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MOTPART 

Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun 

341 83 Ljungby 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Växjös dom den 10 november 2015 i mål  

nr 976-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

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

funktionshindrade (LSS) 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom på så sätt att Barn- och 

utbildningsnämnden i Ljungby kommuns beslut upphävs jämväl i den del 

det avser personlig assistans för tillsyn. Målet visas åter till nämnden för 

fortsatt handläggning även i denna del.  

 

_________________________ 

  

1



KAMMARRÄTTEN  

I JÖNKÖPING 

DOM  

  Mål nr 3314-15 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar i första hand att kammarrätten ska upphäva förvalt-

ningsrättens dom och bevilja honom personlig assistans med enkel beman-

ning under all vaken tid. Han yrkar i andra hand att kammarrätten ska 

upphäva förvaltningsrättens dom i den del som avser behov av tillsyn och 

därtill hörande övriga aktiva insatser under vaken tid då han inte befinner 

sig i ”familjesamvaro” och för denna tid bevilja honom assistansersättning 

med enkelbemanning.  

 

Barn- och ungdomsnämnden motsätter sig ändring av förvaltningsrättens 

dom.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

 

 

Det är fråga om aktiv assistans då assistenten alltid måste följa honom inom 

de områden han rör sig, såväl utomhus som inomhus, för att vara tillgänglig 

för att tillgodose hans behov. Därtill måste assistenten frekvent även vidta 

mer direkta aktiva åtgärder. Den fysiska aktiviteten från assistentens sida 

består bl.a. i att följa honom nära och hålla honom under uppsikt samt vara 

beredd att ingripa, muntlig och kroppslig vägledning, tolka det han sagt till 

de personer han möter och som inte känner honom och hans funktionsned-

sättningar mycket väl, samt hjälpa honom att uttrycka detta, att hindra 

honom från att utforska sådant som är farligt för honom samt att röra sig på 

områden där han kan skada sig själv och/eller andra på t.ex. vägbanor.  

 

Begreppet dagjour och dess tillämpning måste anses som nytt vid bedöm-

ningen av insatsen personlig assistans enligt LSS. Detta är en högst markant 

förändring som saknar stöd i såväl lagstiftning, förarbeten som praxis. Han 

har inte möjlighet att schematiskt planera in de tillfällen då hans nyfikenhet 
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och funktionsnedsättningar medför att han skadar sig, får ett infall att ge sig 

hän åt något som han ser längre bort eller då han vill kommunicera med 

någon som inte känner honom eller hans personunika kommunikationssätt.  

 

Att hans behov när han är på sin skola eller korttidsvistelse istället tillgodo-

ses av personal som känner honom och hans funktionsnedsättningar väl och 

som är anställda på respektive verksamhet bör inte påverka bedömningen.  

 

Avgörande för bedömningen bör vara hans behov under den vakna delen av 

dygnet. Det bör anses styrkt att dessa inte kan tillgodoses genom s.k. vänte-

tid/jourersättning. Så snart han är vaken måste han hela tiden ha en person 

på armlängds avstånd som vid behov omedelbart kan bistå honom eller 

ingripa. De behov som förutsätter denna insats är mycket frekventa och 

därtill fullständigt oförutsägbara.  

 

Skälet till att han idag har sina föräldrar anställda som assistenter är själv-

fallet att det i dagsläget utan lagakraftvunnet beslut om rätt till personlig 

assistans inte är möjligt att anställa någon annan person än dessa. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

 

 behov av tillsyn i hemmet är inte av övervakande karaktär. Hans 

beteende är inte aggressivt där någon ofta behöver ingripa för att avhjälpa 

fara. I hemmet har viss anpassning gjorts efter  behov både inom-

hus och utomhus. Det finns lås på ytterdörrarna så att han inte kan gå ut på 

eget bevåg samt staket runt tomten så att han kan vistas ute i trädgården 

utan ständig påpassning.  har behov av tillsyn men inte aktiv sådan 

med ständiga ingripanden. I hemmet har han behov av att ha någon inom 

hörhåll för att kunna påkalla uppmärksamhet, eller att den som utövar 

tillsynen behöver höra om det uppstår ett hjälpbehov. I bedömningen har en 

konsekvens- och riskanalys gjorts om vad som kan inträffa och i vilka 

situationer som hans behov av tillsyn finns. I hemmet är  inte i 
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behov av tillsyn på samma sätt och i samma omfattning som när han vistas 

ute. Det kan förekomma situationer som försätter honom i fara om han t.ex. 

