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KLAGANDE 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad 

501 80 Borås 

  

MOTPART 

  

  

 

  

Vårdnadshavare:  

 

1.  

 

 

  

2.  

Adress som ovan 

  

Ombud: Lennart Andersson 

Frösunda LSS i Väst AB 

Box 2031 

511 02 Skene 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 21 september 2015 i mål  

nr 4087-14, 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 

omsorgsnämnden i Borås Stads beslut den 11 augusti 2014. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad yrkar att kammarrätten fastställer 

nämndens beslut från den 11 augusti 2014.  

 

 motsätter sig bifall till överklagandet. Hon åberopar sam-

manfattning av språkbedömning den 31 juli 2015 och intyg den 6 april 2016 

av logopeden  vid Habiliteringen barn och ungdom, Borås. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR OCH ÅBEROPAR 

 

Sociala omsorgsnämnden  

 

Förvaltningsrätten har inte preciserat vad i varje moment som till arten utgör 

grundläggande behov. Vid toalettbesök behöver  viss hjälp 

med klädseln och att torka sig. Behovet av att föräldrarna står bredvid eller 

håller i henne under momentet eftersom hon är rädd att falla i toalettstolen 

kan dock svårligen betraktas som ett grundläggande behov. Vid duschmo-

mentet behöver hon hjälp med att tvåla in sig, tvätta håret och torka sig. Att 

föräldrarna ibland får lirka med henne är inte ett grundläggande behov. Inte 

heller den omständigheten att hennes hjälpbehov går utöver vad som om-

fattas av föräldraansvaret medför att behovet automatiskt blir ett grundläg-

gande behov. Sammantaget uppgår de mest integritetskänsliga och privata 

hjälpbehoven vid personlig hygien inte till fem timmar i veckan. 

 

Vad gäller kommunikation framgår det av åberopad språkbedömning att 

 kan prata och uttrycka sig, gör sig förstådd via kroppspråk 

och ofta pekar på det hon vill. Hon uttrycker sig främst med kortare me-

ningar men klarar av att exempelvis böja substantiv i plural. Det framkom-

mer vidare under rubriken rekommendationer/förslag på åtgärder att  

 skulle vara hjälpt av att få tillgång till olika former av kommuni-

kationshjälpmedel som exempelvis piktogrambilder eller annat visuellt stöd 
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för att på så vis förstärka och förtydliga hennes språk. Det framkommer 

även att familjen och de personer som arbetar med/träffar  

bör anpassa sitt sätt att tala med henne efter hennes förmåga.  

 har visserligen språksvårigheter, men det finns inte, vare sig med 

hänsyn till hennes ålder, utvecklingsförmåga eller utifrån åberopat intyg, 

särskilda skäl att medräkna tid i samband med kommunikation i de grund-

läggande behoven.  

 

Tidsåtgången för de grundläggande behoven är av så begränsad omfattning 

att det inte finns någon rätt till personlig assistans. Skulle kammarrätten 

finna att de grundläggande behoven uppgår till fem timmar  kan dessa ändå 

inte anses vara av sådan omfattning att de ger rätt till personlig assistans. 

 

  

 

De av henne åberopade intygen styrker att hon har ett stort hjälpbehov när 

det gäller kommunikation och hjälp vid matsituationerna.  

 

Av den av  åberopade sammanfattningen av språkbedömning 

den 31 juli 2015 framgår i huvudsak följande.  bedöms 

uppfylla kriterier för diagnosen generell språkstörning (impressiv och 

expressiv), som innebär att hon har svårigheter inom flera språkliga 

områden och både med att förstå och att själv uttrycka sig. Omgivningen 

bör anpassa sitt sätt att tala, för att underlätta hennes förståelse för det som 

sägs. 

 

Av åberopat intyg den 6 april 2016 framgår i huvudsak följande.  

 språksvårigheter gör att hon är i behov av mycket stöd från 

omgivningen. Det gäller att en vuxen finns där och stöttar henne i både 

förståelse och uttryck då kommunikationen blir svår. Det är också viktigt att 

hon möter en omgivning som är insatt i hur hennes förmågor och 

svårigheter ser ut, för att anpassa talet och underlätta för henne att förstå. 
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När det gäller  ät- och sväljförmåga, händer det ofta att hon 

sätter i halsen och lätt får kväljningar. Det är viktigt att konsistensen på 

maten anpassas därefter. Hon behöver hela tiden övervakas av en vuxen när 

hon äter, eftersom föräldrarna är oroliga för att hon ska sätta i halsen. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  har rätt till personlig assistans. Såsom 

förvaltningsrätten angett omfattar prövningen förhållandena som var aktu-

ella vid tidpunkten för sociala omsorgsnämndens beslut. 

