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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 1 december 2015 i mål  

nr 4108-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.  

 

Kammarrättens beslut om inhibition den 18 december 2015 upphör därmed 

att gälla. 

 

Kammarrätten beslutar att sekretessbestämmelsen i 28 kap. 1 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara tillämplig på de uppgifter om 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram 

vid kammarrättens förhandling inom stängda dörrar och inte tagits in i 

denna dom. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut den 17 februari 2015 samt 

anför bl.a. följande.  

 

Försäkringskassan har godtagit att  behöver hjälp av två 

assistenter vid epileptiska anfall av kraftigare slag med en timme per dag. 

Det framgår att  drabbas av epileptiska anfall dagligen och att 

karaktären av anfallen varierar. De kraftigare anfallen beskrivs som s.k. 

droppattacker och stora anfall, då det också finns en risk för aspiration. Det 

framgår inte tydligt av det medicinska underlaget eller utredningen i övrigt 

hur ofta dessa typer av kraftigare anfall inträffar. Enligt assistenternas 

arbetsanteckningar för en viss tidsperiod har  inte drabbats av 

stora anfall dagligen och de stora anfallen har oftast inträffat på kvällen, 

natten eller på morgonen. Under ungefär samma tidsperiod har han enligt 

dokumentation från den dagliga verksamheten inte drabbats av några stora 

anfall när han vistats där. Enligt nämnda dokumentation är flertalet av de 

epileptiska anfallen av mindre slag och anges i termer av skrattkramp, 

frånvarokramp m.m. Det framgår inte att  behöver någon 

särskild hjälp i samband med dessa anfall.  

 

Det är enligt Försäkringskassan tveksamt på vilket sätt och i vilken 

omfattning  vid anfall av kraftigare slag behöver hjälp av två 

personer samtidigt. Det framgår t.ex. inte av det medicinska underlaget hur 

ofta han får medicin akut eller hur ofta ambulans behöver tillkallas.  

 har i förvaltningsrätten uppgett att man på grund av biverkningar i det 

längsta undviker akutmedicinering, vilket därför sker mycket sällan, och av 

den handlingsplan som upprättats framgår att kramplösande läkemedel inte 

ska ges i onödan. Det är därför svårt att motivera behovet av dubbel 

assistans i samband med kraftiga epilepsianfall med behovet av hjälp med 

sådan akutmedicinering.  
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Även om  epilepsi är kontinuerlig och medför frekventa anfall 

av varierande slag, styrker utredningen inte att de kraftigare anfallen är så 

vanligt förekommande och innebär en sådan stor skaderisk att det är förenat 

med allvarliga hälsorisker för honom om han inte får dubbel assistans all 

vaken tid. Eftersom samma överväganden gäller nattetid, ska han inte heller 

beviljas assistansersättning för s.k. väntetid för en assistent utöver den 

assistent som han redan har hos sig hela natten.  

 

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

 

Av utredningen framgår att han i princip dagligen drabbas av stora 

kramper/anfall, som är livshotande eller innebär stor skaderisk. Med stora 

anfall avses anfall av typ grand mal och s.k. droppattacker. Frekvensen av 

dessa anfall varierar, men kan sägas inträffa i genomsnitt en gång per dygn. 

Det går inte att förutse när dessa stora anfall kommer att inträffa. Flertalet 

stora anfall inträffar nattetid, men de kan även inträffa helt oförutsebart 

under dagtid. För att kunna hantera honom fysiskt i samband med de större 

anfallen måste han ha hjälp av två assistenter. Han behöver också mycket 

stöd efter dessa anfall. Med hänsyn särskilt till att de större anfallen inte går 

att förutse, behöver han dubbel assistans all vaken tid samt ytterligare en 

assistent med väntetid under dygnsvilan.  

 

 ger in intyg den 15 januari 2016 av enhetschefen  

 intyg den 18 januari 2016 av sjuksköterskan  

samt intyg den 25 januari 2016 av specialisten i neurologi   

 

Kammarrätten har hållit muntlig förhandling. Vittnesförhör har på  

 begäran hållits med sjuksköterskan    
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är i vilken omfattning  är berättigad till dubbel 

assistans.  

