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KLAGANDE 
Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad  

  

MOTPART 
  

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 12 juli 2017 i mål nr 4869-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens avgörande och fastställer 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stads beslut den 16 september 2016. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad (nämnden) yrkar att kammarrätten 

upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut den 

16 september 2016. 

 

 har förelagts att svara men har inte yttrat sig. 

 

Nämnden anför bl.a. följande. 

 

 är sedan juni 2017, redan innan förvaltningsrätten 

meddelade sin dom, beviljad boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) för hjälp med främst serviceinsatser i det egna hemmet. Hon är 

även beviljad daglig verksamhet enligt LSS som kommer att påbörjas efter 

semesterperioden, samt har insatser från psykiatrin flertalet tillfällen per 

vecka.  

 

Enligt uppgifter från personal i boendestödet sköter hon sina allra flesta 

vardagsmoment självständigt. Hon klarar att behärska de svårigheter som 

kan vara följden av hennes neuropsykiatriska funktionshinder. Hon är 

utskriven från slutenvården och de farhågor som läkarna uttryckt har inte 

besannats. Hon har visat att hon klarar sig mycket självständigt i sin egen 

lägenhet med endast begränsade stödinsatser från boendestödet samt 

rehabiliterande respektive behandlande insatser från psykiatrin. Det finns 

inget som styrker att hon har behov av så omfattande tillsyn som läkarna 

tidigare har ansett. Det krävs inte ingående kunskaper om henne för att 

tillgodose hennes behov. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § 1 LSS.  
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I likhet med underinstanserna anser kammarrätten att  

behov av hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig och att 

kommunicera med andra inte är av sådan karaktär att de kan anses utgöra 

grundläggande behov. Den återstående frågan i målet är vilket tillsynsbehov 

hon har. Avgörande är då om tillsynsbehovet, till följd av hennes psykiska 

funktionsnedsättning, är av aktiv, närmast övervakande karaktär och 

förutsätter ingående kunskaper om såväl henne som funktionshindret och 

därmed utgör ett grundläggande behov enligt 9 a § LSS. 

 

Ett tillsynsbehov på grund av ett omfattande självskadebeteende kan som 

förvaltningsrätten har konstaterat omfattas av de grundläggande behoven. 

Av den utredning som har tillkommit i kammarrätten framgår emellertid att 

 blev utskriven från vården utan stöd av personlig 

assistans och att detta fungerade bra med hjälp av det boendestöd hon får 

samt fortsatt kontakt med psykiatrin. Vid den eftersyn som kan göras i målet 

kan då konstateras att hon inte har haft behov av en sådan aktiv tillsyn som i 

lagens mening utgör ett grundläggande behov. Det finns därmed inte skäl att 

nu bevilja henne personlig assistans. Överklagandet ska därför bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Kammarrättslagmannen Ola Holmén (ordförande), kammarrättsrådet 

Göran Mattsson (referent) och tf. kammarrättsassessorn Erik Hannus har 

deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: kammarrättsfiskalen Sara Hanberger 
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PARTER 

 

Klagande 
  

 

 

 

Motpart 
Borås Stad, Sociala omsorgsnämnden 

50180 Borås 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala omsorgsnämndens beslut 2016-09-16 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att 

 har rätt till personlig assistans. 

 

2. Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Sociala om-

sorgsnämnden i Borås Stad för en beräkning av omfattningen av den be-

viljade personliga assistansen.  

 

BAKGRUND 

 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad (Nämnden) beslutade den 16 sep-

tember 2016 att avslå  ansökan om personlig assistans. 

Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande.  behöver 

ingen hjälp med personlig hygien, av- och påklädning samt att inta måltider. 

Hennes hjälpbehov är inte av den privata karaktär som avses då den inte 

uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten.  Se-
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gelmark kan föra sin egen talan och har inte behov av stöd ifrån tredje part 

för att överhuvudtaget kunna göra sig förstådd.  behov 

av aktiverings- och motivationsinsatser samt praktisk handledning av olika 

slag räknas inte till de grundläggande behoven. Suicid prevention, hantering 

av ångest, självskade- och annan beteendeproblematik räknas inte in i 

grundläggande behov då det är sjukvårdande insatser enligt Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL) och åligger annan huvudman att tillgodose.  