 

Enligt sociala omsorgsnämnden understiger tidsåtgången för de grundläg-

gande behoven fem timmar i veckan. Vid denna beräkning anser nämnden 

att endast viss hjälp med personlig hygien är av sådan integritetskänslig och 

privat karaktär att den kan godtas.  behov av hjälp i sam-

band med måltider samt vid kommunikation, på- och avklädning och tillsyn 

anses inte vara av sådant slag att det räknas till de grundläggande behoven. 

 

 anser däremot att hennes grundläggande behov inom de 

angivna områdena är av sådan omfattning att hon har rätt till personlig 

assistans. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

Det framgår av utredningen att  behöver viss hjälp med de 

grundläggande behoven för att klara sin personliga hygien avseende dusch 

och toalettbesök. Kammarrätten instämmer i sociala omsorgsnämndens 

bedömning att de grundläggande behoven i denna del uppgår till högst fem 

timmar per vecka. 

 

I fråga om  förmåga att kommunicera framkommer det av 

de åberopade intygen att hon har svårigheter med att förstå andra och att 

4



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 2705-15 

   

 

 

själv uttrycka sig och att hon har behov av mycket stöd från omgivningen då 

kommunikationen blir svår. Detta kan enligt kammarrättens mening dock 

inte anses innebära att det krävs sådan kunskap om henne, hennes funk-

tionsnedsättning och hennes sätt att kommunicera som krävs för att det ska 

anses utgöra ett grundläggande behov. 

 

Vad gäller måltidssituationen och tillsynen i samband med denna, har 

förvaltningsrätten funnit att hjälpbehovet inte är av sådan karaktär att det 

faller inom ramen för grundläggande behov. Kammarrätten instämmer i den 

bedömningen.  

 

Frågan är därmed om den godtagna tidsåtgången för hjälp med grundläg-

gande behov avseende personlig hygien är tillräcklig för att  

ska anses ha rätt till personlig assistans.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2009 ref. 57 uttalat att 

någon bestämd undre tidsgräns inte låter sig uppställas samtidigt som det är 

uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av 

hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses ha 

rätt till personlig assistans. Även om inte själva tidsåtgången är påfallande 

stor måste en samlad bedömning göras bl.a. med hänsyn tagen till om det 

stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller 

om det förutsätter specifik kompetens. 

 

Med hänsyn till vad som framkommit om omfattningen av  

hjälpbehov och med beaktande av det föräldraansvar som finns för en 

sexåring avseende personlig hygien anser kammarrätten att hennes grund-

läggande behov inte är av den tidsmässiga omfattning som krävs för att hon 

ska beviljas personlig assistans. Sociala omsorgsnämndens överklagande 

ska således bifallas. 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Bodil Stelzer (ordförande) och Evalotta Grip (refe-

rent) samt tf. kammarrättsassessorn Olle Molin har deltagit i avgörandet. 

 

 

Föredragande: Helen Landström 
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Dok.Id 165562     
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: Lennart Andersson 

Frösunda LSS i Väst AB 

Box 2031 

511 02 Skene 

  

MOTPART 

Borås Stad, Sociala omsorgsnämnden 

501 80 Borås 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Sociala omsorgsnämndens beslut den 11 augusti 2014   

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver Borås Stads beslut och fastställer att  

 har rätt till personlig assistans enligt LSS om i vart fall fem tim-

mar per vecka avseende de grundläggande behoven.  

 

Målet överlämnas till Sociala omsorgsnämnden för prövning av det totala 

behovet av personlig assistans samt om ersättning för kostnader för sådan 

assistans avseende förfluten tid kan utgå.   