 

Rättslig reglering m.m. 

 

Rätten till dubbel assistans lagreglerades inte i samband med att reglerna om 

personlig assistans infördes. Insatsen omnämndes inte heller i förarbetena 

(prop. 1992/93:159). 

 

I senare lagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 2011, infördes regler 

om dubbel assistans i 9 a § fjärde stycket lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Dessa regler innebär att den som har 

behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera 

assistenter endast om möjligheterna att tillgodose behovet genom 

bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts. Förarbetena till denna 

lagändring behandlar främst frågan om vilka krav som ska ställas på att 

sådana alternativa lösningar har utretts. I dessa förarbeten anges därutöver 

kortfattat att de vanligaste skälen till dubbel assistans är behov av hjälp vid 

förflyttning, lyft, hygien samt av- och påklädning (prop. 2009/10:176 s. 57). 

Det anges dock inte närmare hur rätten till dubbel assistans ska bedömas 

eller vilka överväganden som bör göras vid prövningen av rätten till denna 

insats.  

 

Det finns alltså inte i förarbeten några närmare uttalanden till vägledning för 

hur rätten till dubbel assistans ska bedömas. Denna fråga har inte heller 

belysts i något vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. 

Det har hos Försäkringskassan samt förvaltningsrätterna och kammar-

rätterna utbildat sig en praxis som innebär att dubbel assistans beviljas när 

det i olika situationer behövs hjälp av flera assistenter samtidigt, t.ex. vid 

förflyttningar. I likhet med vad som gäller för enkel assistans beviljas i 

normalfallet dubbel assistans endast för de moment där insatsen behövs, 
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dvs. för de faktiska insatserna, utan att hänsyn tas till omständigheter som 

hänför sig till assistenten, schemaläggningsproblem och liknande. I 

undantagsfall brukar dubbel assistans beviljas utöver tiden för de faktiska 

insatserna om det skulle vara förenat med allvarliga hälsorisker att medge 

dubbel assistans endast för den tid det tar att utföra aktiva insatser. Dubbel 

assistans har i sådana fall beviljats t.ex. vid epilepsi där anfallen är 

kontinuerliga, omfattande och svåra att förutse.  

 

Kammarrättens bedömning i detta mål 

 

I målet uppkommer i första hand frågan om  behöver dubbel 

assistans i samband med större epileptiska anfall och, om så anses vara 

fallet, om det skulle vara förenat med allvarliga hälsorisker att bevilja 

honom dubbel assistans endast för den tid det tar att utföra aktiva insatser. 

Som framgår ovan saknas såväl vägledande förarbetsuttalanden som 

vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller 

frågan hur rätten till dubbel assistans ska bedömas. Det finns därmed inte 

någon vägledning när det gäller de frågor som är aktuella i detta mål och då 

framför allt vilka krav som bör ställas i fråga om t.ex. kontinuitet och 

oförutsebarhet av epileptiska anfall för att slutsatsen ska kunna dras att det 

skulle medföra allvarliga hälsorisker att bevilja dubbel assistans endast för 

de aktiva insatserna.  

 

Av den medicinska och övriga utredningen framgår att  

dagligen har epileptiska anfall av varierande omfattning och styrka. Det 

framgår också att han ibland drabbas av större anfall av typen grand mal och 

s.k. droppattacker. Enligt kammarrättens uppfattning ger utredningen 

tillräckligt stöd för att  behöver hjälp av två assistenter i 

samband med de större anfallen. 

 

Frågan blir då om dessa större anfall är av sådan art att de medför allvarliga 

hälsorisker om dubbel assistans beviljas endast för de aktiva insatserna.  
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Det kan av utredningen inte klarläggas med någon närmare säkerhet hur ofta 

de större anfallen inträffar. De större anfallen uppges inträffa i genomsnitt 

en gång per dygn men det påtalas samtidigt att de är mycket oregelbundna 

på så sätt att  ibland kan få flera större anfall inom loppet av ett 

dygn och att det ibland kan passera dagar utan något större anfall. Det finns 

enligt kammarrätten i vart fall inte någon anledning att ifrågasätta de 

uppgifter som lämnats av såväl läkare som  själv att de större 

anfallen inte går att förutse och att det finns stora hälsorisker i samband med 

dessa.  

