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KLAGANDE 
  

 

Vårdnadshavare: 

 och  

 

Ombud: 

Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 10 mars 2017 i mål nr 73-16,  

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden på så sätt att avdrag 

för föräldraansvar vid korttidsvistelse inte ska göras vid assistans-

beräkningen. Det ankommer på Försäkringskassan att göra denna 

beräkning. 

 

2. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

3. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens sekretessbeslut. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 vidhåller sitt i förvaltningsrätten framställda yrkande och 

anför bl.a. följande. Det behövs ytterligare tid för dubbel assistans i hemmet 

och i samband med fritidsaktiviteter. Hon har rätt till assistansersättning 

under skoltid. En prövning av sådan rätt bör i första hand utgå från en 

bedömning av om det föreligger särskilda skäl eller inte. En bedömning av 

huvudmannens möjligheter att tillgodose behovet genom att tillföra resurser 

är mot denna bakgrund obehövlig. Hon har ostridigt behov av hjälp med 

kommunikation som ett grundläggande behov och måste därför anses 

uppfylla kravet på särskilda skäl. Vid korttidsvistelse har hon rätt till dubbel 

assistans och det kan inte anses finnas något föräldraansvar vid sådan 

vistelse. Eftersom hon har beviljats assistansersättning vid korttidsvistelse 

borde rimligen Försäkringskassan betraktas som huvudman för hennes 

behov där av dubbelassistans och det går då inte att hänvisa till annan 

huvudman såvitt gäller detta behov. 

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten finner att skäl för att bevilja ytterligare tid med dubbel 

assistans i hemmet eller i samband med fritidsaktiviteter inte föreligger. 

 

På de skäl förvaltningsrätten anfört finner kammarrätten att särskilda skäl 

för assistansersättning under skoltid inte föreligger. 

 

Om ett behov av dubbelassistans uppstår när  är på 

korttidsvistelse får det anses ligga inom personalens ansvar att tillfälligt 

hjälpa till. Huruvida detta fungerat bra eller inte föranleder inte någon annan 

bedömning. Hon ska därför inte beviljas dubbelassistans för denna tid. 
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Kammarrätten anser däremot att det inte finns skäl att göra avdrag för 

föräldraansvar när  vistas på korttids. Sådan vistelse syftar 

bl.a. till att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet (prop. 

1992/93:159, bilaga 1, s. 178). Avdrag för föräldraansvar förutsätter enligt 

kammarrättens mening att barnet är under föräldrarnas omvårdnad. 

Överklagandet ska således bifallas i denna del.    

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande), Göran Mattsson (referent)  

och Linda Svärd har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare: 

 

 

 

 

  

Ombud: Advokat Jan Jonsson 

Igne Advokatbyrå AB 

Vasagatan 17 

903 29 Umeå 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-11-04, se bilaga 1  

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och beslutar att 

 har rätt till dubbel assistans vid förflyttningar i hemmet med 14 tim-

mar per vecka från och med februari 2015.  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

Det ankommer på Försäkringskassan att utreda i vilken utsträckning  

 ska beviljas ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för förfluten 

tid. 

1
Bilaga A
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Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) att bestämmelsen om sekretess i 28 kap. l § 

samma lag ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter om 

enskilds personliga förhållanden som lagts fram vid den muntliga för-

handlingen inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom. 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT OCH YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 4 november 2015 att be-

vilja  ytterligare tid för dubbel assistans med genomsnitt-

liga två timmar per vecka för fritidsaktiviteter från och med februari 2015.  

Hon är således beviljad assistansersättning motsvarande i genomsnitt 74,47 

timmar i veckan för februari – juli och med 72,94 timmar per vecka under 

augusti – januari. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i en omfatt-

ning av i genomsnitt 133,39 timmar per vecka från och med februari 2015.  

