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KLAGANDE 
Sociala områdesnämnden öster i Jönköpings kommun 

  

MOTPART 
  

 

Vårdnadshavare:  och  

  

Ombud: Mohammed Mohammed 

HadiCare Ab 

Box 17 607 

200 10 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 8 december 2016 i  

mål nr 6179-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade  

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Sociala 

områdesnämnden öster i Jönköpings kommuns beslut. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN 

 

Sociala områdesnämnden öster i Jönköpings kommun yrkar att kammarrät-

ten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer nämndens beslut.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Sociala områdesnämnden öster i Jönköpings kommun 

 

 bedöms ha grundläggande behov bara inom området person-

lig hygien, dock inte av den omfattning som krävs för att berättiga till 

personlig assistans. Hennes hjälpbehov i övrigt är inte av den art och ka-

raktär som förutsätts för att beaktas som grundläggande behov. När det 

gäller förvaltningsrättens bedömning av behovet av hjälp i samband med 

kommunikation krävs det inte att en annan person är närvarande eller att 

denne har en nära och ingående kännedom om  för att kom-

munikation över huvud taget ska vara möjlig. Hon har svårt att uttrycka sig i 

tal och använder sig av bilder och tecken i skolan för att förstå och göra sig 

förstådd. Hon har svårt att uttala ord och sätta in flera ord i en mening 

oavsett språk, dock kan hon färre ord på svenska. Enligt fadern förstår hon 

mer än vad hon kan uttrycka och hennes lärare uppger att hon ständigt 

behöver sitt hemspråk för att förstå och göra sig förstådd. Enligt utredning 

gjord av Försäkringskassan kan  uttrycka enklare meningar 

och viljeyttringar samt svara på enklare frågor med enstaka ord.  

 

 

 

Nämnden uttrycker sig generellt om en grupp som normalt inte bör beviljas 

någon rätt till hjälp med att kommunicera, trots att det ska göras en indivi-

duell bedömning. Det ifrågasätts hur kommunikationsbehovet kan bedömas 
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av socialtjänsten, som inte träffat henne och inte förstår hennes modersmål. 

De personer som arbetar med henne i vardagen anför att det behövs kunskap 

om henne då hon inte kan göra sig förstådd eller sätta ihop ord och saknar 

förståelse för vad som förmedlas till henne. Anteckningar från Försäkrings-

kassan, som inte kan eftergranskas, utgör inte något stöd i sig då även den 

myndigheten utgör utredande och beslutande instans i ärenden av samma 

slag. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av utredningen i målet framgår att  har en nedsatt förmåga 

att kommunicera med andra. Hon kan dock säga vissa ord, i första hand på 

sitt modersmål. Hon kan också kommunicera med tecken och kroppsspråk. 

Det har enligt kammarrättens mening inte framkommit annat än att hon kan 

samspela på ett relativt välfungerande sätt med sin närmaste omgivning. Det 

framgår inte heller av utredningen i målet att endast en person med ingåen-

de kunskaper om  och hennes specifika kommunikationssätt 

är nödvändig i dessa sammanhang. Kammarrätten bedömer därför att någon 

tid för kommunikation inte kan godtas som ett grundläggande behov. Dessa 

behov utgörs därmed endast av behov av hjälp med personlig hygien och är 

enligt kammarrättens mening inte av sådan omfattning och karaktär som 

berättigar henne till insatsen personlig assistans. Överklagandet ska därför 

bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Evalotta Grip samt 

tf. kammarrättsassessorn Cecilia Sjöstrand (referent) har deltagit i 

avgörandet. 

 

Föredragande: Johan Åkerhed 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

 

  

Ombud: Mohammed Mohammed 

HadiCare AB 

Box 17 607 

200 10 Malmö 

  

MOTPART 

Sociala områdesnämnden öster i Jönköpings kommun 

Nämndkansliet 

551 89 Jönköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala områdesnämndens beslut 2015-11-23  

 

SAKEN 

Insats i form av personlig assistent enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 

__________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver sociala områdesnämndens beslut och förklarar 

 berättigad till personlig assistent enligt LSS. 

 

Det ankommer på sociala områdesnämnden att bestämma med hur många 

timmar och för vilken tid insatsen ska lämnas.  