 

Eftersom de större anfallen, som är av oregelbunden frekvens, inte går att 

förutse och konsekvenserna kan bli mycket allvarliga bedömer 

kammarrätten att det skulle vara förenat med allvarliga hälsorisker om 

 inte beviljas dubbel assistans även för tid utöver den tid som 

redan beviljats för de aktiva insatserna. Kammarrätten instämmer alltså i 

förvaltningsrättens bedömning att  för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor, har rätt till dubbel assistans dels för all vaken tid med avdrag 

för den tid han vistas på daglig verksamhet, dels för ytterligare en assistent 

under dygnsvilan i form av väntetid. Försäkringskassans överklagande ska 

därför avslås.  

_________________________ 

 

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

 

 

                 Raymond Grankvist 

 

 

Ewa Mårdberg   Anna Torsson 

referent 

 

 

   /Johan Åkesson 
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ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 17 februari 2015, dnr 059964-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar att  har 

rätt till assistansersättning för dubbel assistans all vaken tid – förutom när 

han vistas på daglig verksamhet – samt för väntetid för en assistent utöver 

den aktiva assistenten under dygnsvilan. Målet visas åter till Försäkrings-

kassan för närmare beräkning av assistansersättningens storlek och prövning 

av om förutsättningar finns för rätt till ersättning för förfluten tid. 

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

 ansökte om utökad assistansersättning. Försäkringskassan 

beviljade honom assistansersättning med i genomsnitt 173 timmar 

respektive 175 timmar i veckan under de olika halvårsperioderna. Genom 

det överklagade beslutet vidhöll Försäkringskassan efter omprövning sitt 

tidigare beslut med i huvudsak följande motivering.  situation 

har förändrats genom att han slutat skolan och börjat på daglig verksamhet 

samt flyttat till eget boende. Med anledning av detta har han fått ett ökat 

behov av personlig assistans.  behöver tillsyn under hela dygnet 

och har därför beviljats enkel assistans 24 timmar per dygn. Eftersom hans 

hjälpbehov tillgodoses på annat sätt när han vistas på daglig verksamhet, ska 

tiden han är där räknas bort. I denna beräkning har hänsyn tagits till att 

 regelbundet uppges besöka vården 7 dagar per år och är sjuk i 

genomsnitt en dag varannan vecka, och kan under dessa dagar inte vara på 

daglig verksamhet. Dubbelassistans har godtagits vid dusch med 20 minuter 

per dag samt vid utevistelser 2 timmar per dag de dagar han vistas på daglig 

verksamhet och med 6 timmar per ledig dag. Dubbelassistans har även 

beviljats för sammanlagt 1 timme per dag för hjälp av två personer vid 

återkommande epilepsianfall av kraftigare slag. Det finns inte anledning att 

godta ytterligare tid med dubbelassistans vid denna prövning. Det 

medicinska underlaget styrker inte att  hjälpbehov med 

anledning av epilepsin är så omfattande, kontinuerligt och av helt 

oförutsägbart slag samt att det medför allvarliga hälsorisker på så sätt att han 

har rätt till dubbel assistans dygnet runt. Hans behov av dubbelassistans ska 

därför beräknas utifrån aktiva insatser.  behov tillgodoses 

därför med den beviljade ersättningen. 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas assistansersättning för dubbel 

assistans all vaken tid, utom då han är på daglig verksamhet, samt att han 

under nattvilan förutom en aktiv assistent även ska få en assistent som har 

väntetid. Han anför bl.a. följande. Han är inte tillförsäkrad goda levnads-

villkor genom Försäkringskassans beslut. Han älskar att vara ute, vilket inte 

fungerar med endast en assistent. Han har blivit en fånge i sin lägenhet. När 

hans känslor tränger sig på behöver han gå ut, oavsett tid på dygnet. Att 

promenera är som medicin för honom och det skapar stor frustration för 

honom när han inte får gå ut. Han är impulsstyrd och hans sätt att hantera 

smärta är genom att bli utåtagerande. Det är svårt för en person att ensam 

hantera honom. Han har mått allt sämre sedan Försäkringskassans beslut 

och växlar från att vara apatisk till att bli aggressiv på grund av frustration. 