skulle ge sig iväg från en förälder vid utevistelse eller springa över en 

trafikerad gata. Frekvensen då en dylik situation kan uppstå bör beaktas i 

bedömningen av tillsynsbehovet. Utredningen ger inte stöd för att det ofta 

krävs ingripanden och inte heller att det krävs ingående kunskaper om 

honom för att utöva tillsynen. Tillsynen ses därför som passiv tillsyn.  

 

Försäkringskassan har gällande assistansersättning definierat väntetid som 

tid som äger rum under dygnsvilan. Motsvarande regel finns inte för kom-

munstödd assistans. De regler som gäller för den av Försäkringskassan 

förmedlade assistanserättningen gäller inte utan särskild föreskrift för insats 

enligt LSS. En kommun kan således bevilja passiv tillsyn i form av dagjour 

eller väntetid.  

 

Behovet av tillsyn kan helt eller delvis vara tillgodosett på annat sätt, till 

exempel genom beviljad tid för andra behov. Situationer där den personlige 

assistenten är fysiskt aktiv t.ex. att tolka då  möter personer han 

inte känner samt då han rör sig utanför hemmet och trädgården är redan 

medräknade och beviljade under kommunikation och fritid. Att i övrigt följa 

med honom och hålla honom under uppsikt är just vad passiv tillsyn är 

menat för, att finnas tillhands mellan de inplanerade eller aktiva insatserna 

såsom kommunikation, fritidsaktiviteter m.m. I skolan är det elevassistenter 

och lärare som har hand om tillsynen och på korttidshemmet är det perso-

nalen. Han vistas där under samma förutsättningar som andra barn och har 

alltså inte personlig assistans på skola och korttidshem.  

 

Då  valt att anställa sina föräldrar som assistenter förefaller han inte 

vara besvärad av eller ha behov av frigörelse från sina föräldrar i nuläget. 

Han är beviljad assistans för den tid han har yrkat gällande fritiden. 

 har ett verkställt beslut om personlig assistans på 27,5 timmar i 

veckan.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Utredningen ger stöd för att  har ett tillsynsbehov, som inte är 

av sådan övervakande karaktär att han behöver ha någon i sin omedelbara 

närhet. Behovet utgör därmed inte ett grundläggande behov.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2010 ref. 17 slagit fast att även 

sådan tillsyn som inte är aktiv kan ses som andra personliga behov som ger 

rätt till personlig assistans enligt LSS. Tillsynsbehovet avser de timmar då 

han är vaken. Det utgör därför sådant annat personligt behov som berättigar 

till personlig assistans enligt 9 a § andra stycket LSS.  

 

Tillsyn under dagtid enligt bestämmelserna om assistansersättning i social-

försäkringsbalken omfattas inte av reglerna för väntetid, dvs. att en timmes 

väntetid anses motsvara en fjärdedels assistanstimme, eftersom sådan tid 

endast avser dygnsvila, se 6 § andra stycket Riksförsäkringsverkets före-

skrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning. Försäkringskassans 

bestämmelser ger således inte stöd för förvaltningsrättens bedömning, även 

om denna reglering skulle användas analogt, eftersom det i målet är fråga 

om tillsyn dagtid. I avsaknad av annat stöd gör kammarrätten bedömningen 

att  ska beviljas personlig assistans med fulla timmar avseende 

den tillsyn han vid en bedömning med denna förutsättning kan anses ha 

behov av, istället för en fjärdedels timme. Hans överklagande ska därför 

bifallas på så sätt att målet ska återförvisas till Barn och ungdomsnämnden 

för beräkning av antalet timmar.  

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

 

 

 

 

 

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

och Evalotta Grip har deltagit i avgörandet. 

 

Föredragande: Helen Landström 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 

 

 

 

DOM 
2015-11-10 

Meddelad i 

Växjö 

Mål nr 

976-15 

  

 

 

Dok.Id 117591     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Annika Florin 

FMF assistans 

Rörvägen 1 

702 27 Örebro 

  

MOTPART 

Ljungby kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

341 83 Ljungby 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 mars 2015 

 

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

funktionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar  yrkande om personlig assistans 

under dygnsvilan.  

