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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 10 november 2015 i mål  

nr 354-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 18 november 2014.  

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar i första hand att kammarrätten upphäver för-

valtningsrättens dom och fastställer kassans beslut den 18 november 2014.  

I andra hand yrkar Försäkringskassan att assistansersättning ska beviljas i 

betydligt lägre omfattning än för all vaken tid samt anför bl.a. följande. 

Utredningen visar inte att  behöver sådan hjälp med 

personlig hygien, måltider, av- och påklädning samt kommunikation som 
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till sin karaktär ingår i de grundläggande behoven i en högre omfattning än 

vad som framgår av Försäkringskassans beslut.  

 

Försäkringskassan anser att utredningen inte ger stöd för att  

 har behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär som kräver 

ingående kunskaper om honom. De uppgifter som finns om hans själv-

skadebeteende, aggressionsutbrott och eventuellt försämrade tillstånd är 

motstridiga, osäkra och bygger till största delen på vad hans mamma och 

syster har berättat. Det finns i det medicinska underlaget inte tillräckligt 

stöd för dessa uppgifter. Inte heller är det visat att  behöver 

sådana kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser som kräver 

ingående kunskaper om honom och som i vissa fall kan ingå i de grund-

läggande behoven.  

 

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

Han har på grund av sitt funktionshinder och sin psykiska sjukdom en 

betydande samsjuklighet som komplicerar hans hjälpbehov. I likhet med 

personen i rättsfallet RÅ 2000 not. 97 har han en psykisk sjukdom som gör 

att hans verklighetsuppfattning brister, vilket medför att han dämpar ångest 

med ett okontrollerbart intag av vatten samt är aggressiv och utagerande i 

olika situationer. Hans behov av aktivering, motivation och tillsyn är 

mycket omfattande. Med beaktande av hans samsjuklighet och att det ofta 

behövs specifik kunskap om honom föreligger det tveklöst ett sådant 

hjälpbehov som förutsätter ingående kunskaper om honom vad gäller 

aktiverings- och motivationsinsatser samt aktiv tillsyn.  

 

Förvaltningsrätten har på ett tydligt och välmotiverat sätt förklarat varför 

han har ett behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

honom. Den medicinska utredningen är synnerligen omfattande och såväl 

en överläkare i psykiatri som två arbetsterapeuter har observerat honom 

över tid och i hans hem. Det saknas därför anledning att ifrågasätta vad den 

medicinska professionen har gjort gällande i flera intyg.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.  

 

När det gäller  behov av hjälp med de grundläggande 

behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning samt 

kommunikation anser kammarrätten att det saknas skäl att frångå den 

beräkning av tidsåtgången som Försäkringskassan har gjort. Frågan är då 

om utredningen ger stöd för att  har ett behov av annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom och som således är ett 

grundläggande behov.  

 

Aktiverings- och motivationsinsatser av olika slag räknas normalt sett inte 

till de grundläggande behoven. 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 

övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte 

räknas till sådan kvalificerad tillsyn (se t.ex. RÅ 2009 ref. 57). För att hjälp 

i form av aktiv tillsyn ska omfattas av de grundläggande behoven, krävs att 

detta hjälpbehov behöver tillgodoses av någon som har ingående kunskaper 

om den funktionshindrade (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och 2010 ref. 17).  

 

Specialisten i psykiatri  har i utlåtande den 12 februari 2014 

uppgett att det enligt  mamma inte förekommer något 

självskadebeteende och specialisten i psykiatri  har i utlåtande 

den 8 juli 2015 uppgett att det inte verkar vara aktuellt med tillsyn av 

övervakande karaktär, men att det finns beskrivet ett behov av ständig 

tillsyn.  har också uppgett att det har funnits ett självskade-

beteende av allvarlig karaktär, men att det nu inte verkar vara dagligen eller 

regelbundet.  
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Både  och  har därefter i kompletterande utlåtanden 

ändrat sina uppgifter i denna del och då uppgett bl.a. att  

har ett allvarligt riskbeteende och behöver ständig tillsyn samt att det 

tillkommit en försämring av hans självskadebeteende. Någon närmare 

förklaring till de ändrade uppgifterna har inte angetts mer än att det av  

 kompletterande utlåtanden framgår att uppgifterna härrör från 

 själv och hans anhöriga. Det går enligt kammarrätten 

därför inte att utifrån dessa läkares utlåtanden dra några säkra slutsatser när 

det gäller arten av  tillsynsbehov.  

