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MOTPART 

Försäkringskassan 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 25 september 2015  

i mål nr 10204-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden endast på så sätt att 

 beviljas ersättning för dubbelassistans med ytterligare tre 

timmar per vecka för hjälp i samband med ridning, cykling, gångträning på 

gåband samt töjning av muskler. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i samma 

omfattning som följer av Försäkringskassans tidigare beslut den 24 januari 

2012, dvs. 3 969 timmar per halvår.  
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Hon anför bland annat följande. En jämförelse mellan Försäkringskassans 

senaste och det tidigare beslutet visar att det inte hade skett några 

förändringar av lagstiftning eller rättspraxis som motiverar skillnader i 

bedömningen av hennes behov av dubbelassistans eller aktiva insatser under 

dygnsvilan. Hennes behov härvidlag har inte heller minskat. Hon har 

dessutom en funktionsnedsättning som, om hon inte får rätt omvårdnad, 

leder till att hon försämras. Detta styrks av läkarintyg. Försäkringskassans 

bedömningar i de båda besluten skiljer sig åt väsentligen genom att 

Försäkringskassan intagit en restriktivare hållning vid det senaste beslutet 

utan att ange vilket stöd man har för det.  

 

Enligt Försäkringskassans vägledning om assistansersättning (2003:6, 

version 13 s. 274) krävs påvisbara förändringar av den enskildes 

assistansberoende eller av andra förhållanden som påverkar rätten till 

assistansersättning, t.ex. att behovet tillgodoses på annat sätt, jämfört med 

den tidigare prövningen för att assistansersättningen ska kunna återkallas 

eller ändras till den enskildes nackdel. 

 

Rätten till assistansersättning ska enligt 51 kap. 12 § 

socialförsäkringsbalken, SFB, omprövas sedan två år har förflutit från den 

senaste prövningen och vid väsentligt ändrade förhållanden. Dock gäller att 

gynnande beslut enligt allmänna principer om förvaltningsbesluts rättskraft 

endast kan ändras till den enskildes nackdel om det föreligger väsentliga 

förändringar i de förhållanden som legat till grund för det tidigare beslutet. 

 

Av överläkaren  intyg den 7 januari 2015 

framgår att om  behov av dubbel assistans och hennes 

behov av aktiv hjälp under natten inte tillgodoses utsätts hon för situationer 

som kan leda till en lång rad hälsorisker, såsom bland annat risk för benbrott 

vid fall och andningsstörningar som kan vara livshotande. 
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bland annat 

följande. 

 

Ett gynnande beslut kan återkallas med stöd av förbehåll i den författning 

som ligger till grund för beslutet. Att rätten till assistansersättning ska 

omprövas sedan två år förflutit från senaste prövningen och vid väsentligt 

ändrade förhållanden är reglerat i SFB.  bedöms kunna 

uppnå goda levnadsvillkor genom redan beviljad assistansersättning. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering 

En försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning 

för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag    

(51 kap. 2 § första stycket SFB). 

 

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. Den som har behov av mer än en personlig 

assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjlig- 

heterna att få bidrag enligt lagen [1992:1574] om bostadsanpassningsbidrag 

m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen [1982:763], har 

utretts (9 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS). 
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Rätten till assistansersättning ska omprövas sedan två år förflutit från 

senaste prövningen och vid väsentligt ändrade förhållanden (51 kap. 12 § 

första stycket SFB). 

 

Kammarrättens bedömning 

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att Försäkringskassan enligt         

51 kap. 12 § SFB ska ompröva rätten till assistansersättning när två år har 

förflutit sedan den senaste prövningen. Den omprövning som 

Försäkringskassan gjort av  rätt till assistansersättning är 

just en sådan tvåårsomprövning. Vid en sådan obligatorisk omprövning 

finns det inte något hinder för Försäkringskassan att ändra tidigare beslutad 

ersättning till  nackdel även om förhållandena är 

oförändrade. 

 

I målet är fråga om  har behov av aktiv assistans nattetid 

och dubbelassistans i större omfattning än vad Försäkringskassan och 

förvaltningsrätten har godtagit. 

 

Underinstanserna har godtagit 2,5 timmars aktiv assistans under dygnsvilan 

varje natt. Kammarrätten bedömer att utredningen inte visar att behovet är 

större i denna del. 