 

YRKANDEN M.M.  

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans i en om-

fattning om 24 timmar per dygn.    

 

Nämnden anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 anför i huvudsak följande. (Yttrandet är till största om-

fattningen avfattat av överläkare  på uppdrag av 

 och hennes föräldrar). Hon har behov av personlig assistans dygnet 

runt.  vistas sedan 1 juli 2014 inneliggande enligt LPT 

på grund av uttalad självskadetendens och återkommande suicidala tankar. 

Det har varit mycket svårt att komma till rätta med hennes depressiva och 

suicidala problematik, varför det ännu inte har gått att särskilt detaljerat pla-

nera för en fortsättning i psykiatriska öppenvårdens regi. Dock är bedöm-

ningen att hon även efter inneliggande vårdtid kommer att ha ett omfattande 

behov av stöd dygnet runt ifrån sin neuropsykiatriska diagnos som innebär 

att hon även när hon är optimalt behandlad ur depressivt perspektiv kommer 

att ha stora svårigheter att såväl upprätta som att upprätthålla en nöjaktig 

struktur i sin vardag. Hon kommer efter nu aktuell inneliggande vårdtid att 

under överskådlig tid ha behov av uppföljning via psykiatrisk öppen-

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 4869-16 

  

 

vårdsmottagning utifrån såväl hennes huvuddiagnos atypisk autism som 

bidiagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning. Ett relativt omfat-

tande kontinuerligt stöd i hemmet, i form av personlig assistans, bedöms 

härvid vara ett viktigt inslag. Det är inte heller insatser främst i form av sui-

cidprevention eller riktade behandlingsmetoder som efterlyses utan just en 

stöttning avseende  neuropsykiatriskt betingade svårig-

heter att relatera till andra, att ta till sig och tolka information samt upprätt-

hålla en värdig vardag och struktur.   

 

Nämnden vidhåller den bedömning som gjordes i beslutet. Det finns inga 

uppgifter om att sjukvården har förberett  genom exem-

pelvis behandlingsinsatser för att hon ska kunna tillgodogöra sig frivilliga 

insatser utanför slutenvården. Det saknas också en planering för sjukvårdens 

insatser i samband med utskrivning från psykiatrisk tvångsvård. Personlig 

assistans innebär inga tvångsinsatser och insatsen som sådan kan inte hindra 

 från att skada sig. Personlig assistans innehåller inte 

heller några inslag av behandlingskaraktär.  klarar själv-

ständigt alla moment i sin vardag och hon behöver endast tillrättalagd situat-

ion i de olika aktiviteterna och detta ingår inte i de grundläggande behov för 

personlig assistans enligt LSS.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m.  

Enligt 7 § första stycket LSS har personer som omfattas av lagen rätt till 

insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9 LSS, om 

de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses 

på annat sätt.  

 

I 9 § 2 LSS anges att biträde av personlig assistent är en sådan insats som 

avses i 7 §. Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses enligt 9 a § första 
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stycket 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 funkt-

ionshindrade (grundläggande behov).  

 

Tillämpningsområdet är avgränsat till att gälla situationer då det är fråga om 

hjälp och behov av mycket privat karaktär och där insatsen är av krävande 

eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Det 

är inte all hjälp med t.ex. måltider eller påklädning som kan anses vara av 

detta kvalificerade slag. 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 borde inte ha rätt till person-

lig assistans. Undantagsvis kan en annan bedömning göras där det är fråga 

om en person som 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 

RÅ 2009 ref. 57).  

 

Utredningen 

Av läkarutlåtande daterat den 12 maj 2016 framgår bl.a. följande. Patienten 

fick kontakt med barnpsykiatrin vid 14 års ålder då hon utvecklade en ät-

störningsproblematik. 2011 kom patienten över till vuxenpsykiatriska klini-

ken med symtom på ätstörning och ett självdestruktivt beteende. Slutligen 

kunde man sammanfatta patientens diagnos som atypisk autism som huvud-

diagnos och som bidiagnos emotionellt instabil personlighetsstörning. Pati-

enten har vårdats enligt både HSL och LPT och har sedan en mycket lång 

vårdtid tillbaka vårdats enligt LPT. Det finns nu en långsiktig planering för 

hur hon ska kunna slussas ut till eget boende. Patienten har gravt självska-

debeteende och har förlorat sina ben i samband med ett suicidförsök. Det 

finns även andra allvarliga incidenter med självskadebeteende. Patienten har 
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vårdats under lång tid i slutenvård och det finns en viss uppgivenhet hos 