Detta har kulminerat i att han den 27 april 2015 rusade helt okontrollerat i 

lägenheten och försökte kasta sig ut genom fönstret. Hans assistent lyckades 

hindra honom. Med anledning av detta har kommunen beslutat att se till att 

han har dubbel bemanning dygnet runt fram till dess att Försäkringskassan 

ändrar sitt beslut. Även planeringen på hans dagliga verksamhet har ändrats, 

eftersom han inte klarar av fasta tider och schemalagda aktiviteter. Han 

kommer därför att ha två personal från verksamheten som kommer att utgå 

från hans hemmiljö så att han får utföra sina sysslor när han mår så att han 

klarar av dem, oavsett tid på dagen. För honom utgår allt ifrån hur han mår 

beroende på epilepsin. Han får oförutsägbara kramper. Han har flera olika 

typer av epilepsianfall, varav droppattacker och stora anfall (grand mal) 

resulterar i att han faller handlöst och skadar sig. Han har bl.a. ett flertal 

gånger brutit ben, slagit ut tänder och ådragit sig allvarliga skador i ansiktet. 

På natten behövs en person vaken för att bevaka hans andning ifall han får 

kramper samt en sovande jour som kan bistå vid större krampanfall. Vid ett 

större anfall behövs hjälp av två personer: en som vänder honom i framstupa 

sidoläge och en som bevakar hans andning och är beredd att medicinera och 
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tillkalla ambulans. Han har flera små anfall under natten och det går inte att 

avgöra när ett sådant kommer att övergå till ett stort anfall. Det är därför 

viktigt att den andra assistenten finns nära till hands och kan tillkallas så fort 

han visar tecken på ett anfall. Han behöver därmed en assistent med väntetid 

utöver den vakna assistenten som utövar tillsyn. Han behöver dubbel 

assistans dygnet runt både på grund av sin epilepsi och på grund av sitt 

utåtagerande. 

 

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

följande. Vid dubbel assistans beaktas endast tid för aktiva insatser. 

Undantag har gjorts i praxis om det finns allvarliga hälsorisker. De 

läkarintyg som lämnats in beskriver inte hur ofta  får stora 

anfall. De bekräftar att  kan behöva hjälp i samband med anfall, 

men inte att han behöver hjälp hela tiden eller att det finns allvarliga 

hälsorisker. Läkarintygen ger inte heller stöd för att det utåtagerande 

beteende som  uppvisar är av sådan omfattning att det finns 

anledning att bevilja honom dubbel assistans på den grunden.  

behov av hjälp i samband med anfall under natten har räknats med i den 

dubbla assistans han redan beviljats för stora epilepsianfall med en timme 

per dag. Läkarintyget styrker inte att mer tid behövs.  uppnår en 

god levnadsnivå genom beviljat antal assistanstimmar och några skäl att 

bevilja honom ytterligare tid har inte kommit fram. 

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling i målet. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

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

vissa funktionshindrade (LSS), kan för sin dagliga livsföring få assistans-

ersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § LSS 

(51 kap. 2 § SFB). 

 

Med personlig assistans 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 för andra personliga behov, om de inte tillgodoses på annat 

sätt (9 a § LSS). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt i målet att  har rätt till personlig assistans. 

Frågan i målet är i vilken omfattning han behöver hjälp av två personer 

samtidigt (dubbel assistans). 