 

I fråga om dubbelassistans gör däremot kammarrätten en annan bedömning 

än underinstanserna. Av överläkaren  utlåtanden 

framgår att  av medicinska skäl har behov av regelbunden 

fysisk träning varje vecka i form av ridning, cykling och gångträning på 

gåband samt daglig streching/töjning av muskler. Av utredningen framgår 

också att  under cykling, ridning och gångträning behöver 

en assistent på var sida om sig för att inte riskera att falla, särskilt med 

anledning av de plötsliga hjärnstamsurladdningarna och blodtrycksfallen 

samt den förhöjda risken för benbrott. Under bassängträning behöver en 

assistent hålla  huvud över vattenytan, medan den andra 
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assistenten utför övningarna. Även vid den dagliga strechingen/töjningen av 

musklerna krävs två assistenter. Kammarrätten finner inga skäl att 

ifrågasätta dessa uppgifter.  

 

Med hänsyn till att Försäkringskassan i sitt beslut godtagit viss tid för hjälp 

i samband med ridning, cykling och gångträning på gåband bedömer 

kammarrätten att  har rätt till dubbelassistans ytterligare 

tre timmar per vecka för hjälp i samband med ridning, cykling, gångträning 

på gåband samt töjning av muskler. Underinstansernas avgöranden ska 

således ändras endast i detta avseende. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 Mikael Ocklind  

 

 

 

 

Henrik Brüsin  Per Gunnar Olsson 

referent 

   

 

 

 

 

  /Jennie Wenneberg 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

 

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 14069 

200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 22 september 2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar Försäkringskassans beslut endast på det sättet att 

 beviljas dubbelassistans med ytterligare 30 minuter per 

vecka.  

 

___________________ 

  

1
Bilaga A
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

I överklagande yrkar  genom sin god man, att hon ska 

beviljas assistansersättning med 154,25 timmar per vecka. Hon redogör för 

sina funktionsnedsättningar och sin situation i övrigt och anför i huvudsak 

följande. Den drastiska minskningen av assistanstimmar utsätter henne för 

direkt fara och dessutom försämrar icke-genomförbara aktiviteter hennes 

livskvalitet radikalt. Beslutet från 2012 har ändrats radikalt trots att sjuk-

domen är den samma och att hon dessutom har försämrats. Frågan i målet 

gäller hennes behov av dubbelassistans och behov av aktiv tillsyn under 

natten. Hon har slutat med Lamictal och är mer medveten och bestämd 

samt blir lätt frustrerad. Det krävs dubbelassistans vid toalettbesök när hon 

sköter magen. Hon behöver dubbelassistans från det att laxering admini-

streras i sängen tills dess att hon fått hjälp att duscha. Hon behöver extra 

dusch vid tarmtömning. Hon har stort behov av dubbelassistans. Hon be-

höver extra hjälp vid kulturella aktiviteter som ofta inte är handikapp-

anpassade. Hon har svårt med lång väntan innan aktiviteten börjar, vilket 

gör att hon blir irriterad. Hon behöver dubbelassistans vid matsituationer 

utanför bostanden, tre timmar per vecka, eftersom hon när som helst kan 

dra i andra restauranggäster eller ta någons mat. Hon har sväljsvårigheter 

och det är risk för personskada. Ridning är mycket viktig träning för hen-

nes balans och motorik. Ridning ersätter sjukgymnastik och går inte att 

ersätta med något annat. Hon behöver dubbelassistans vid ridtillfället. Hon 

har fallit av hästen vid flera tillfällen när det bara har varit en assistent som 

gått jämte. Assistenten kan inte finnas på båda sidor av hästen. Om hon 

inte har två assistenter blir aktiviteten omöjlig att genomföra. Även vid 

cykling behövs dubbelassistans för att aktiviteten ska kunna genomföras. 

Hennes behov av dubbelassistans vid cykelturer uppgår till i snitt 0,74 

timmar per vecka. Hon behöver även dubbelassistans under hela momentet 

vid bad. Det krävs en person som håller huvudet och en som håller benen. 

Risken är annars att hon hamnar under vatten. Momentet skulle bli direkt 
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hälsofarligt. Hon behöver gå på gångband 30 minuter per dag för att bi-

behålla sina funktioner och vid dessa tillfällen behövs dubbelassistans 

p.g.a. fallrisk. Läkarintyget visar klart att hon har andningsuppehåll som 

ger yrsel samt att hennes svåra dyspraxi hindrar henne från att ta för sig. 

Hon yrkar därför assistans med ytterligare 3,25 timmar per vecka. Det är 

inte rimligt att kräva att denna förändring ska kräva ett nytt ansöknings-

förfarande. Det finns risk för personskada om inte detta beviljas. Behovet 

styrks av intyg av dr  den 7 januari 2015. Vid alla de akti-

viteter för vilka hon begär dubbelassistans behövs sådan assistans under 

hela den tid det tar att genomföra aktiviteten. Detta styrks av läkarintyg. 