 

Den ADL-bedömning som utförts vid två tillfällen i maj och juni 2015, där 

arbetsterapeuterna  och  studerat  

 i hemmet, ger enligt kammarrättens uppfattning stöd för den bild 

som initialt lämnades i utlåtandena av läkarna  och  

 dvs. att det inte finns ett behov av sådan aktiv tillsyn som har 

karaktär av övervakning. Denna uppfattning stöds också av de uppgifter 

som lämnats den 4 mars 2014 av personal vid korttidshemmet där  

 vistas en helg i månaden.  

 

Mot denna bakgrund och med beaktande av det som i övrigt framgår av 

utredningen anser kammarrätten det visserligen klarlagt att  

i vardagen behöver stöd och tillsyn samt insatser av motiverande och 

aktiverande karaktär. Det finns dock inte något underlag som ger tillräckligt 

stöd för att det skulle finnas ett behov av aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär eller att det skulle vara fråga om kvalificerade aktiverings- och 

motivationsinsatser. Den sammantagna utredningen ger i vart fall inte stöd 

för bedömningen att  behov av hjälp i olika avseenden 

behöver tillgodoses av någon som har ingående kunskaper om honom. 

 behov av tillsyn samt aktiverings- och motivations-

insatser omfattas alltså inte av de grundläggande behoven. 
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Sammanfattningsvis anser kammarrätten att det saknas skäl att i någon del 

frångå Försäkringskassans beräkning av tidsåtgången för  

behov av hjälp med de grundläggande behoven. Eftersom han därmed inte 

uppfyller förutsättningarna för att beviljas assistansersättning ska 

Försäkringskassans överklagande bifallas.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

                Niclas Falkendal 

 

 

Ewa Mårdberg   Liselotte Tagaeus 

referent 

 

 

    /Johan Åkesson 
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Ombud: Advokat Lindgren Jessica 

C J Advokatbyrå AB 
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114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

405 12 Göteborg 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 18 november 2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

___________________ 

 

 

AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar  

berättigad till assistansersättning för all vaken tid. Målet överlämnas till 

Försäkringskassan för de åtgärder som denna dom föranleder.  

1
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YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar genom ombud Försäkringskassans beslut och 

yrkar att han beviljas assistansersättning och anför bland annat följande. 

Försäkringskassan bedömer att  behov av hjälp med de 

grundläggande behoven uppgår till totalt 12 timmar och 34 minuter per 

vecka. Detta är en uppskattning som inte motsvarar hans faktiska hjälpbe-

hov. Därtill har Försäkringskassan inte beaktat att  är i be-

hov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär av en person som har ingående 

kunskaper om honom och hans funktionshinder.  har sedan 

1980-talet haft en omfattande kontakt med psykiatrin och har tidigare om-

händertagits. Han har en mångårig och svår tvångsproblematik som är up-

penbart kopplad till hans svåra ångest.  är diagnostiserad 

med flera psykiska funktionshinder och syndrom och har ett omfattande 

självskadebeteende. Försäkrade med psykiska funktionshinder missgynnas 

lätt vid bedömningen av omfattningen av deras hjälpbehov. Detta har tyd-

liggjorts i bet. 1995/95:SoU15 s. 12 där det poängteras att en person kan till 

exempel på grund av sitt psykiska funktionshinder vara helt ur stånd att 

själv klara sin hygien eller att få i sig mat. Detta framgår av Kammarrättens 

i Sundsvall dom den 17 augusti 2010 i mål nr 3204-08.  

behöver vid hygien och toalettbesök sådan tillsyn att den ingår i de grund-

läggande behoven. Försäkringskassan anser att  assistent 

behöver god kännedom om honom och hans funktionsnedsättning, men inte 

utöver vad som normalt ingår i utbildningen om brukaren. Av läkarutlåtande 

daterat den 22 juli 2014 utfärdat av specialistläkare  fram-

går att  utbrott av aggressivitet uppstår i samband med 

språkliga missförstånd. Endast personer med ingående kunskaper kan tillgo-

dose  hjälpbehov. Det finns stor risk för allvarliga konse-

kvenser som leder till aggressivitet, självskadebeteende och våldsamhet. 