 

Frågan om dubbel assistans har inte behandlats i lagstiftning eller 

förarbeten. Av praxis framgår att tid för dubbel assistans i normalfallet ska 

beräknas utifrån den tid det tar att utföra en aktiv insats, utan att hänsyn tas 

till omständigheter som har med assistenten, schemaläggningsproblem eller 

liknande förhållanden att göra (jfr Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 juli 

2008 i mål nr 1754-07 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 

5 september 2008 i mål nr 3619-07). Undantag kan emellertid göras då 
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hjälpbehovet är av sådan art att det är förenat med allvarliga hälsorisker att 

bevilja dubbel assistans endast för den tid det tar att utföra aktiva insatser. 

Dubbel assistans utöver aktiva insatser har beviljats vid epilepsi av 

kontinuerligt, omfattande och samtidigt helt oförutsägbart slag som krävt 

snabba insatser för att undvika skada (jfr Kammarrätten i Stockholms dom 

den 13 oktober 2008 i mål nr 3219-08). 

 

I målet har kommit fram att  har en mycket svår epilepsi med 

talrika epileptiska anfall. Av överläkaren i neurologi  

läkarintyg den 13 april 2015 framgår att  dagligen har 

epileptiska anfall av olika karaktär. I målet finns en utförlig utredning 

avseende  anfall, bl.a. har den dagliga verksamheten 

dokumenterat hans kramper och det finns även dokumentation i samma 

avseende från personliga assistenter, skola, fritids etc. Utredningen ger 

enligt förvaltningsrättens mening ett tydligt stöd för att  epilepsi 

är av kontinuerligt, omfattande och helt oförutsebart slag.  

 

 uttalade den 13 april 2015 bl.a. följande. Dagtid är s.k. 

droppattacker ett stort bekymmer för  ramlar då 

hejdlöst och skadar sig ofta illa och man har fått uppsöka akutintag vid 

upprepade tillfällen på grund av olika skador såsom sårskador och frakturer. 

 får även stora anfall, då han ofta får svårt med andningen. Det 

finns stor risk för aspiration, dvs. att han får ner saliv och matrester i 

luftstrupen. Dessa stora anfall kan inträffa nattetid och det är av yttersta vikt 

att  får ett korrekt omhändertagande under dessa anfall för att 

förhindra aspiration och/eller långvariga andningsuppehåll. Under ett stort 

anfall är det svårt att ensam se till att  får rätt vård och det är 

även svårt att ensam ge medicinering.  

 

Förvaltningsrätten anser att utredningen i målet ger ett tydligt stöd för att 

 vid sina anfall i form av droppattacker löper en stor risk att 
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skada sig om det inte finns två assistenter vid hans sida. Även vad gäller de 

stora anfallen finns risk för mycket allvarlig skada. Anfallen är av sådan 

frekvens och av sådant oförutsebart slag att  med hänsyn till 

den allvarliga skaderisken behöver dubbel assistans under dygnets alla 

vakna timmar för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Under tid 

 är på daglig verksamhet ska hans behov emellertid tillgodoses 

genom den verksamheten och rätt till assistansersättning för den tiden finns 

inte.  

 

Förvaltningsrätten anser att  nattetid, förutom den nu beviljade 

aktiva assistenten som utövar tillsyn, även behöver ha en assistent 

tillgänglig i närheten som kan hjälpa till när han får stora anfall. Detta mot 

bakgrund av vad som kommit fram om svårigheterna för en assistent att 

ensam ge nödvändig akut vård och de allvarliga risker som finns i den 

situationen. Detta behov kan tillgodoses genom s.k. väntetid.  

 

Annat har inte kommit fram än att  behov av dubbel assistans i 

denna omfattning förelåg redan vid tiden för hans ansökan om utökad 

assistansersättning. Det bör överlämnas åt Försäkringskassan att närmare 

beräkna assistansersättningens omfattning och bedöma om förutsättningar 

finns för rätt till ersättning för förfluten tid. 

 

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

 

 

Karin Hartmann 

Råman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Margareta Kreuter, Christofer 

Lundholm och Siw Lycke deltagit.  

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Maera Khan. 
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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 1
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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. 
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