Vid alla lägervistelser behöver hon dubbelassistans fyra timmar per dag. 

Hon är i behov av mer aktiv assistanstid under natten än genom tidigare 

beslut. Att sänka dessa timmar är inte skäligt. Hon har regelbundna and-

ningsuppehåll som medför anfall, yrsel, oro och sömnlöshet. Hon är myck-

et orolig och ångestfylld på natten. Hon behöver massage, tas till toalett, 

hjälp att vända sig, ta på sig täcket m.m. Hon har behov av aktiv tillsyn  

under natten. Hennes hjälpbehov är frekvent och inträffar 15 – 20 gånger 

per natt á 10 – 15 minuter.  – Till stöd för talan åberopas bl.a. läkarintyg av 

överläkare  den 7 januari 2015 samt den 8 au-

gusti 2014.  

 

Försäkringskassan medger att förvaltningsrätten förklarar 

 berättigad till ytterligare 10 minuters dubbelassistans per vecka av-

seende de tillfällen då hon ska sköta magen med laxering Kassan vidhåller 

sitt beslut i övrigt och anför bl.a. följande.  är beviljad 

assistansersättning dygnet runt. Avseende ytterligare assistans under 

dygnsvilan anser Försäkringskassan att det inte framgår av utredningen att 

 har så omfattande behov under dygnsvilan att dessa inte 

kan tillgodoses genom beviljad tid för aktiv assistans samt väntetid. Inte 

heller hennes behov av hjälp vid fritids- och samhällsaktiviteter och i sam-

band med matsituationer utanför hemmet kan enligt kassans bedömning 
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berättiga till dubbelassistans. I läkarintyg av överläkare 

 den 29 augusti 2014 anges bl.a. att  behöver bli 

aktiverad med ridning, bad, cykling och gående på gångband. Detta kräver 

att en person kan ge akt på henne kommunicera med henne få henne att 

genomföra aktiviteten med glädje och en annan som bevakar och motver-

kar att hon faller från cykel, häst, gångband m.m. med tanke på balans-

förlust vid blodtrycksfallen som kan komma utan förvarning. Försäkrings-

kassan kan inte se någon anledning till att uppgifterna att ge akt och kom-

municera med  och att få henne att utföra aktivitetensamt 

bevaka och motverka att hon inte faller inte kan utföras av en assistent. Det 

är huvudsakligen endast tiden för den andra assistentens faktiska insats 

som beaktas. Undantag kan göras vid allvarliga hälsorisker. Att sådana 

omständigheter föreligger framgår inte av utredningen.  

har likväl beviljats 0,25 timmars dubbelassistans per vecka för gående på 

gångband. I läkarintyget anges vidare att utföra rörelser i varm bassäng 

kräver dubbelassistans.  har beviljats sammanlagt 1,25 

timme dubbelassistans för bad. Denna tid får anses tillgodose behovet av 

dubbelassistans för hela badmomentet då det bara är aktiva insatser som 

beaktas.  uppger i förvaltningsrätten att hon kommer att 

gå på gångband 30 minuter per dag och yrkar därför ytterligare assistans 

med 3,25 timmar per vecka. Detta behov har uppmärksammats först efter 

det överklagade beslutet och bör föranleda nytt ansökningsförfarande om 

utökning av assistans hos Försäkringskassan. Det framgår inte heller av 

utredningen att  har behov av denna ytterligare dubbel-

assistans för att uppnå goda levnadsvillkor. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Bestämmelser 

 

Bestämmelser som är tillämpliga framgår av Försäkringskassans beslut. 
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Medicinsk utredning 

 

I målet föreligger omfattande medicinsk utredning. Förvaltningsrätten  

beaktar underlaget i dess helhet, men redovisar här endast utdrag ur de två 

senaste läkarintygen. 

