader-Willis syndrom (PWS), som innebär 

stor aptit i kombination med lågt näringsbehov. Sjukdomen innebär att han 

skadar sig själv genom att han inte förstår sitt eget bästa. Tiden som har 

bedömts avseende personlig hygien är inte tillräcklig. PWS medför avsak-

nad av kroppskännedom och därmed bristande förståelse för behovet av att 

sköta sin hygien och därmed sammanhängande behov.   

klarar fysiskt av en del av det. Eftersom han är så omständlig varierar 

tidsåtgången kraftigt och det kan ta lång tid för de personliga assistenterna 

att förmå  att utföra hygienåtgärder. Tillåts   äta 

själv äter han ihjäl sig. Han måste därför hindras från att skada sig själv 

under måltiderna.   har svårt att välja kläder och går 

gärna klädd i samma kläder alltid. Beträffande kommunikationen så är 

  mycket verbal men förstår inte vad orden får för kon-

sekvenser. Han är manipulativ och kan framstå som ytterst kompetent. 
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Därtill finns även ett behov av assistans med sårvård med anledning av att 

han river på huden. Assistenterna måste lära sig hur   

fungerar med hänsyn till att han får aggressionsutbrott i princip varje dygn. 

Han är då verbalt utåtagerande och kastar saker. Man måste planera aktivi-

teter i förväg och tala om det flera gånger innan det är dags.  

 

Försäkringskassan bestrider ändring.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Av 51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken framgår att den som omfat-

tas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS) kan för sin dagliga livföring få assistansersättning för kostnader 

för sådan personlig assistans som avses i 9 a § LSS, om de grundläggande 

behoven enligt nämnda bestämmelse uppgår till i genomsnitt mer än 20 

timmar i veckan.  

 

Det är i målet ostridigt att   tillhör personkretsen i 1 § 

LSS.  

 

Av 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) framgår att med personlig assistans avses 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, 

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

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov).  

 

Av förarbetena till LSS framgår att personlig assistans ska vara förbehållen 

krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av myck-

et personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver person-
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lig hjälp för att klara sin hygien, för att klä av och på sig, för att inta mål-

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

främst personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande 

behoven som är berättigade till insatsen personlig assistans. Personer som 

helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina 

personliga behov och som enbart har behov av motivations- och aktive-

ringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans. Undantagsvis bör 

emellertid även personer med psykiska funktionshinder kunna vara berätti-

gade till personlig assistans. Så bör kunna vara fallet i situationer där ka-

raktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret ställer krav på 

sådan praktisk hjälp som är en förutsättning för att den enskildes grundläg-

gande behov skall kunna tillgodoses (prop. 1995/96:146  s. 13). Att inte 

alla aktiverings- och motiveringsinsatser rörande sådana praktiska behov 

för person med psykiskt funktionshinder alltid berättigar till insatsen per-

sonlig assistans, framgår av avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen 

refererat i RÅ 1997 ref. 28. Motiverings- och aktiveringsstödet ska vara av 

kvalificerat slag. För att vara berättigad till personlig assistans för s.k. aktiv 

tillsyn krävs ett visst mått av oberäkneligt, farligt beteende och ett krav på 

ingående kunskap om den funktionshindrade, se t.ex. RÅ 1997 ref. 23 I. 

 

Förvaltningsrättens bedömning  

 

I målet är parterna ense om att   tillhör personkretsen i 1 

§ 1 LSS och därmed i sig kan vara berättigad till assistansersättning. 

 

Fråga i målet är om   på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov i en omfatt-

ning överstigande i genomsnitt 20 timmar i veckan. Frågan i målet gäller 

framförallt huruvida de insatser av motiverings- eller aktiveringskaraktär är 

av sådant kvalificerat slag respektive tillsynsbehovet är av sådan karaktär, 
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att   stödbehov kan hänföras till de grundläggande be-

hoven.  

 

Försäkringskassan har bedömt att   behov av hjälp av-

seende de grundläggande behoven uppgår till 1,33 timmar per vecka för 

viss hygien och klädsel. Förvaltningsrätten konstaterar att   

 äter och kommunicerar självständigt. Det övriga hjälpbehov som 

gjorts gällande i fråga om hygien-, mat- och klädsituationen är enligt för-

valtningsrätten närmast att hänföra till motiveringsinsatser, vilka inte berät-

tigar till assistansersättning. Någon närmare utredning eller tidsbestämning 

för sårvård har inte redovisats. Förvaltningsrätten finner ingen anledning 

att frångå Försäkringskassans bedömning beträffande omfattningen av 

hjälpbehovet i nu anförda delar.  

 

Beträffande om tillsynsbehovet är att hänföra till sådan annan hjälp som 

kräver ingående kunskap om den funktionshindrade, s.k. aktiv tillsyn, gör 

förvaltningsrätten följande bedömning.  

 

  har enligt förvaltningsrätten i och för sig ett behov av 

viss övervakande tillsyn, då han är bunden vid rutiner, har en fixering vid 

mat och får aggressiva utbrott. Försäkringskassan har i denna del invänt att 

tillsynsbehovet inte grundar sig på förhållanden av sådan frekvens, karak-

tär och omfattning eller medför behov av annat än hjälp av personer med 

rätt utbildning om   funktionshinder, än att det rör sig 

om ett allmänt tillsynsbehov. Enligt förvaltningsrättens mening framgår av 

förvaltarens uppgifter och vittnesförhöret med LSS-handläggaren Lena 

Askengren vid muntlig förhandling i målet, att   i viss 

mån är oberäknelig och kastar saker omkring sig. Men framförallt synes 

han vara verbalt utåtagerande. Vittnet har redogjort för incidenter under 

hösten 2013 som fick till följd att   tvingades flytta från 

sin lägenhet och som i viss mån fortsatte under 2014. Oavsett om  
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 utbrott under 2014 eller därefter skulle vara av allvarlig ka-

raktär, är det enligt förvaltningsrättens uppfattning under alla förhållanden 

inte visat att det krävs ingående kunskaper om just   för 

att bemästra de uppkomna situationerna. De personliga assistenterna utbil-

das visserligen återkommande genom handledning och det är av vikt att de 

arbetar på ett enhetligt sätt. Enligt förvaltningsrättens bedömning kräver 

  sjukdom viss utbildning och systematik i stödbehovet 

generellt sett. Trots vikten av att de personliga assistenterna anpassar arbe-

tet efter situationen har det inte visats annat än att den behövliga kunskap-

en om   situation huvudsakligen hänför sig till hans 

funktionshinder. Enligt förvaltningsrättens bedömning är tillsynsbehovet 

därmed inte att anse som en sådan aktiv tillsyn av övervakande karaktär 

som utgör ett grundläggande behov i lagens mening.  

 

Sammantaget överstiger   hjälpbehov avseende de 

grundläggande behoven därmed inte i genomsnitt 20 timmar per vecka. 

Han kan därmed inte beviljas assistansersättning och överklagandet ska 

alltså avslås.  

 

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

 

 

Madeleine Westberg  

 

I avgörandet har även nämndemännen Lars Olin, Alexander Pancenkov 

och Kicky Sinclair deltagit. Rätten är enig. 

 

Stina Almström 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. 

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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