 

Förvaltningsrätten upphäver barn- och utbildningsnämndens beslut i den 

del det avser avdrag från tillsynsbehovet för föräldraansvar/familjesamvaro 

och visar målet åter till nämnden för fortsatt handläggning i denna del. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.  

1
Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 

Genom det överklagade beslutet beviljade barn- och utbildningsnämnden 

(nämnden)  personlig assistans med 25 timmar per vecka, 

varav 13 timmar och 35 minuter avser de grundläggande behoven och 11 

timmar och 25 minuter övriga behov. Hans ansökan om personlig assistans 

utöver dessa timmar avslogs. 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans för all vaken tid 

och för väntetid under dygnsvilan.  

 

Nämnden motsätter sig bifall till överklagandet.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR  

 

 

 

Han är tretton år gammal och lider av autism och lindrig utvecklingsstör-

ning. Nämnden har i sin bedömning av hans hjälpbehov gjort avdrag för 

föräldraansvar med tio timmar per vecka. Avdraget verkar ha gjorts i för-

hållande till hans behov av tillsyn. Ett barn i motsvarande ålder utan 

funktionsnedsättning är inte i behov av tillsyn varför det inte är möjligt att 

med hänsyn till föräldraansvaret bortse från hans tillsynsbehov. Vad gäller 

familjesamvaro finns det inget stöd i LSS eller dess förarbeten för att göra 

avdrag för familjesamvaro vid prövningen av rätten till personlig assistans. 

Ett sådant avdrag innebär att vissa hjälpbehov som beror på funktionsned-

sättningen ändå anses tillgodosedda genom en form av utökat föräldraan-

svar. Det är ostridigt i målet att han har ett tillsynsbehov och att varken 

hans föräldrar eller andra anhöriga önskar tillgodose detta behov. Det är 

därför inte möjligt att göra avdrag för familjesamvaro vid beräkningen av 

omfattningen av den personliga assistansen.  
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Nämnden har bedömt att han har ett visst tillsynsbehov all vaken tid med 

undantag för den tid han vistas i skolan eller har korttidsvistelse. Han har 

härvid beviljats personlig assistans med en fjärdedels timme i stället för en 

hel timme. Så som det får förstås har han alltså beviljats personlig assistans 

för väntetid under sin vakna tid. Vid bestämmande av assistansersättning 

ska en timmes väntetid nämligen anses motsvara en fjärdedels assistans-

timme. Väntetid avser emellertid tid då den enskilde behöver ha en assi-

stent tillgänglig under sin dygnsvila. Hans behov av tillsyn under sin vakna 

tid borde därmed inte kunna tillgodoses genom väntetid varför behovet ska 

beräknas utifrån hela timmar.  

 

Han har stora svårigheter att vara stilla och bryr sig inte om tillsägelser. 

Han behöver ständig påpassning och saknar impulskontroll. Han förstår 

inte faror och utsätter sig ofta för risker i omgivningen. Han behöver kon-

stant sysselsättning och övervakning för att inte smita. Mot denna bak-

grund får det anses visat att hans hjälpbehov är oförutsägbart och av sådan 

frekvens att han behöver ständig påpassning för att inte rymma eller hitta 

på något som kan skada honom eller andra. Vidare vaknar han på nätterna 

och vandrar runt i huset. En förälder måste därför vara med honom under 

den tid han är vaken om nätterna. Han yrkar därför att han beviljas väntetid 

under dygnsvilan.  

 

Nämnden 

 

 behov av tillsyn går utöver vad som är normalt föräldraan-

svar för ett barn i samma ålder utan funktionshinder. Hans behov är emel-

lertid inte av sådan karaktär eller omfattning att det kan anses föreligga ett 

hjälpbehov under all vaken tid som går utöver det normala föräldraansva-

ret. Det är därför rimligt att ta hänsyn till ett visst föräldraansvar. Det fram-

står som rimligt att föräldrar tillbringar tid med sina barn även när det gäl-
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ler annat än de grundläggande behoven. Ett visst hjälpbehov som beror på 

funktionsnedsättningen får därför anses tillgodosett genom föräldraansva-

ret. Mot denna bakgrund har nämnden gjort avdrag för familjesamvaro 

med tio timmar per vecka.  