 

1
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ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

I beslut den 23 november 2015 avslog sociala områdesnämnden en ansökan 

av  om personlig assistent enligt LSS. Som skäl för beslutet 

angavs att hon inte bedömdes vara i behov av sådan insats. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistent enligt LSS för 

sina grundläggande och övriga behov. Hon anför bl.a. följande. Hon har 

Downs syndrom, hyperteos och ductus arteriosus. Hennes svåra funktions-

nedsättning innebär att hon har stora och varaktiga funktionshinder. Hon 

behöver hjälp med sin personliga hygien, kommunicering, att klä av och på 

sig samt hjälp som förutsätter ingående kunskaper om henne i form av aktiv 

tillsyn (grundläggande behov). Hjälpbehovet är omfattande, kräver person-

ligt utformat stöd och är av sådan karaktär som berättigar till insats i form 

av personlig assistans. Hennes behov tillgodoses inte på annat sätt. Hon har 

därför rätt till personlig assistans enligt sitt yrkande för att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor.  

 

Vid bedömningen av hennes hjälpbehov synes ett omfattande föräldraansvar 

ha beaktats. Vad avser föräldraansvaret i hennes fall måste beaktas att hon 

snart är nio år. Det behov av hjälp som hon yrkar assistans för klarar nor-

malt ett nio-årigt barn att utföra själv. Ett alltför omfattande föräldraansvar 

kan därför inte beaktas. 

 

Hennes förmåga att självständigt kunna hantera sina ADL-funktioner är 

mycket begränsade på grund av hennes sjukdomsbild.  
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Sociala områdesnämnden anser inte att hon behöver hjälp vid på- och av-

klädning. Denna bedömning är fel, eftersom hon inte kan ta av och på sig 

själv.  

 

Hon har behov av hjälp vid kommunikation, eftersom hon inte kan göra sig 

förstådd. Hon förstår inte vad som förmedlas och kan inte själv sätta ihop 

meningar och saknar ordförråd. Hon kan inte heller göra sina uttal förståe-

liga för utomstående.  

 

Hon har ett stort behov av aktiv tillsyn. Hon är rymningsbenägen och har 

vid flertalet tillfällen varit en fara för sig själv genom att springa ut på vägen 

utan någon förståelse för konsekvenser. Hennes behov av tillsyn är även 

påtagligt vid interaktion med andra, eftersom hon många gånger inte kan 

göra sig förstådd. Tillsammans med sin psykiska funktionsnedsättning ham-

nar hon lätt i konflikt vid sådana situationer och det är därför viktigt att nå-

gon som har ingående kunskap om henne kan gripa in.  

 

 åberopar intyg den 5 februari 2015 av leg. sjukgymnasten 

 barn- och ungdomshabiliteringen i Oskarshamn och 

redogörelse den 29 oktober 2015 från skolan.  

 

Sociala områdesnämnden anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagan-

det. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler 

I 1 § LSS stadgas att denna lag innehåller bestämmelser om insatser för sär-

skilt stöd och service åt personer med i paragrafen uppräknade funktions-

hinder. Av 7 § LSS framgår att personer som anges i 1 § har rätt till insatser 

i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § punkterna 1 - 9, om de 
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behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på 

annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnads-

villkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till 

mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga 

för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 

självständigt liv. 

 

I 9 § punkten 2 LSS anges att sådant stöd kan vara en personlig assistent. 

Som förutsättning för rätt till stöd i form av personlig assistans gäller enligt 

9 a § första stycket LSS att den funktionshindrade 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 funk-

tionshindrade (grundläggande behov). Enligt andra stycket sistnämnda lag-

rum har den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande 

behov även rätt till insats enligt 9 § punkten 2 för andra personliga behov 

om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Högsta Förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 57 uttalat bl.a. följande. 

När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans har det i 

lagens förarbeten betonats att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket pri-

vat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande 

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

torde således inte vara alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påklädning eller 

måltider som har avsetts. Propositionsuttalandena tyder närmast på att vad 

lagstiftaren främst åsyftat är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket 

privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktions-

hindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem 

som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges. Det är inte all hjälp med t.ex. 

måltider eller påklädning som kan anses vara av detta kvalificerade slag. 
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I förarbetena till 9 a § LSS (prop. 1995/96:146 s. 13) anför föredragande 

statsrådet bl.a. följande. Det är främst personer med fysiska funktionshinder 

och med de mest omfattande behoven som blir berättigade till insatsen per-

sonlig assistans. 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 bör inte ha rätt till personlig assistans. 