 

I läkarintyg den 29 augusti 2014 av överläkare  

anges bl.a. följande.  har klassiskt Retts syndrom. Det är 

ett genetiskt, neurologiskt funktionshinder som innebär ett komplicerat 

flerhandikapp med dyspraxi, kommunikationshinder, förståndshandikapp, 

rörelsehinder, anfall, cirkulationsstörning, andningsstörning, autonom  

dysfunktion och felställningar. Retts syndrom innebär ett totalt beroende av 

omgivningen.  behöver gångträna varje dag såväl inom-

hus som utomhus och behöver aktiveras med ridning, bad, cykling, gående 

på gåband. Det kräver en person som kan ge akt på henne, kommunicera 

med henne, få henne att genomföra aktiviteten med glädje och en annan 

som bevakar och motverkar att hon faller och skadar sig med tanke på de 

plötsliga blodtrycksfallen som kommer utan förvarning. Att belasta och 

utföra rörelser i en varm bassäng behöver  göra ett par 

gånger varje vecka. Det kräver assistans av två personer, en som håller 

henne över vatten och en som arbetar med hennes träning. Stretching av 

muskler och senor ska ske varje dag för att bevara rörelseförmågan. Det 

krävs en person som stretchar henne och en annan som håller kroppen i 

läge och pratar och sjunger för att åstadkomma avspänning. 

 

I läkarintyg den 7 januari 2015 anger överläkare  

bl.a. följande. Det säger sig självt att en person inte kan stödja bära eller ta 

emot en person på 50 kg med stelopererad rygg och utan fallskydds-

reflexer. Dessutom kan en person inte ta emot från två håll vid ridning och 

cykling. Dubbelassistans behöver pågå under hela utövandet av aktiviteten, 
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avklädning, påklädning, att komma upp på och av häst eller cykel, i och ur 

bassäng, vid ridning, cykling, bassängträning etc. Fall med skelettfrakturer 

och kraftiga påfrestningar på hjärt- och kärlsystem utgör en stor risk som 

måste förebyggas genom adekvat assistans. Kännedom om sjukdomen är 

nödvändig hos assistenterna.  behöver lavemang regel-

bundet. Detta är en stressituation som behöver dubbelassistans. Hon har då 

kraftiga svängningar i puls och blodtryck, dålig balans och kan inte hålla 

vätskan. Detta klarar inte person ensam.  kan inte upp-

märksamma sin omgivning på att hon behöver hjälp. Hon kan inte heller 

genomföra handlingar för att lösa en uppgift (dyspraxi). Hon vaknar 10-15 

gånger per natt och kan inte orientera sig eller hantera paniken själv. Om 

ingen finns i hennes omedelbara närhet för att vid behov ingripa/hjälpa 

henne inträder stress med urladdningar i hjärnstammen och påverkan på 

hjärta och blodcirkulation och allvarlig risk för hennes hälsa.  

 behöver även gå på toaletten nattetid. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

 är beviljad personlig assistans dygnet runt. Hon är be-

viljad dubbelassistans med i genomsnitt knappt tre timmar per vecka som 

hon kan förfoga fritt över. Under dygnsvilan är assistansersättning beviljad 

i form av väntetid samt för aktiva insatser med 2,5 timmer per natt. Fråga i 

målet är om  är berättigad till fler timmar med dubbel-

assistans samt är i behov av ytterligare aktiva insatser under dygnsvilan än 

vad som godtagits av Försäkringskassan.   

 

Beräkningen av tid för dubbel assistans ska i normalfallet utgå från den tid 

det tar att utföra en aktiv insats. Undantag har i praxis medgetts i fall då 

hjälpbehovet är av sådan art att det är förenat med allvarliga hälsorisker att 

medge dubbelassistans endast för den tid det tar att utföra aktiva insatser.   
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Försäkringskassan medger att förvaltningsrätten förklarar   

 berättigad till ytterligare 10 minuter dubbelassistans per vecka av-

seende de tillfällen då hon ska sköta magen. Detta då utredningen enligt 

Försäkringskassans mening talar för att det behövs två personer för att 

själva laxeringsmomentet ska kunna utföras. Enligt förvaltningsrättens 

mening ger dock den medicinska utredningen i målet stöd för att dubbel-

assistans är nödvändig i vart fall även vid den förflyttning som görs i sam-

band med laxering. Förvaltningsrätten anser att ytterligare dubbelassistans 

i samband med laxering skäligen bör beviljas med 30 min per vecka. 

 

Förvaltningsrätten finner inte tillräckligt stöd i utredningen i målet för att 

 behov av dubbelassistans i övrigt är större än vad hon 

har beviljats av Försäkringskassan eller för att hennes behov av assistans 

under dygnsvilan inte tillgodoses genom beviljad väntetid samt tid för  

aktiva insatser. Kassans beslut ska därför endast ändras på det sätt som 

anges i domslutet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1B) 

 

 

Anders Mattsson 

 

I avgörandet har även nämndemännen Göran Karlsson, Eugenia Kjellander 

och Bo Kronvall deltagit 

 

Lena Palmér 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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