1
Bilaga A
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ÖVERKLAGAT BESLUT 

 

Sociala omsorgsnämnden beslutade den 11 augusti 2014 att avslå  

 ansökan om personlig assistans enligt 9 § punkt 2 LSS. Beslutet 

motiverades med att hennes grundläggande behov inte ansågs så pass om-

fattande och inte av den art som ger rätt till personlig assistans.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar genom ombud att hon ska beviljas personlig assistans 

enligt LSS i en omfattning av 46,5 timmar per vecka från och med tidpunk-

ten för ansökan. I andra hand yrkar hon att Förvaltningsrätten undanröjer 

beslutet och visar målet åter till Borås stad för närmare beräkning av de 

ytterligare antal timmar för vilket personlig assistans ska utgå. Hon anför 

sammanfattningsvis följande.  

 

Personlig hygien: Det stämmer inte att hon tycker att det är skönt att du-

scha. Oftast får hon tvingas att duscha och det är väldigt sällan hon tycker 

om det. Vid toalettbesök måste vårdnadshavarna hålla i henne hela tiden. 

Hon är livrädd för att ramla ned i toalettstolen. Det räcker inte med att stå 

bredvid eller finnas i närheten. Avseende tandborstning är det väldigt job-

bigt, då hon inte alls vill medverka.  

 

Måltider: Hon kan äta, men vill inte. Det är inte viktigt för henne och hon 

förstår inte varför hon måste äta. För det mesta måste någon mata henne, 

även om hon ska äta något hon egentligen tycker om.  

 

Hon är inte delaktig i att städa sitt rum. Hon har ingen dygnsuppfattning. 

Hon har fått nya hjälpmedel, så som en Time Timer Plus vilken räknar ner 

tiden och ett veckoschema över veckans aktiviteter, samt en liten klocka 

som kan ställas in för att man ska kunna bryta olika aktiviteter. De nya 
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hjälpmedlen har dock inte hjälpt än så länge, då hon efter ett att det har 

varit lite roligt i början snart tappar intresse för dem. 

 

Stor betydelse bör tillmätas Försäkringskassans utredning och beslut. Ef-

tersom kassan har beräknat hennes grundläggande hjälpbehov till 15 tim-

mar och 35 minuter per vecka bör hon kunna beviljas personlig assistans 

enligt LSS. – Hon bifogar journal från arbetsterapeut på Barnhabiliteringen 

Borås sjukhus, Försäkringskassans utredning och förslag till beslut om 

assistansersättning, läkarutlåtande vårdbidrag, behovsbedömningsstöd samt 

dom från Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 1121-11. 

 

Sociala omsorgsnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i 

bl.a. följande. Försäkringskassans bedömning av grundläggande behov 

uppgår till 14 timmar och 35 minuter per vecka. Denna står ej över kom-

munens och kan därför ej anses ligga till grund för beslut gällande person-

lig assistans eller ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 – LSS.  

 

Måltider:  kan äta och dricka självständigt, även om vård-

nadshavarna ofta kan behöva mata henne till en början så att hon sedan äter 

på egen hand. Hon är i behov av kontinuerliga förberedelser men det hand-

lar då främst om struktur och rutiner i hemmet, inte om personliga och in-

tegritetskänsliga behov som lagstiftaren syftar på (RÅ 2009 ref. 57). Hon 

är i behov av aktiverings- och motivationsinsatser som enligt praxis inte 

omfattas av de grundläggande behoven (se RÅ 2003 ref. 33). Den tid som 

Försäkringskassan beräknat för måltider bör därför ej till någon del beaktas 

vid denna bedömning. 

 

Personlig hygien: Vårdgivarna måste påminna  om att be-

söka toaletten. Hon kan inte sköta toalettbestyren på egen hand och hon är 

rädd att ramla i toalettstolen. Därför står vårdnadshavare bredvid henne. 

Vårdnadshavare måste förbereda henne i god tid för att hon inte ska få pa-
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nik inför momentet. Det handlar främst om förberedelser och motivations-

insatser. Hon får hjälp med att tvåla in sig, tvätta sitt hår, torka sig och att 

kamma håret efteråt, vilket inte är ovanligt för ett barn i hennes ålder. 