Enligt regeringens uppfattning är det viktigt att dessa personer istället får 

sina behov tillgodosedda genom andra insatser enligt LSS eller socialtjänst-

lagen som i många fall på ett bättre sätt kan tillgodose behoven. 

 

Utredningen 

Leg. sjukgymnasten  uppgav den 5 februari 2015 bl.a. 

följande.  har inga bra förutsättningar att på egen hand inta 

mat, klä av och på sig samt att sköta hygien på grund av nedsatt kognitiv 

förmåga. Hon kommer att ha svårt att lära sig det på egen hand. Hon behö-

ver fasta rutiner och en kontinuerlig repetition av sina ADL-funktioner.  

 

 är en glad och nyfiken tjej och ger sig gärna iväg själv utan 

att förstå konsekvenserna. T.ex. händer det att hon går upp på natten, öppnar 

dörren och rymmer. På grund av nedsatt kognitiv förmåga har hon brist av 

förståelse vad det innebär att ge sig iväg på egen hand. Den aktiviteten är 

impulsstyrd som barn har i låg ålder (två-treåriga).  ligger där 

på en mycket lägre nivå än hennes kronologiska ålder. Hon har inte förmåga 

att se ett sammanhang.  

 

Att  bara talar enstaka ord beror också på hennes kognitiva 

svårigheter samt en generell hypoton muskeltonus som är typisk för barn 

med Morbus Downs syndrom. Den svaga muskeltonusen gör att det är svårt 

att koordinera tungan och ansiktsmuskulaturens rörelser.  
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I redogörelse den 19 oktober 2015 från Rosenlundsskolan (grundsärskola) i 

Jönköping anges bl.a. följande.  

Hygien/toalett 

”Behöver alltid hjälp vid toalettbesök, kan inte lämnas ensam på toaletten då 

kan vad som helst hända. Hon behöver muntligt stöd i vilken ordning vi ska 

göra sakerna. Måste påminnas om lagom med tvål och papper. Hjälp med 

torkning vid bajs. Vid dusch efter idrott behövs stöd hela tiden så hon inte 

duschar allt och alla.” 

 

På- och avklädning 

”Kan klä på sig helt själv men med muntligt stöd av vuxen, vad vi ska ta på 

oss först och vad som behövs ha för kläder just idag. Behöver ha hjälp med 

att knäppa vissa klädesplagg och knyta skor.” 

 

Kommunikation 

”Kan enstaka ord på svenska och vissa tecken. Säger ofta ja till allt men 

förstår inte. Behöver ständigt sitt modersmål för att förstå och göra sig för-

stådd. På sitt modersmål har hon många ord men kan inte sätta ihop dem till 

en mening. Hon uttalar dessutom många ord på assyriska fel. Använder en 

del kroppsspråk för att göra sig förstådd. Imiterar allt direkt utan att förstå 

vad det betyder.” 

 

Tillsyn  

”Behöver ständigt en vuxen vid sin sida både inomhus och utomhus. Sticker 

gärna iväg åt andra hållet. Kan lämna skolgården om det inte finns någon 

vuxen som har uppsyn över henne. Dessutom skulle hon lätt kunna följa 

med vem som helst utanför skolgården. Hon bryr sig inte om hon har någon 

som följer efter henne. Hon är väldigt snabb! På promenader smyger hon 

gärna iväg om tillfälle ges. Inomhus gömmer hon sig gärna! Hon plockar 

alltid med alla grejer som kommer i hennes väg om ingen är där och stoppar 

henne. Marina har stort behov av uppmärksamhet.” 

 

Socialt 

”Hon har inga behov av kompisar utan vill allra helst ha en vuxen vid sin 

sida vid raster, lek med mera. Vid lek kan hon inte dela med sig av leksaker 

och slår ofta de andra barnen om de ”tar” leksaker eller den vuxne som Ma-

rina är med just då. Marina är allmänt väldigt rörlig! Hon kan lätt bli arg och 

skrika ord på assyriska om hon inte får som hon vill. Hon kan också spotta 

på andra barn och personal, kasta saker och springa iväg.” 
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Förvaltningsrättens bedömning 

I målet är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § LSS. 

Det förvaltningsrätten ska pröva är om hennes hjälpbehov är av den art och 

omfattning som krävs för att hon ska kunna beviljas personlig assistent. 