 reagerar mycket negativt i form av dessa beteenden för det 

fall omgivningen inte förstår honom. Endast personer som besitter ingående 
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kunskaper om  klarar av att utöva den aktiva tillsyn som 

krävs för att han inte ska skada sig själv eller andra i sin omgivning. Den 

individunika kunskap som krävs om hur  kommunicerar 

och utrycker sig på är direkt avgörande för att motverka aggressivitet. Det 

medicinska underlaget styrker en koppling mellan aggressivt beteende och 

kommunikationssvårigheter.  behov av aktiv tillsyn måste 

utövas av en person som besitter ingående kunskaper om honom och denna 

kunskap erhålls endast genom att assistenten känner honom mycket väl. Det 

är ostridigt att  har ett behov av tillsyn, men Försäkrings-

kassan anser inte att det framgår av utredningen i ärendet att det tillsynsbe-

hov som föreligger är av sådan karaktär att det kan beaktas som grundläg-

gande behov. Endast tillsyn är inte tillräckligt för att tillgodose 

 hjälpbehov. För att garantera  säkerhet och säker-

heten för personer i hans omgivning förutsätts aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär. Vid avsaknaden av aktiv tillsyn av övervakande karaktär kan 

 under pågående bilfärd öppna dörren och kasta sig ut, han 

kan kasta sig i fontäner, dricka smutsigt vatten, han har ätit giftsvamp, 

druckit diskmedel, klippt med en sax i huvudet och i huden, sticker in nålar i 

kroppen och han sätter på gasen i husvagnen.  uppvisar ett 

tvångsbeteende gällande vatten och cigaretter. Han kan dricka kopiösa 

mängder vatten och behöver ständigt övervakas för att inte dämpa sin ångest 

genom att dricka vatten. Det föreligger en ständig risk för vattenförgiftning 

varför det krävs en noggrann övervakning av hans intag av vatten. Utöver 

att  uppvisar ett livsfarligt självskadebeteende kan han 

plötsligt drabbas av raseriutbrott där han skriker på personer i sin omgivning 

och uppfattas som mycket aggressiv. Vid dessa utbrott krävs kraftig medici-

nering för att lugna honom. Därtill förstör  egendom såsom 

möbler, sängar, inredning och kläder. Han kan aldrig lämnas utan tillsyn av 

övervakande karaktär.  självdestruktiva beteende måste 

förhindras och den hjälpen som ges måste utgå från hans förutsättningar för 

att inte bidra till ett mer aggressivt beteende. 
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Till stöd för sin talan åberopar  bland annat odaterad ADL-

bedömning utfärdad av leg. arbetsterapeuterna  och  

 kommentarer till ADL-bedömning utfärdad av leg. arbetsterapeuten 

Anneli Wasa den 9 december 2014 och intyg utfärdat den 8 juli 2015 med 

komplettering den 20 oktober 2015 av överläkaren och specialistläkaren i 

psykiatri  vid Vuxenhabiliteringen i Örebro. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bland annat 

följande. Av uppgifter lämnade i samband med Försäkringskassans utred-

ning och av ADL-bedömningen, som bifogats överklagandet, framgår att 

 behöver hjälp med att välja kläder efter årstid samt hjälp 

med knappar blixtlås etc. Själva av- och påklädningen klarar han dock på 

egen hand. Jämfört med RÅ 2009 ref. 57 räknas det beskrivna hjälpbehovet 

inte in i de grundläggande behoven. Det finns därför inte skäl att beräkna 

någon tid för hjälp med av -och påklädning vid bedömningen av de grund-

läggande behoven. Av såväl ADL-bedömningen som de uppgifter som läm-

nades i samband med Försäkringskassans utredning framgår att  

 äter och dricker på egen hand. Hjälpbehovet som beskrivs exem-

pelvis att han behöver hjälp med finfördelning av maten, fram- och bort-

plockning i samband med måltider samt tillsyn för att inte dricka för mycket 

eller att äta för fort ingår jämfört med RÅ 2009 ref. 57 inte i de grundläg-

gande behoven. Det finns därför inte skäl att medräkna någon tid för hjälp i 

samband med måltider i de grundläggande behoven. Utifrån beskrivningen 

som lämnats beträffande  hjälpbehov i samband med hy-

gien och toalettbesök vid Försäkringskassans utredning, senare komplette-

ringar och i ADL-bedömningen anser Försäkringskassan att det inte heller 

finns skäl till annan bedömning än den som gjorts i det överklagade beslutet. 