patienten då hon längtar till egen lägenhet, men på grund av hennes psy-

kiska status har det inte gått att skriva ut henne efter hennes önskemål. Be-

dömningen är att patienten för att kunna klara ett eget boende behöver ha 

personlig assistans dygnet runt. Då patienten nu har fått sin autismdiagnos 

tillhör hon personkrets 1 i LSS och har därför rätt till LSS-insatser. Patien-

ten har på grund av sin autism stora svårigheter att relatera till andra, svårt 

för förändringar och ny information. Hon vänder ofta detta mot sig själv och 

det blir ett självskadebeteende. Patienten har svårt att sortera olika stimuli, 

hon måste göra en sak i taget vilket resulterar i långsamt arbetstempo. Pro-

blemlösning kan beskrivas som rigid. Patienten har svårt med flexibilitet. 

Detta medför svårigheter att slutföra uppgifter och förändra sin problemlös-

ning då detta krävs. Hon har även svårt för mentalisering, perspektivtagande 

och svårt att sätta sig in i vad andra tycker och tänker. Utifrån detta behöver 

patienten konkret och praktisk handledning för att kunna ändra sitt beteende 

konstruktivt.  

 

Av arbetsterapeutisk utredning daterad den 6 augusti 2015 framgår bl.a. 

följande. Personal på avdelningen uppger att patienten inte alltid äter och att 

man ibland måste uppmana henne att göra det. Patienten tillstår att det är så. 

Hon klarar på egen hand av förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning, 

personlig hygien, övrig kroppsvård, resor och matlagning. Patienten tror att 

hon kan behöva viss hjälp med inköp, mest beroende på att hon har svårt att 

nå och bära. Hon tror också att hon utifrån sina fysiska hinder behöver viss 

hjälp med städning. Patienten är i nuläget ovan vid att tvätta och känner sig 

osäker och vill ha hjälp för att inte förstöra kläder. Patienten läser och an-

vänder dator. Det framkommer från samtliga tillfrågade att patienten inte är 

hjälpsökande vid försämrat mående. De som känner patienten uppger att de 

ser på henne när hennes mående försämras, vilket är en förutsättning för att 

kunna ge stöd då patienten inte själv kommunicerar detta. I nuläget samt vid 

utskrivning har patienten behov av att ständigt ha en person hos sig, främst 
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för att förhindra självskada. Patienten har även en ätstörning där hon från 

och till straffar sig själv genom att inte äta. Personal måste därför motivera 

henne till att göra det.  

 

Av arbetsterapeutisk utredning och bedömning under perioden 20161031 – 

20161108 framgår bl.a. följande. Patienten är dubbelamputerad och använ-

der sig av proteser och rullstol. Hon har vid upprepade tillfällen svalt bestick 

och andra föremål i ångestlindrande och självskadande syfte. Hon är opere-

rad vid upprepade tillfällen p.g.a. de olika föremål som hon svalt. Patienten 

har under inneliggande period haft tillsyn vid måltider då hon besväras av 

tvångstankar som gör att hon vill ta bestick för att senare använda i ångest-

lindrande och självskadande syfte. Hon behöver också tillsyn för att se till 

att hon äter vid måltider. Under förutsättning att maten serveras henne och 

under förutsättning att hon har tillsyn vid måltider har patienten ätit och 

druckit självständigt. Vad gäller förflyttning har patienten behov av hjälp av 

annan i form av en tillrättalagd situation för att självständigt utföra delmo-

ment i aktiviteten. Hon har behov av tillsyn vid förflyttning med proteser 

och kryckor främst för att hon inte kan ta sig upp om hon ramlar. Patienten 

har behov av hjälp vid toalettbesök på så vis att hon behöver få situationen 

tillrättalagd inför toalettbesöket. Under förutsättning att aktiviteten är tillrät-

talagd för henne kan hon vara självständig i aktiviteten. Hon har samma 

behov vad avser duschning. Patienten kommunicerar inte alltid sina hjälp-

behov. Patienten läser, skriver, använder dator och telefon. Patienten har 

eget körkort, men har inte kört bil sedan hon blev inlagd på psykiatrisk vår-

davdelning och säger att om hon ska köra igen behöver hon träna på det. 