Uppmuntran och verbal guidning är ej hjälpbehov som kan hänföras till de 

grundläggande behoven. Vidare föreligger ett stort föräldraansvar i sam-

band med personlig hygien för barn i hennes ålder. Påminnelser, verbal 

guidning är inte hjälpbehov som kan hänföras till de grundläggande beho-

ven. Vad gäller hennes oro över att ramla ner i toaletten bör familjen ges 

stöd av Habiliteringen som kan bistå med samtalsstöd samt hjälpmedel 

kring detta, som exempelvis stödhandtag vid var sida om toalettstolen vilka 

hon kan hålla sig i. Familjen har nyligen påbörjat ett samarbete med Habi-

literingen.  

 

Av- och påklädning:  behöver uppmuntras, och instrueras, 

varje moment för sig. Hon har svårt att knäppa knappar och att ta på 

strumpor, likaså skor med skosnören. Momenten i sig är tidskrävande för 

henne, men det är viktigt ur självständighetsperspektiv, samt för hennes 

framtida utveckling att denna träning får ta sin tid. Hon behöver stöd i form 

av uppmuntran och vägledning, men dessa går ej att hänföra till de grund-

läggande behoven. När hjälpbehovet endast avser åtgärder för att aktivera 

och motivera den funktionshindrade har hjälpen enligt rättspraxis ej ansetts 

avse de grundläggande behoven (RÅ 1997 ref. 28).  

 

Kommunikation:  kan kommunicera och göra sig förstådd i 

olika sammanhang. Hon kan prata treordsmeningar och kan exempelvis 

berätta om hon är hungrig eller trött. Hon gör sig förstådd via kroppsspråk 

eller genom att peka. Hon saknar uppfattning om tid och rum och är ibland 

i behov av stöttning och uppmuntran i olika sociala sammanhang, dock ej 

av den karaktär, att det ska hänföras till de grundläggande hjälpbehoven.  
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Aktiv tillsyn: I vissa situationer kan  vara i behov av tillsyn 

på grund av epileptiska anfall. Dessa situationer uppkommer dock endast 

någon eller några gånger per månad. Vad gäller aktiv tillsyn framgår ej av 

handlingarna i ärendet att hon har behov av tillsyn av någon med ingående 

kunskaper om henne som person. Tillsynen kan därför ej inräknas i de 

grundläggande behoven.  

 

De hjälpinsatser som  behöver är endast till mycket begrän-

sad del sådan hjälp som kan anses vara av det mycket privata och känsliga 

slag som förutsätts för rätt till personlig assistans (jämför RÅ 2009 ref. 57). 

Av utredningen framgår inte annat än att den största delen av 

 hjälpbehov avser sådana aktiverings- och motivationsinsatser som i 

praxis ej har ansetts omfattas av de grundläggande behoven (se RÅ 2003 

ref. 33).  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Gällande regler m m 

Av 7 § LSS följer att personer som omfattas av lagen har rätt till insatser 

i form av särskilt stöd och service enligt 9 § första stycket 1–9 om de be-

höver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på 

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

villkor. 

 

Av 9 a § LSS framgår att med personlig assistans avses personligt utformat 

stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora 

och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). 
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Av förarbeten till reglerna om personlig assistens framgår att den funkt-

ionshindrade ska ha behov av assistans för att kunna klara sådana mycket 

personliga angelägenheter som den personliga hygienen, att inta måltider, 

att kommunicera med andra. Insatsen personlig assistans ska vara förbehål-

len krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av 

mycket personlig karaktär. Något krav på att stödbehovet ska ha en viss 

tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn självfallet 

betydelse. Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omstän-

digheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger (se prop. 

1992/93:159 s. 61ff, 174-175 och prop. 1995/96:146 s. 12). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Ostridigt är att  tillhör personkretsen i 1 § LSS. Frågan i 

målet är om hon har rätt till insatsen personlig assistans enligt 9 a § LSS.  

 

Den prövning som förvaltningsrätten gör avser förhållandena som var ak-

tuella vid tidpunkten för Omsorgsnämndens beslut.  

 

Försäkringskassans beslut och bedömningar är inte bindande vid förvalt-

ningsrättens prövning men ingår i det underlag som ligger till grund för 

förvaltningsrättens ställningstagande.  

