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KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

 

 

DOM 
2018-12-17 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 2981-17 

 

  

 

 

Dok.Id 233808     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

Vårdnadshavare:  och  

 

Ombud: Moa Larsson 

Humana Assistans AB 

  

MOTPART 
Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 4 oktober 2017 i  

mål nr 5566-16, se bilaga A  

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

 

________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden och förklarar att 

 har rätt till ytterligare sju timmar personlig assistans per 

vecka. 

 

2. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten beviljar honom personlig assistans i 

ansökt omfattning eller i den omfattning kammarrätten anser skälig. I andra 

hand yrkar han att kammarrätten beslutar att han har rätt till tillsyn all vaken 

tid och återförvisar målet till Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings 

kommun för att närmare bestämma tillsynens omfattning med hänsyn till 

föräldraansvar och tid i annan omsorg.  

 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun motsätter sig bifall 

till överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

 

Områdesnämnden har bedömt att han inte har rätt till tillsyn som ett grund-

läggande behov, men har inte gjort någon bedömning av tillsynsbehovet 

som ett övrigt behov. Det framgår klart av intygen från kurator, behand-

lande läkare och sjukgymnast samt av uppgifter i samband med områdes-

nämndens besök på skolan att han är i behov av tillsyn hela tiden. Det 

framgår att han är distanslös samt har utbrott och utåtagerande beteende. 

Han är nyfiken, orädd, hyperaktiv och impulsstyrd. Han tar av sig bilbälte 

och reagerar på yttre stimuli. Han har svårt för socialt samspel och uppvisar 

oönskade beteenden i samvaro med andra barn, då han kan komma för nära 

eller slå dem. Hans behov är konstant och kan inte jämföras med det behov 

barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning har. Föräldraansvaret får 

anses starkt begränsat då han vid tidpunkten för områdesnämndens 

utredning var sju och ett halvt år. I en dom från Kammarrätten i Göteborg 

(mål nr 5403-11) bedömdes att avdrag för föräldraansvaret vid tillsyn 

skäligen kunde uppgå till sju timmar i veckan. 
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Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun 

 

Av utredningen framgår att  behöver mycket fysisk aktivitet 

för att må bra och att han, när han är hemma, tycker om att titta på sin I-pad 

och tv. Han är rymningsbenägen, men rör sig fritt i familjens bostad då 

familjen håller dörrarna låsta. Han är impulsiv, uppfattar inte trafikfaror 

samt har ett utåtagerande beteende när han blir arg. Han behöver ha någon i 

sin närhet som kan ingripa vid behov. Det framgår dock inte i vilken om-

fattning det finns ett tillsynsbehov i hemmet eller vid utevistelse. Det 

framgår inte heller i vilken omfattning någon behöver ingripa för att för-

hindra eller hantera skadliga situationer för honom själv eller andra.  Det är 

inte visat att det finns ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär av 

personer med ingående kunskap om  Hans behov i denna del 

kan därför inte anses vara grundläggande.  

 

 har ett visst tillsynsbehov i samband med måltider som går 

utöver normalt föräldraansvar. Föräldraansvaret för barn i  

ålder är dock fortfarande relativt omfattande även för barn utan funktions-

nedsättning. Skäl för att bevilja tid för tillsyn all vaken tid som ett övrigt 

behov finns därför inte. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är i första hand om  till följd av sin funktions-

nedsättning har behov av tillsyn all vaken tid, antingen som ett grundläg-

gande behov i form av aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär eller 

som ett annat personligt behov.  har av omsorgsnämnden be-

viljats tid för tillsyn som ett annat personligt behov i en omfattning av 

2 timmar 40 minuter per vecka och enbart i samband med måltider. 
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Av utredningen i målet framgår att  bl.a. är hyperaktiv, im-

pulsstyrd och rymningsbenägen samt att han kan bli utåtagerande när han 

blir arg eller frustrerad. Han kan ha utbrottsfria dagar, men även dagar med 

2-10 utbrott per dag. Utbrotten varar från en till fem minuter. Oftast är han 

dock glad och nyfiken och han tycker om att umgås med andra barn. I 

skolan behöver han så gott som hela tiden ha en vuxen person vid sin sida. 