 

Förutsättningen för att vara berättigad till personlig assistent är att den funk-

tionshindrade har behov av praktisk hjälp. S.k. aktiverings- och motive-

ringsinsatser berättigar inte till personlig assistans. 

 

Personlig hygien 

Sociala områdesnämnden har bedömt att  har behov av prak-

tisk hjälp med  

- hårtvätt, 

- att tvätta och skölja hela kroppen (inklusive nedre hygien), 

- torkning efter dusch 

- att kamma håret, 

- tandborstning, 

- att torka sig efter toalettbesök och 

- att ta på, av och byta blöja nattetid. 

Sociala områdesnämnden har bedömt att hjälpbehovet till övervägande del 

ska beaktas vid  rätt till personlig assistent enligt LSS, dvs. 

att något föräldraansvar inte ska beaktas.  

 

Förvaltningsrätten instämmer i sociala områdesnämndens bedömning.  

 

Av- och påklädning 

Enligt uppgift från skolan klarar  att klä av och på sig på egen 

hand med muntligt stöd. Hon behöver hjälp med vissa knappar och knyta 

skor. Detta hjälpbehov är inte av den karaktär att det ska beaktas som ett 

grundläggande behov. Sociala områdesnämnden har därför haft fog för att 

inte beakta någon tid i detta avseende.   
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Kommunikation 

För att hjälp med kommunikation ska beaktas som ett grundläggande behov 

krävs att en tredje person, dvs. den personliga assistenten, är närvarande för 

att den funktionshindrade ska kunna göra sig förstådd, förstå och uppfatta 

vad som sägs. 

 

Att kunna kommunicera med andra och därmed kunna skapa och upprätt-

hålla sociala kontakter hör till de grundläggande behoven. Av redogörelsen 

från  skola framgår att hon har svårighet att tala och förstå 

det svenska språket. På sitt modersmål kan hon många ord, men hon kan 

inte sätta ihop orden till en mening, uttalar många av orden fel och behöver 

använda en del kroppsspråk för att göra sig förstådd. Det framgår även av 

utredningen att hon har svårt att koordinera tungan och ansiktsmuskulatu-

rens rörelser. 

 

Enligt förvaltningsrättens bedömning visar utredningen att  

har svårt med verbal kognition, dvs. att uttrycka sig med egna ord och att 

göra sig förstådd. Detta medför, enligt förvaltningsrättens bedömning, att 

det krävs kunskap om henne, hennes funktionshinder och kommunikations-

sätt för att kunna förstå vad hon vill säga och för att hjälpa henne att upp-

fatta budskap som andra vill förmedla till henne. Förvaltningsrätten bedö-

mer därför att  har behov av hjälp för att kunna kommunicera 

med andra när hon vistas utanför hemmet och skolan.  

 

Ett barn i samma ålder som  utan funktionshinder behöver 

inte sina föräldrars medverkan för att kommunicera med sin omgivning i 

vanliga sociala situationer. Något föräldraansvar som ska beaktas vid be-

dömningen av  behov av hjälp med kommunikation finns 

därför inte.   
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Tid för hjälp vid kommunikation ska således beaktas vid bedömningen av 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven. 

 

Tillsyn 

Av det som framgår av utredningen har  behov av tillsyn 

främst på grund av att hon är rymningsbenägen och därigenom riskerar att 

försätta sig i farliga situationer, eftersom hon saknar konsekvenstänkande. 

Det framkommer dock inte att den som utövar tillsynen behöver ha ingå-

ende kunskap om henne. Sociala områdesnämnden har därför haft fog för att 

inte beakta någon tid i detta avseende.   

 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten finner att  har behov av hjälp för de grund-

läggande behoven personlig hygien och kommunikation. Det sammanlagda 

hjälpbehovet i nämnda avseenden är, enligt förvaltningsrättens bedömning, 

av den omfattningen att det berättigar till personlig assistent enligt LSS. 

 

Som nämnts tidigare har den som har behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov även rätt till personlig assistans för andra personliga 

behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.  

 

Det ankommer i första hand på sociala områdesnämnden att bestämma med 

hur många timmar och för vilken tid insatsen ska lämnas.  

 

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

 

Kjell Hammarborg 

 

Rådmannen Kjell Hammarborg och nämndemännen Nils Lindqvist, Ewa 

Kihlberg och Lea Petersson har avgjort målet. Föredragande jurist har varit 

Birgitta Rapp. 
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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. 

 

 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

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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