 

Det framkommer inte av utredningen att  har behov av sådan 

aktiv tillsyn som faller inom ramen för de grundläggande behoven. Hans 

beteende är inte aggressivt och han utsätter inte sig själv eller andra för 

fara.  behöver emellertid någon inom hörhåll för att kunna 

påkalla uppmärksamhet vid en eventuell hjälpsituation. I hemmet är han 

inte i behov av tillsyn på samma sätt som när han är utomhus. Det kan fö-

rekomma situationer när han utsätter sig för fara men utredningen ger inte 

stöd för att det har krävts aktiva ingripanden eller ingående kunskaper om 

honom för att utöva tillsynen. Tid har därför räknats för s.k. passiv tillsyn 

under den tid  inte är i skolan eller på korttidsvistelse. Tiden 

för passiv tillsyn har beräknats till en fjärdedels timme per timme eftersom 

behovet inte är konstant utan endast uppträder med viss regelbundenhet 

och under viss tid. Denna tillsyn kallas dagjour och utgör således inte vän-

tetid. De föreskrifter som gäller för assistansersättning är inte heller til-

lämpliga i fråga om personlig assistans enligt LSS.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Frågan i målet är om  vid tiden för nämndens prövning hade 

ett behov av personlig assistans med mer än 25 timmar per vecka.  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

Med personlig assistans avses enligt 9 a § LSS 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 mål-
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tider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläg-

gande behov). 

 

Det är emellertid inte samtliga hjälpbehov inom dessa områden som ska 

ses som grundläggande behov utan det ska vara fråga om hjälp och stöd av 

mycket privat karaktär. Insatsen personlig assistans ska vara förbehållen 

situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av 

mycket personligt slag. Någon bestämd undre tidsgräns för behovet av 

hjälp med att tillgodose de grundläggande behoven för att ha rätt till per-

sonlig assistans låter sig inte uppställas. Den som endast i mycket begrän-

sad omfattning har behov av hjälp med de grundläggande behoven kan 

emellertid inte vidare anses vara berättigad till personlig assistans. Även 

om själva tidsåtgången inte är påfallande ska dock en samlad bedömning 

göras. Båda kvantitativa och kvalitativa aspekter måste härvid beaktas (jfr 

RÅ 2009 ref. 57). 

 

För att ett behov av tillsyn ska falla inom ramen för de grundläggande be-

hoven krävs att tillsynen är aktiv. Detta innebär bl.a. att tillsynen ska vara 

av övervakande karaktär och förutsätta ingående kunskaper om den funkt-

ionshindrade (se RÅ 1997 ref. 23 I, RÅ 2003 ref. 33 och RÅ 2010 ref. 17). 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

Yrkandet om personlig assistans under dygnsvilan 

 

Förvaltningsrätten kan endast pröva vad som omfattas av  

ansökan och det överklagade beslutet.  har först i förvalt-

ningsrätten yrkat personlig assistans under dygnsvilan i form av väntetid. 

Frågan har inte prövats av nämnden och förvaltningsrätten bör inte som 

första instans ta ställning härtill. Yrkandet om personlig assistans under 

dygnsvilan ska därför avvisas. 
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De grundläggande behoven  

 

Förvaltningsrätten finner att det inte framkommit skäl att frångå nämndens 

bedömning av  behov av hjälp med de grundläggande beho-

ven personlig hygien och kommunikation. Hans behov av hjälp i dessa 

avseenden får således anses tillgodosett genom de av nämnden beviljade 

timmarna.  har ett större behov av tillsyn än andra barn i 

samma ålder. I praxis har emellertid krävts att det har varit fråga om aktiv 

tillsyn av närmast övervakande karaktär för att falla inom ramen för de 

grundläggande behoven. Av utredningen i målet framgår att  

har begränsad insikt i vissa faror och att han snabbt kan försvinna utom 

synhåll. Utredningen ger dock inte stöd för att han behöver aktiva insatser i 

någon större omfattning eller att tillsynen måste utföras av någon som kän-

ner honom och hans funktionshinder väl. Förvaltningsrätten kan därmed 

inte finna att hans behov av tillsyn är av sådant kvalificerat slag att det ska 

betraktas som ett grundläggande behov. 