Vid områdesnämndens hembesök beskrev föräldrarna att de under skolfria 

dagar är mycket ute, eftersom  behöver mycket fysisk aktivitet 

för att må bra. När han är hemma tycker han om att titta på sin I-pad, tv och 

spela fotboll. Han tycker om att träffa andra barn, främst syskonbarnen. Vid 

lek behöver han ständig tillsyn. Han kan slå till folk när han blir exalterad. 

Om han blir missförstådd kan han bli ledsen och frustrerad.  

 

Kammarrätten instämmer i områdesnämndens bedömning att  

tillsynsbehov inte är av sådan karaktär att det ska anses tillhöra de grund-

läggande behoven. Vad gäller tillsyn som ett annat personligt behov anser 

kammarrätten, i likhet med underinstanserna, inte att utredningen ger stöd 

för att hans behov i denna del skulle gälla under all vaken tid. Av utred-

ningen framgår bl.a. att han i hemmet kan underhålla sig själv med hjälp av 

I-pad, tv etc. men att han även har stort behov av fysiska och sociala aktivi-

teter tillsammans med andra barn.  I samband med lek med andra barn 

kräver han ständig tillsyn på grund av sin höggradiga impulsivitet och 

frekventa utåtagerande beteende. Enligt kammarrättens bedömning kräver 

även barn i  ålder som inte har någon funktionsnedsättning 

viss tillsyn vid såväl inom- som utomhusaktiviteter tillsammans med andra 

barn. I  fall får dock en viss del av denna tillsyn anses gå 

utöver vad som faller inom normalt föräldraansvar. Kammarrätten anser att 

denna tillsyn kan beräknas uppgå till i genomsnitt en timme per dag, eller 

sju timmar per vecka.  

 

Vad gäller omfattningen av övriga insatser enligt LSS instämmer kammar-

rätten i underinstansernas bedömning.  
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Överklagandet ska således bifallas endast på så sätt att  ska 

beviljas personlig assistans med ytterligare sju timmar per vecka.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Evalotta Grip 

(referent) samt tf. kammarrättsassessorn Lina Wiker har deltagit i 

avgörandet. 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I JÖNKÖPING 
DOM 
2017-10-04 

Meddelad i Jönköping 

Mål nr 

5566-16 

 

 

 

Dok.Id 238511     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2201 

550 02 Jönköping 

Hamngatan 15 036-15 66 00  036-15 66 55 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Ombud: Johannes Ståhlnacke 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 
Jönköpings kommun, Sociala områdesnämnden väster 

Nämndkansliet 

551 89 Jönköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala områdesnämnden västers beslut 2016-10-25, se bilaga 1 

 

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

funktionshindrade, LSS  

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans i ansökt omfatt-

ning eller i den omfattning som förvaltningsrätten finner skälig. Han anför 

bl.a. följande. Kommunen har endast beaktat en liten del av hans yrkande 

1
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om tillsyn. Tillsyn har beviljats vid måltider. Han ska beviljas tillsyn all sin 

vakna tid med avdrag för ett visst föräldraansvar. Kommunen har bedömt att 

han inte ska beviljas tillsyn som ett grundläggande hjälpbehov, men har inte 

beaktat eller ens bedömt behovet av tillsyn som ett övrigt hjälpbehov. Det 

går inte lämna honom ensam. Han har ett våldsamt och utåtagerande bete-

ende som sker med en hög frekvens. Han saknar konsekvenstänkande och 

har ingen förståelse för faror. Utbrotten kan komma plötsligt och oförutsett. 

Ibland måste det även finnas två personer för att kunna hantera honom.  

 

Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun (nämnden) anser att 

överklagandet ska avslås.  

 

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 

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).  

 

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.  