 

Försäkringskassan tillstyrker bifall till överklagandet om dubbel assistans 

vid förflyttningar i hemmet med tre minuter per lyft och överlämnar åt för-

valtningsrätten att bedöma hur många lyft som får anses vara skäliga. För-

säkringskassan bestrider i övrigt bifall till överklagandet.   

 

Förvaltningsrätten har 23 februari 2017 hållit muntlig förhandling i målet. 

På begäran av  har  och  

 hörts som vittnen. 
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VAD PARTERNA OCH VITTNENA ANFÖR 

 

 

Hon har en CP-diagnos med spasticitet och hon har även epilepsi samt en 

lindrig utvecklingsstörning. Hon behöver hjälp med allt och även med att 

sysselsätta sig. Hon har tillgång till en stor mängd hjälpmedel. Hon går nu i 

årskurs 2 på Stommenskolan i Kinna som är en grundsärskola. Hon är i sko-

lan och på fritids kl. 07.30 – 16.00.  

 

Assistansersättning under skoltid 

Hon har ett ostridigt behov av hjälp i samband med kommunikation, därtill 

är det ostridigt att hennes behov av hjälp i samband med kommunikation är 

av sådan art och omfattning att det är hänförligt till de grundläggande beho-

ven. Vidare är det ostridigt att hon har ett omfattande tillsynsbehov. Försäk-

ringskassan har inte motiverat sitt ställningstagande till varför hon anses ha 

ett omfattande behov av tillsyn varvid det får utgås ifrån att bedömningen av 

hennes tillsynsbehov bland annat har grundat sig i de uppgifter som hennes 

föräldrar har lämnat. Därmed bör Försäkringskassan vid bedömningen av 

hennes tillsynsbehov ha beaktat att hon bland annat saknar förmåga att han-

tera frustration och till följd av detta ofta blir mer eller mindre otröstlig. För 

att förhindra att dessa situationer uppstår och för att hjälpa henne att lugna 

ned sig och komma ur frustrationen när sådana situationer uppstår krävs det 

att den person som hjälper henne dels ägnar sin fulla tid åt henne, dels kan 

kommunicera med henne på ett sådant sätt så att hon förstår. Hon använder 

idag en dator som hon styr med hjälp av sina ögon. Hon använder idag även 

peklampa och kommunikationskartor/pekkartor. Hon har börjat använda 

PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) som är ett arbetssätt för 

att organisera ordförrådet i en kommunikationsbok/pärm. Hon behöver bild-

stöd för att kunna uttrycka sig och hon är beroende av att en vuxen finns 

med som assisterar och stödjer henne i hennes olika kommunikationssätt 

eftersom hon saknar förmågan att använda sig av sina kommunikations-

hjälpmedel självständigt. Med beaktande av hennes ålder och funktionsned-
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sättningar är det hennes omgivning som har ansvaret för att hon ska ges 

möjlighet att bibehålla och utveckla hela sin kommunikativa kompetens. I 

grundsärskolan finns det förvisso pedagoger och elevassistenter till alla ele-

ver men för att kunna ge henne det stöd och den specifika hjälp som just hon 

behöver och för att klara henne i hennes kommunikation under skoldagen 

och tillsammans med henne utveckla hennes kommunikation i många olika 

sammanhang måste man ha ingående och specifika kunskaper om henne 

samt hennes funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar just henne. Per-