Hon har behov av annan vid hjälp med matlagning, inköp av dagligvaror, 

städning och tvätt.  

 

 

 

 

6



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 4869-16 

  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § LSS. Frå-

gan i målet är om hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven är 

sådant att hon har rätt till insatsen personlig assistans.  

 

Av utredningen i målet framgår att  har behov av hjälp 

och stöd i samband med måltider och personlig hygien så som toalettbesök 

och duschning. Det framgår dock att behoven avser hjälp med att förbereda 

samt att ställa i ordning inför måltider, toalettbesök och duschning. Med 

beaktande av kravet som finns på att hjälpbehoven ska vara av mycket per-

sonlig karaktär kan förvaltningsrätten konstatera att  

behov avseende hjälp i samband med måltider och personlig hygien inte är 

av den personliga karaktär som krävs för att berättiga till personlig assistans. 

Det framgår också att  klarar av att på egen hand klä av 

och på sig. Något grundläggande hjälpbehov avseende dessa delar har 

 således inte.   

 

Att kommunicera med andra och därmed kunna skapa och upprätthålla soci-

ala kontakter hör till de grundläggande behoven. För att kommunikation ska 

ingå i de grundläggande behoven krävs att det behövs ingående kunskap om 

personen, personens funktionshinder och kommunikationssätt (RÅ 2010 ref. 

17). Förvaltningsrätten konstaterar att  utan problem har 

förmåga att kommunicera och göra sig förstådd med andra människor. 

 har därför inte något behov av hjälp med kommunikat-

ion.   

 

För att ett tillsynsbehov ska omfattas av de grundläggande behoven krävs att 

behovet är av övervakande karaktär samt att den som ska utöva tillsynen 

behöver ha ingående kunskaper om den funktionshindrade för att kunna 

utföra tillsynen på ett tillfredsställande sätt (Kammarrätten i Jönköping mål 

nr 1353-10). Att ett självskadebeteende kan anses uppfylla kriterierna för ett 
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tillsynsbehov som omfattas av de grundläggande behoven framgår av 

Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1364-15. Förvaltningsrätten konstaterar 

att  har ett omfattande självskadebeteende och att hon 

för att straffa sig själv bl.a. självsvälter och sväljer föremål samt att hon på 

grund av tidigare suicidförsök förlorat båda benen samt behövt opereras ett 

flertal gånger. Det framgår vidare att  är, och under en 

längre tid, har varit intagen på slutenvården samt att det för att öppenvård 

ska bli aktuell krävs att hon beviljas personlig assistans. Förvaltningsrätten 

anser mot denna bakgrund att  behov av tillsyn är av 

övervakande karaktär. Förvaltningsrätten anser vidare mot bakgrund av den 

utredning som finns i målet att  problematik är av kom-

plex karaktär och förutsätter att den som ska utöva tillsynen över henne be-

höver ha ingående kunskaper om henne och hennes funktionsnedsättning för 

att kunna utföra tillsynen på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningsrätten 

anser vidare att hennes grundläggande behov avseende tillsyn är av sådan 

omfattning som krävs för att hon ska ha rätt till personlig assistans.  

 

Vad avser övriga behov som  behöver hjälp med, där-

ibland att laga mat, vara behjälplig vid inköp, förflyttningar, städa och tvätta 

så bedömer förvaltningsrätten att dessa behov faller utanför vad som anses 

vara grundläggande hjälpbehov.  

 

Det bör i första hand ankomma på Nämnden att göra en närmare beräkning 

av omfattningen på den beviljade personliga assistansen. Handlingarna i 

målet ska därför lämnas över till Nämnden för en sådan beräkning.   
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1D) 

 

 

Mattias Henriksson 

 

Rådmannen Mattias Henriksson samt nämndemännen Kerstin Cewers, Anna 

Helgesson och Emil Gullbrantz har avgjort målet. Föredragande jurist har 

varit Kristin Rydenståhl.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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