2
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I förarbetena (prop. 1992/93:159 s. 65) till LSS framgår bl.a. följande. Då 

det gäller behov av personlig assistans till barn har vårdnadshavare till barn 

med funktionshinder, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldra-

balken för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov 

blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också svara för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga om-

ständigheter. Det finns emellertid en grupp barn som är mycket vårdkrä-

vande och för vilka föräldraansvaret i kombination med t.ex. avlösarservice, 

barnomsorg och skola inte räcker till.  

 

Utredningen 

Av läkarintyg daterat den 26 februari 2016 anges bl.a. följande.  har 

diagnoserna svår utvecklingsstörning och beteendestörning samt ADHD. 

 har även epileptiska störningar i hjärnan, men inga ep-anfall eller ep-

diagnos. Är både rymningsbenägen och kan inte uppfatta fara. Upplevs som 

väldigt orädd. Kan bli arg och skriker, kastar saker, smäller med dörrar eller 

kan slåss. Brukar inte vara arg länge, ca fem minuter. Situationer i vilka 

 kan bli arg är när han inte kan göra sig förstådd, när det inte blir som 

han vill och vid byte av aktiviteter då han måste byta till något ”tråkigare”. 

Upplevs rastlös. Dålig balans och svårt att gå i trappor. Behöver hjälp med 

personlig hygien samt av- och påklädning. Använder blöja. Äter bara med 

sked, men har oftast inte tålamod att äta en hel måltid då han börjar plocka 

med maten och äter med händerna istället. Börjat tala några enstaka ord vid 

två års ålder, men har inte utvecklats mycket i talet sedan dess enligt föräld-

rarna. Upplevs förstå både svenska och turkiska samt använder vissa tecken 

vid kommunikation med omgivningen.  

 

Av läkarintyg daterat den 18 juni 2015 anges bl.a. att  är oerhört hy-

peraktiv och inte förstår faror. Det anges vidare att han är hjälpbehövande i 

samtliga funktioner samt att han behöver aktiv tillsyn hela dygnet.  

3
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Av psykologutlåtande daterat den 17 november 2015 anges bl.a. följande. 

 är extremt rastlös, impulsiv och har svårt att fokusera. Han har också 

betydligt nedsatt förståelse, kommunikativ förmåga samt förmåga att ta 

hand om sig själv.  fungerar utvecklingsmässigt som ett barn i 1-2 

årsåldern.  

 

Av läkarintyg daterat den 6 november 2014 anges bl.a. följande. På grund 

av påtagliga koncentrationssvårigheter, impulsivitet och svårighet att ta in-

struktioner i grupp är  beroende av att ha en vuxen med sig i sin ome-

delbara närhet. Stöd från en vuxen person behövs också för att han ska 

kunna interagera med andra barn.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 har beviljats personlig assistans i en omfattning om 914 tim-

mar per år. Frågan är om han har rätt till ytterligare assistans.  

 

Vid bedömningen av om ett barn har rätt till personlig assistans måste hän-

syn tas till det ansvar som alla vårdnadshavare har med hänsyn till barnets 

ålder, utveckling och övriga omständigheter. Det normala föräldraansvaret 

ska beaktas på så sätt att det endast är det hjälpbehov som går utöver vad 

som är normalt för ett barn i samma ålder som ska läggas till grund för be-

dömningen av behovet av personlig assistans (jfr RÅ 1997 ref. 23 och RÅ 

2010 ref. 17). Föräldraansvaret bör sträcka sig längre än till att tillgodose 

behovet hos ett genomsnittligt utvecklat barn då variationen av vad som kan 

anses vara normalt är stor (jfr bl.a. Kammarrättens i Jönköping dom i mål nr 

807-14).  

 

Utredningen ger stöd för att  behöver hjälp med sin personliga 

hygien, så som att gå på toaletten, byta blöja och tvätta händer efter toalett-

besök. Förvaltningsrätten anser att den hjälp som  behöver 
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med detta går utöver normalt föräldraansvar för en 7,5-åring. Utredningen 

ger dock inte stöd för att behovet är mer omfattande än vad nämnden har 

bedömt. Vad gäller övriga behov med personlig hygien så som att duscha, 

borsta tänder och klippa naglar anser förvaltningsrätten, med beaktande av 

den variation som finns av barn i motsvarande ålder, att dessa behov omfat-

tas av föräldraansvaret för  Någon ytterligare tid för personlig 

hygien ska därför inte beviljas.  