 

Andra personliga behov 

 

Eftersom  ostridigt har rätt till personlig assistans ska även 

hans andra personliga behov beaktas vid bedömningen av omfattningen av 

behovet av assistans såvida inte behovet tillgodoses på annat sätt (se RÅ 

2010 ref. 17).  

 

I målet är utrett att  behöver någon inom hörhåll för att kunna 

påkalla uppmärksamhet och för att höra om en hjälpsituation uppstår. 

Nämnden har bedömt att  behov av tillsyn inte är av sådant 

slag att det går utöver det normala föräldraansvaret under all vaken tid. 

Nämnden har därför från tillsynsbehovet gjort avdrag för föräldraansvar 

och tid för familjesamvaro med tio timmar per vecka, motsvarande den tid 
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nämnden anser att föräldrar normalt spenderar med sina barn när det gäller 

annat än de grundläggande behoven.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det saknas stöd i såväl lagtext och förar-

beten som praxis för att vid bedömningen av om ett barn har rätt till per-

sonlig assistans göra avdrag för s.k. familjesamvaro (jfr Kammarrätten i 

Göteborgs dom den 29 november 2012 i mål nr 8672-11). Däremot ska det 

vid bedömningen av hjälpbehovet tas hänsyn till det ansvar som enligt för-

äldrabalken åvilar alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets ålder, ut-

veckling och övriga omständigheter. Det normala föräldraansvaret ska be-

aktas 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 bedöm-

ningen av behovet av personlig assistans (jfr RÅ 2008 ref. 17 och RÅ 1997 

ref. 23 I).  

 

 var vid tiden för nämndens prövning drygt 13 år. Det kan 

visserligen anses finnas ett visst behov av tillsyn för barn i motsvarande 

ålder utan funktionshinder, men det är inte fråga om tillsyn där någon stän-

digt måste vara inom hörhåll och vara beredd att ingripa. Tidsåtgången för 

tillsyn över ett barn som är 13 år kan vidare antas vara försumbar. Mot 

denna bakgrund finner förvaltningsrätten att  behov av till-

syn inte kan anses vara tillgodosett genom föräldraansvaret eller genom 

familjesamvaro (jfr Kammarrätten i Jönköpings domar den 13 september 

2011 i mål nr 11-11 och den 7 november 2013 i mål nr 8400-12). Av 

handlingarna framgår inte att behovet tillgodoses på annat sätt. Förvalt-

ningsrätten anser därmed att nämnden inte haft fog för att göra avdrag med 

tio timmar per vecka för föräldraansvar och familjesamvaro vid bedöm-

ningen av  tillsynsbehov.  

 

Nämnden har beviljat  s.k. dagjour under hans vakna tid med 

motiveringen att behovet av tillsyn inte är konstant utan endast uppstår 
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med viss regelbundenhet och under ett visst tidsavsnitt. Behovet har beräk-

nats genom att antalet timmar med tillsynsbehov har delats med fyra. 

 har gjort gällande att han behöver ständig övervakning för 

att inte smita och att tillsynsbehovet ska beräknas till hela timmar. Förvalt-

ningsrätten anser att utredningen i målet visar att  behöver en 

person nära till hands om en hjälpsituation skulle uppstå. Det framkommer 

emellertid inte att han behöver ständig tillsyn eller att en person alltid 

måste finnas inom synhåll. Med hänsyn härtill finner förvaltningsrätten att 

 behov av tillsyn får anses tillgodosett genom att antalet 

timmar med tillsynsbehov har delats med fyra. Nämnden har således haft 

fog för sitt beslut i denna del.  

 

Förvaltningsrätten finner sammantaget att beslutet i den del det avser av-

drag från tillsynsbehovet med tio timmar per vecka för föräldraan-

svar/familjesamvaro ska upphävas och målet visas åter till nämnden för 

fortsatt handläggning i denna del. Överklagandet i övrigt ska avslås.  

 

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

 

 

Sofia Lindvall 

 

 

I avgörandet har även nämndemännen Eva-Maria Helgesson, Ronnie Nils-

son och Anita Svensson deltagit. 

 

Föredragande: Michelle Åbergh 
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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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