sonal inom grundsärskolan har inte idag och kommer inte heller i framtiden 

att kunna förstå, tolka och bekräfta hennes olika utryckssätt på samma sätt 

som hennes assistenter. Det är först när hon har tillgång till en assistent un-

der skoldagen som det kan säkerställas att hon får de möjligheter till kom-

munikation som hon har rätt till och som gör att hon kan bibehålla och ut-

veckla sina kommunikationsmetoder och som också gör hennes skoldag i 

grundsärskolan meningsfull och utvecklande inom relevanta områden. Sko-

lans elevassistenter kan inte använda sig av hennes hjälpmedel och hon vill 

att hjälpmedlen ska användas under hela dagen. Skolans assistenter uppfat-

tar inte hennes signaler. Det har varit förändringar i personalgruppen och de 

som kunde sättet att kommunicera har slutat. Med hänsyn till detta samt att 

hon har ett ostridigt behov av hjälp i samband med kommunikation som ett 

grundläggande behov måste hon anses ha sådana särskilda skäl att hon ska 

beviljas assistansersättning under skoltid. Hennes behov av hjälp för att 

lugna ned sig när hon blir frustrerad och komma ur frustrationen när sådana 

situationer uppstår ska givetvis också tas med vid bedömningen av hennes 

rätt till assistansersättning under skoltid. 

 

Beräkning av antalet timmar under korttidsvistelse 

För henne och hennes föräldrar framstår det som anmärkningsvärt att de 

skulle ha ett ansvar för att tillgodose hennes behov under sådan tid som hon 

vistas på korttids. I synnerhet eftersom det i beslutet om hennes rätt till kort-

tidsvistelse, som skäl till den beviljade insatsen, bland annat anges att hen-

nes föräldrar är i behov av avlastning till följd av hennes omfattande funkt-
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ionshinder, vilket knappast kan anses fullt realiserbart när det samtidigt för-

väntas av hennes föräldrar att de ska inställa sig på korttids under två tim-

mar per kortidsdygn. 

 

Hennes behov av dubbelassistans 

Hon vidhåller vad hon tidigare anfört avseende hennes behov av dubbelassi-

stans i samband med fritidsaktiviteter. Trots att hon inkommit med komplet-

terande medicinsk utredning avseende hennes behov av dubbelassistans i 

samband med förflyttningar kan det konstateras att Försäkringskassan 

alltjämt kvarstår vid bedömningen att hon inte är i behov av detta. Oaktat 

den av henne åberopade kompletterande medicinska utredningen har För-

säkringskassan inte ansett behovet av dubbelassistans visat på grund av att 

det inte framgår av den kompletterande medicinska utredningen huruvida 

den bygger på observation eller intervju med hennes föräldrar. I en ingiven 

inlaga daterad den 3 maj 2015 har de utförligt redovisat och exemplifierat 

sådana situationer under dagen som hon har behov av dubbelassistans. Av 

intyg, daterat den 16 december 2015, upprättat av överläkaren  

 framgår bland annat att hon har en varaktig motorisk förlamning i 

samtliga extrimiteter. Dessutom besväras hon av permanenta spänningar 

som följd av en obalans mellan olika muskelgrupper. Dessa spänningar 

finns dygnet runt men kan variera kortvarigt i en viss grad och bli tillfälligt 

mindre när hon är i en vilofas eller är trött eller när hon sover. Mot bakgrund 

av den åberopade medicinska utredningen måste det anses visat att hon sak-

nar förmåga till att medverka vid förflyttningar, är i behov av dubbelassi-

stans i samband med förflyttningar, att den medicinska bedömningen av 

hennes behov av dubbelassistans i samband med förflyttningar grundar sig 

på observation av henne i samband med sådana, att omfattningen och graden 

av hennes spasticitet kan variera men endast kortvarigt och då är det tillfäl-

ligt mindre när hon är i en vilofas eller är trött eller när hon sover men att 

alla medvetna aktiviteter ökar spänningen i både övre och nedre extremite-

terna vilket medför begränsningar i utförande, att en eventuell och trolig 

behandling med Baklofenpump enbart kan lindra hennes besvär men att 
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behovet av dubbelassistans i samband med förflyttningar kommer att kvar-

stå oförändrat efter en sådan behandling. Lyft per dag kan beräknas till 50 

stycken och varje lyft tar 3 minuter. 

 

Hon är beviljad enkel assistans när hon vistas på den beviljade korttidsvisel-

sen i Sätila. Där har hon tillgång till taklyft i badrummet och i hennes rum. 