 

 har beviljats tid för hjälp vid måltider. Utredningen ger stöd 

för att han behöver hjälp med matning, men att han i viss mån kan föra en 

sked till munnen om någon hjälpt honom att lasta på mat på den samt att han 

kan föra ett glas till munnen. Förvaltningsrätten anser att de moment som 

 behöver hjälp med vid matning är av integritetsnära karaktär 

och ligger utanför föräldraansvaret. Förvaltningsrätten anser det dock inte 

visat att tidsåtgången i samband med måltider går utöver det som nämnden 

har bedömt.   

 

Vad gäller av- och påklädning anser förvaltningsrätten att det är visat att 

 behöver hjälp och stöd med detta. Ett barn utan funktionsned-

sättning i motsvarande ålder kan i relativt stor utsträckning klä av och på sig 

själv även om det kan krävas viss stöttning från en vuxen. Således anser 

förvaltningsrätten att  behov av av- och påklädning går utöver 

föräldraansvaret. Förvaltningsrätten anser dock inte att det är visat att beho-

vet är större än det som nämnden har godtagit.  

 

För att hjälp med kommunikation ska räknas som ett grundläggande behov 

krävs att den enskilde inte kan kommunicera utan hjälp av en tredje person 

(jfr RÅ 2010 ref. 17). Av utredningen framgår att  har en 

mycket nedsatt kommunikativ förmåga, men att han verkar förstå det talade 

språket och kan använda vissa tecken vid kommunikation. Förvaltningsrät-

ten noterar att det i ett av läkarutlåtandena anges att  behöver 
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stöd av en vuxen för att kunna interagera med andra barn. Det framgår dock 

inte varför  behöver stöd av en vuxen vid interaktion med 

andra barn. Förvaltningsrätten anser inte att det är visat att  har 

behov av en tredje person för att klara av att kommunicera med andra.  

 har därför inte något grundläggande behov avseende hjälp med 

kommunikation.  

 

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 (se Kammarrätten i Jönköping 

mål nr 1353-10). I utredningen anges att  behöver tillsyn bl.a. 

för att han är rymningsbenägen, impulsiv, inte uppfattar faror och får ett 

utåtagerande beteende när han blir arg. Pedagog på  skola har 

uppgett att  kan få 2-7 utbrott på en dag men att han vissa da-

gar inte får utbrott. Vissa utbrott kan vara i ca en minut. Pedagogen har vi-

dare uppgett att  inte förstår faror och kan springa ut i trafiken. 

 kan slå andra barn eller personal. Vid de tillfällen han slår 

eller spottar mot personal ignorerar personalen  beteende. 

Förvaltningsrätten anser att utredningen inte ger något klart stöd för i vilken 

omfattning  har behov av tillsyn. Förvaltningsrätten anser där-

för inte att tillsynen är av övervakande karaktär. Det är enligt förvaltnings-

rättens mening inte heller visat att behovet av tillsyn måste tillgodoses av 

någon med ingående kunskaper om  Behovet av tillsyn kan 

därför inte anses vara grundläggande.  

 

 anser att behovet av aktiv tillsyn, för det fall det inte bedöms 

som grundläggande, istället ska anses vara ett övrigt behov. Förvaltningsrät-

ten anser, liksom nämnts ovan, att utredningen inte ger stöd för i vilken om-

fattning det finns ett behov av tillsyn av  Det går heller inte att 

bortse från det föräldraansvar som föräldrar för barn i motsvarande ålder har 
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för sina barn. Förvaltningsrätten anser det därför inte visat att tillsynsbeho-

vet är mer omfattande än vad som ryms inom ramen för föräldraansvaret. 

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att  tillförsäkras 

goda levnadsvillkor genom den omfattning av personlig assistans som han 

har beviljats. Överklagandet ska därmed avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D)  

 

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg samt nämndemännen Mary Eklund, Carl-

Axel Bengtsson och Mona Sjöqvist 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 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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