Beskrivningen av  språksvårigheter föranleder inte heller 

någon annan bedömning än den som gjorts i det överklagade beslutet där 3,5 

timmar per vecka beaktats för hjälp med kommunikation i samband med 
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vistelser utanför hemmet. Enligt Kammarrättens i Jönköping tidigare dom 

daterad den 18 mars 1998 i mål nr 906-1997 har  behov av 

hjälp och stöd i form av aktiverings- och motiveringsinsatser samt tillsyn 

inte bedömts vara av sådan karaktär att hjälpbehovet kan medräknas i de 

grundläggande behoven. Enligt uppgifter i läkarutlåtande daterat den 12 

februari 2014 av överläkarare  upprättat utifrån en undersökning i 

november 2013 förekommer enligt modern inte något självskadebeteende. 

Enligt läkarutlåtandet den 12 februari 2014 behöver  aktiv-

eras för att inte ligga hela dagarna i sängen. Där framgår också att grund-

stämningen är glad och neutral och att det inte finns någon pågående psykia-

trisk kontakt utöver läkemedelsordinationer. Det senare påståendet motsäger 

enligt Försäkringskassan senare lämnade uppgifter att  för-

sämrats och att han numera utgör en fara för sig själv och andra. Försäk-

ringskassan ifrågasätter inte att  är i behov av tillsyn. För-

säkringskassan anser emellertid att det inte är kliniskt visat att 

 har försämrats i sådan omfattning att han numera skulle vara i behov 

av aktiv tillsyn av övervakande karaktär som förutsätter att den som utövar 

tillsynen även har ingående kunskaper om honom som person.  

 

SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämplig lagtext 

 

I 1 § LSS anges att lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt 

stöd och särskild service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 
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betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

I 9 a § LSS anges att 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. 

 

I 51 kap. 3 § SFB anges att för rätt till assistansersättning krävs att den 

försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i 

veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

Utredningen i målet 

 

I utredningen finns ett antal läkarutlåtanden och en ADL-bedömning som 

förvaltningsrätten har tagit del av. Av dessa och av utredningen framgår att 

 har diagnostiserats med lindrig ospecificerad utvecklings-

störning/hjärnskadebild, psykos UNS av kronisk typ med aktiva vanföre-

ställningar, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Han talar otyd-

ligt och det är svårt att förstå honom. Pågående vanföreställningar gör att 

hans resonemang är svåra att följa. Han har ett självskadebeteende och sak-

nar insikt i vilka faror han kan utsätta sig för. Han dämpar ångest med ciga-

retter och överkonsumtion av vatten. Han blir ofta orolig och utagerande och 

behöver ibland medicineras för att bli lugn. Han klarar en del praktiska mo-
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ment i vardagen, men behöver aktiverings- och motivationsinsatser för att 

behoven ska bli tillgodosedda. I det överklagade beslutet har Försäkrings-

kassan beräknat  behov av handgriplig/praktisk hjälp med 

grundläggande behov till 12 timmar och 34 minuter per vecka, fördelat på 

personlig hygien, toalettbesök och kommunikation. Försäkringskassan be-

dömer att  är i behov av tillsyn i sin vardag, men inte att 

tillsynen förutsätter ingående kunskaper om honom. I målet föreligger även 

utförliga beskrivningar av  vardag och behov från anhö-

riga. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt i målet att  tillhör den personkrets som av 

ses i 1 § LSS. Frågan i målet gäller huruvida  behov av 

hjälp med grundläggande behov uppgår till 20 timmar per vecka och om han 

därmed har rätt till assistansersättning. 

 

Av underlagen i målet framgår att  till följd av sitt psykiska 

funktionshinder i kombination med sin psykossjukdom i flera avseenden är 

ur stånd att själv klara sina grundläggande behov även om han fysiskt och 

praktiskt, det psykiska tillståndet förutan, skulle kunna klara sig de, grund-

läggande behoven själv, jfr 1995/96:SoU 15, s. 12.  behö-

ver således enligt utredningen både handgriplig hjälp och hjälp med kom-

munikation för att klara sin vardag. Han behöver också tillsyn, men Försäk-

ringskassan bedömer inte tillsynen som ett grundläggande behov och har 

inte beräknat tid för detta. I överklagandet görs emellertid gällande att 

 psykiska funktionshinder och sjukdom föranleder kvalifice-

rade motivations- och aktiveringsinsatser samt sådan aktiv tillsyn att detta 

tillsammas utgör annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom 

i lagens mening och därmed är ett grundläggande behov som ska ingå i be-

räkningen av tiden för de vardagliga momenten och tillsyn övrig tid.  