Det är sagt att korttidspersonalen ska vara behjälplig vid förflyttningar. Men 

hennes assistent får inte den hjälp hon behöver av personalen. Man har tagit 

upp detta med ansvarig för kortidsboendet. Assistenten måste själv utföra 

förflyttningarna. Hennes föräldrar har själva fått sätta in dubbel assistans för 

att förflyttningarna ska vara säkra.  

 

Vårdnadshavarna har vid den muntliga förhandlingen redogjort för  

 hjälpbehov utifrån ett antal filmklipp som spelats upp. 

 

Försäkringskassan 

Att det inte fungerar med personalen på korttids är inte skäl för att bevilja 

assistansersättning för dubbel assistans. Personalen på korttids ska vara be-

hjälplig vid förflyttningar. 

 

Det är skolans ansvar att under skoltid tillgodose  behov. Att det inte 

fungerat med elevassistenterna innebär inte att behovet ska tillgodoses ge-

nom personlig assistans. Det framgår inte av intyg från arbetsterapeut att 

skolan inte skulle klara av att använda sig av  kommunikation med 

PODD.  

 

Försäkringskassan vidhåller bedömningen att det ska vara fortsatt föräldra-

ansvar i korttidsboendet. Det är inte tänkt att föräldrarna ska åka till kort-

tidsboendet när man gör avdrag för föräldraansvar. Det är dock inte mening-

en att assistansersättning ska betalas ut för all vaken tid på korttids. 
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Hon arbetar som arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen i Borås 

och har haft kontakt med  sedan hon var i 1 – 2 års ålder. Hon har 

haft regelbunden kontakt med henne i hemmet, på habiliteringen och i för-

skolan.  har en svår CP-skada med mycket ofrivilliga rörelser och 

mycket spasticitet. Hon är osäker i alla lägesförändringar som hon upplever 

som mycket obehagliga.  kan ligga på golvet. Hon kan inte förflytta 

sig gående. Hon kan stå på sin spasticitet men kan falla ihop.  för-

flyttas med hjälp av hjälpmedel. Vid lyften behöver man vara minst två per-

soner.  upplever det som mycket obehagligt när hon förflyttas. Hon 

fäktar med armarna och fastnar ibland i hjälpmedlet. Om man inte är två 

personer riskeras att hon faller ur hjälpmedlet. Alla förflyttningar är en 

orosfaktor även om man har en lyft. 

 

 

Hon arbetar som leg. sjukgymnast på barn- och ungdomshabiliteringen i 

Borås. Hon är  sjukgymnast sedan  var 3 – 4 år. Hon har träf-

fat  på habiliteringen, i hemmet, tidigare i förskolan och nu i skolan 

samt vid bassängträning.  står på sina egna spänningar som växlar 

mycket. Slappnar hon av så sjunker hon ihop.  kan inte få till några 

steg. För att göra säkra förflyttningar av  måste det vara två personer 

som utför detta. –  hänvisar till intyg som är daterat den 5 

januari 2016. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m.m. 

Enligt 51 kap. 2 § SFB kan en försäkrad som omfattas av 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för sin 

dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig 

assistans som avses i 9 a § samma lag. Enligt 3 § samma kapitel krävs för 

rätt till assistansersättning att den försäkrade behöver personlig assistans i 
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genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som 

avses i 9 a § LSS. 

 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses enligt 9 a § samma lag per-

sonligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på 

grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin person-

liga 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 person-

liga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

I prop. 1992/93:159 s. 195 anges att med daglig livsföring menas förutse-

bara, kontinuerliga eller ofta återkommande aktiviteter eller situationer av 

vardagligt slag. Det är det genomsnittliga stödbehovet per vecka som För-

säkringskassan ska bedöma. Stödbehovet kan således variera från dag till 

dag. 