 

I rättspraxis har behov av hjälp med motivations- och aktiveringsinsatser, 

t.ex. för att äta, klä sig och sköta sin hygien, inte bedömts ge rätt till per-

sonlig assistans, se RÅ 1997 ref. 28. Inte heller har behov av tillsyn be- 

dömts grunda rätt till personlig assistans, såvida det inte är fråga om sådan 

aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning. Påminnelser, prak-

tiska instruktioner och liknande kan inte anses som sådan kvalificerad till-

syn (jfr RÅ 2009 ref. 57). 
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 har diagnoserna lindrig utvecklingsstörning och epilepsi 

samt är infektionskänslig. Av medicinska underlag framgår bl. a. att hon 

har en långsamhet och generellt svaga responser samt en nedsatt uppmärk-

samhetsförmåga. Hon har en klart nedsatt språkförståelse och vid psyko-

logutredning hörs mest enstaka ord, även om hon kan kombinera två ord. 

Hon behöver mer vuxenstöd än barn i sin ålder och föräldrarna måste 

hjälpa henne för att hon ska klara av vardagliga aktiviteter. Hon behöver 

hjälp i alla sådana aktiviteter.  

 

Personlig hygien:  klarar inte toalettbesök på egen hand. 

Föräldrarna måste stå bredvid henne då hon är rädd för att falla ned i toa-

lettstolen. Om detta eventuellt kan förändras med hjälpmedel eller annat 

stöd som Sociala omsorgsnämnden hävdar kan förvaltningsrätten inte ta 

hänsyn till vid denna prövning utan måste utgå från tillgängliga uppgifter. 

Den hjälp hon behöver i samband med toalettbesök måste anses gå utöver 

vad som omfattas av föräldraansvaret för barn i hennes ålder. Den tid som 

Försäkringskassan har beräknat (fem minuter vid sex tillfällen per dygn) 

får således anses vara skälig. Även när det gäller övrig personlig hygien så 

som vid morgon- och kvällshygien och dusch bedöms kassans beräkning 

vara rimlig (fem minuter per dag för morgonhygien, tio minuter för dusch 

vid fem tillfällen per vecka samt kvällshygien om fem minuter två tillfällen 

per vecka). Förvaltningsrätten menar således att i vart fall fem timmar per 

vecka ska medräknas i de grundläggande behoven vad gäller personlig 

hygien.  

 

På- och avklädning:  har svårigheter, så som med att knäppa 

knappar samt att ta på strumpor. Momenten är också tidskrävande och hon 

behöver stöd i form av uppmuntran och vägledning. Detta kan dock inte 

anses utgöra grundläggande behov.  
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Måltider:  behöver ofta matas för att komma igång med 

måltiden. Sedan äter hon på egen hand. Hon kan dock äta och dricka själv. 

Den hjälp hon behöver består främst i motivations- och aktiveringsinsatser 

och anses inte vara av den karaktär som faller inom ramen för grundläg-

gande behov.  

 

Kommunikation: Även om  har svårigheter visar inte utred-

ningen att hon behöver sådan hjälp att den kan hänföras till ett grundläg-

gande behov.  

 

Aktiv tillsyn:  behöver tillsyn inte minst vid epileptiska 

anfall. Dessa inträffar dock någon eller några gånger per månad. Det kan 

därmed inte anses visat att  behöver sådan aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär av någon med ingående kunskaper om henne. Till-

synsbehovet utgör därmed inte ett grundläggande behov, jämför bl. a. RÅ 

2003 ref 33 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 december 2012 i 

mål 501-11. 

 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att  har 

behov av personlig assistans för sina grundläggande behov med i vart fall 

fem timmar per vecka. Behovet är av sådan art och omfattning att hon har 

rätt till insats i form av personlig assistent för sina grundläggande behov 

och även övriga personliga behov i den mån de går utöver normalt föräld-

raansvar och inte tillgodoses på annat sätt. Överklagandet ska således bifal-

las i enlighet härmed.  

 

Personlig assistans kan inte beviljas för förfluten tid. Däremot kan ersätt-

ning för skäliga kostnader för sådan assistans under vissa förutsättningar 

utgå för förfluten tid. Det bör ankomma på Sociala omsorgsnämnden att 

som första instans utreda och pröva om sådan ersättning kan utgå för tid 

från och med ansökan.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D) 

 

 

Annette Spjuth  

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Rolf Forsén, Marie Johans-

son och Rune Solid. Föredragande har varit Henric Ottosson. 
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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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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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