7



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I KARLSTAD 
DOM 354-15 

  

 

 

Aktiverings- och motivationsinsatser och tillsyn kan vanligtvis inte ligga till 

grund för rätt till assistansersättning. Sådana insatser som kräver ingående 

kunskap om en person ska starkt vara kopplade till personens individuella 

förutsättningar. Situationerna då sådan ingående kunskap krävs bör vara 

frekventa för att aktiverings- och motivationsinsatserna och tillsynen ska 

kunna bedömas ingå i de grundläggande behoven. Förvaltningsrätten upp-

fattar av underlagen i målet att  har en betydande samsjuk-

lighet på grund av sitt funktionshinder och sin psykiska sjukdom som kom-

plicerar hans hjälpbehov. Förvaltningsrätten bedömer av den samlade bilden 

som ges av  att han sedan tidigare bedömning av rätt till 

assistansersättning har försämrats något i sitt mående och att hans beteende 

utan tillsyn utgör en tydlig fara för honom själv och andra.  

 

Förvaltningsrätten anser att målet gällande aktiverings- och motivationsin-

satser och tillsyn och huruvida detta kräver ingående kunskap om  

 som person går att jämföra med dåvarande Regeringsrättens, nu-

mera Högsta förvaltningsdomstolens, avgörande återgivet i RÅ 2000 not. 

97. Avgörandet gällde en kvinna lidande av schizofreni med tankestörning-

ar, koncentrationssvårigheter och plötsliga aggressionsutbrott. Regeringsrät-

ten bedömde i det fallet att den hjälp kvinnan behövde för att grundläggande 

behov skulle tillgodoses, förutom rent praktisk hjälp, inte i huvudsak kunde 

anses bestå av sådana motivations- och aktiveringsinsatser som enligt förar-

betena till lagen (prop. 1995/96:146 s. 13, RÅ 1997 ref. 28) inte bör ge rätt 

till personlig assistans. Kvinnan behövde också i viss omfattning sådan aktiv 

tillsyn som i praxis (RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 1997 not. 60) ansetts falla 

inom ramen för den funktionshindrades grundläggande behov. Regeringsrät-

ten ansåg i det fallet att det var visat att hjälpen förutsatte ingående kun-

skaper om kvinnan.  har liksom kvinnan i avgörandet en 

psykisk sjukdom vilken gör att hans verklighetsuppfattning brister, han 

dämpar ångest med okontrollerbart intag av vatten (kvinnan i avgörande 
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intog okontrollerade mängder mat) och är aggressiv och utåtagerande i olika 

situationer. Den sammatagna bild som underlagen i målet ger om  

 är att behoven av aktivering, motivation och tillsyn är mycket om-

fattande. Förvaltningsrätten anser att det även i aktuellt mål, med beaktande 

av  psykiska samsjuklighet och att det ofta förefaller be-

hövas specifik kunskap om  föreligger ett sådant hjälpbe-

hov som förutsätter ingående kunskap om honom vad gäller aktiverings- 

och motivationsinsatser och aktiv tillsyn. Mot bakgrund härav anser förvalt-

ningsrätten att  har ett behov av hjälp med grundläggande 

behov all vaken tid, vilket omfattar mer än 20 timmar per vecka. Han har 

därmed rätt till assistansersättning och överklagandet ska därmed bifallas. 

Det får ankomma på Försäkringskassan att beräkna antalet timmar för assi-

stansen och ta ställning till eventuell retroaktivitet. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR,  

Denna dom kan överklagas. Hur man överklagar, se bilaga 2 (DV 3104/1B). 

 

 

Hans-Erik Jonasson 

 

I avgörandet har förutom f.d. lagmannen Hans-Erik Jonasson även deltagit 

tre nämndemän. 
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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. 

Bilaga 2
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DV 684     Formulär 4 

 

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. 

Bilaga B