 

I 3 § förordningen (1993:1091) om assistansersättning anges att vid beräk-

ning av antal assistanstimmar enligt 51 kap. SFB ska beaktas all tid som 

avser uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga stödet i den 

dagliga livsföringen till den försäkrade. Enligt 4 § samma förordning får 

Försäkringskassan meddela föreskrifter om beräkningen av assistansersätt-

ningen. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt LSS och att 

hon har rätt till assistansersättning. Frågan i målet är om hon har rätt till 

assistansersättning under skoltid, dubbel assistans i hemmet, ytterligare 

dubbel assistans vid fritidsaktiviteter och dubbel assistans under korttidsvis-

telsen samt hur föräldraansvaret ska beräknas under korttidsvistelsen.  
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Eftersom det är  som har ansökt om en förmån är det hon 

som har bevisbördan. Det är därmed hon som måste göra det sannolikt att 

hon uppfyller förutsättningarna för att beviljas assistansersättning i större 

omfattning än i det överklagade beslutet.  

 

För att  ska ha rätt till assistansersättning under skoltid 

krävs det särskilda skäl. Hon har gjort gällande att det finns sådana särskilda 

skäl eftersom hon har så stora svårigheter att kommunicera och att det krävs 

någon med ingående kunskap om hennes sätt att kommunicera och att sko-

lans elevassistenter inte har denna förmåga. Förvaltningsrätten anser dock 

att skolan som huvudman har ett ansvar för att ordna elevassistenternas ut-

bildning avseende  behov. Enligt förvaltningsrättens me-

ning saknas det stöd i utredningen för att hennes situation är sådan att hon 

ska beviljas assistansersättning även under skoltid. 

 

Förvaltningsrätten anser att utredningen samt vad som framkommit vid den 

muntliga förhandlingen ger stöd för att  har ett behov av 

dubbel assistans vid förflyttningar i hemmet. Hon och Försäkringskassan är 

ense om att varje lyft tar tre minuter. Förvaltningsrätten anser vid en sam-

mantagen bedömning att antalet lyft per dag skäligen kan beräknas uppgå 

till i genomsnitt 40 stycken.  ska därför beviljas ytterligare 

assistansersättning för dubbel assistans för förflyttningar i hemmet med 14 

timmar per vecka (40 lyft x 3 minuter x 7 dagar). 

 

Vad gäller frågan om dubbel assistans vid korttidsvistelsen så framgår det 

att personal på boendet ska tillgodose   behov av dubbel-

assistans. Att personal inte har velat vara behjälpliga kan inte medföra att 

assistansersättning ska utgå för dubbel assistans på korttids. Det har inte 

heller framkommit att  skulle vara i behov av ytterligare 

dubbel assistans vid fritidsaktiviteter än vad Försäkringskassan har beviljat i 

sitt omprövningsbeslut. Det har inte framkommit några omständigheter att 

frångå Försäkringskassans beräkning av föräldraansvaret för  vid 
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tidpunkten för det överklagade beslutet och hur det ska beräknas under kort-

tidsvistelsen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten anser att  ska beviljas ytterligare assi-

stansersättning för dubbel assistans vid förflyttningar i hemmet med 14 

timmar per vecka från och med februari 2015. Överklagandet ska således 

bifallas delvis.  

 

Ersättning kan dock beviljas endast om personlig assistans faktiskt har ut-

förts, såvitt gäller förfluten tid. Om  har haft kostnader för 

assistans ska hon beviljas ekonomiskt stöd även till skäliga kostnader för 

detta. Det ankommer dock på Försäkringskassan att som första instans även 

utreda och pröva dessa eventuella kostnader. 

 

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

 

 

Jan Källman 

 

Rådmannen Jan Källman samt nämndemännen Mats Brandt, Lennart Hag-

lund och Thorbjörn Johansson har avgjort målet. Föredragande jurist har 

varit Eva Johnsén. 
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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. 

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 bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer 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 – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer 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




