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KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 02 

 

DOM 
2019-05-28 
Meddelad i Stockholm 
 

Mål nr 25-19 
 
  

 

  
    

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2302 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00  08-14 98 89 måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 

www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Försäkringskassan 
  
MOTPART 

  
  
Ombud: Jurist Kaiser Rady 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 december 2018  
i mål nr 27634-17, se bilaga A 
 
SAKEN 
Assistansersättning 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut. 

 

2. Kammarrätten fastställer förvaltingsrättens beslut om sekretess.   

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och fastställer Försäkringskassans beslut samt för fram bl.a. följande. 

Utredningen i målet ger inte stöd för att det behov av tillsyn som 

 har förutsätter att en person har ingående kunskap om 

just honom och hans funktionshinder. Det är tillräckligt att en person är 

medveten om  funktionshinder och de svårigheter han 

har för att kunna hjälpa honom.  behov av tillsyn är 

därför inte att betrakta som aktiv tillsyn eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om just honom och utgör därmed inte ett 

grundläggande behov.  

 

 anser att överklagandet ska avslås. Han för fram 

detsamma som i förvaltningsrätten och tillägger bl.a. följande. Hans 

kommunikationssvårigheter och funktionsnedsättning gör att han är i behov 

av tillsyn av personer som har särskilda kunskaper om honom, hans sätt att 

kommunicera och hans funktionsnedsättning. Ingående kunskap fodras för 

att förstå hans agerande och för att kunna avleda hans utbrott. Han har 

därför behov av personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om honom och hans grundläggande behov överstiger därmed i 

genomsnitt 20 timmar per vecka.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om  på grund av sitt funktionshinder 

har behov av hjälp med sina grundläggande behov i sådan omfattning, dvs. i 

genomsnitt mer än 20 timmar i veckan, att han har rätt till 

assistansersättning.  
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Kammarrätten anser att det inte finns anledning att göra någon annan 

bedömning än den som Försäkringskassan och förvaltningsrätten har gjort 

avseende  behov av hjälp med personlig hygien,  

på- och avklädning, måltider och kommunikation samt tidsåtgången om  

4 timmar och 57 minuter som har beräknats för de grundläggande behoven.  

 

Frågan är då om  som förvaltningsrätten har ansett, 

även har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

honom.  

 

Av utredningen i målet framgår visserligen att  på 

grund av sitt funktionshinder har ett stort behov av tillsyn och att den person 

som utövar tillsynen behöver ha viss kännedom om honom och hans typ av 

funktionshinder. Kammarrätten anser emellertid inte att det tillräckligt 

tydligt framgår, av vare sig den skriftliga utredningen eller de vittnesmål 

som lämnats i förvaltningsrätten, att det krävs att tillsynen utövas av en 

person som har ingående kunskaper om just honom. Den tillsyn som behövs 

är därför inte att betrakta som annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om honom och hjälpbehovet ingår därför inte i de grundläggande 

behoven.  behov av hjälp med de grundläggande 

behoven överstiger därmed inte 20 timmar per vecka. Överklagandet ska 

därför bifallas, förvaltningsrättens dom upphävas och Försäkringskassans 

beslut fastställas. 

_________________________ 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 
 
 
 
Charlotta Lokrantz Sandberg Annika Åsbrink     Theresa Winnberg Elliot      
kammarrättsråd kammarrättsråd tf. assessor 
ordförande referent  
 
 Lotta Skarp 
 kammarrättsfiskal 
 föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

 

Avdelning 33 

DOM 
2018-12-14 

Meddelad i Stockholm 

Mål nr 

27634-17 

 

 

 

Dok.Id 1039979     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  08-561 680 01 måndag–fredag 

08:00–16:30 E-post: avd33 fst@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratt 

 

KLAGANDE 
  

 

Vårdnadshavare: 

 

 

 

 

 

Ombud: Kaiser Rady 

Nordica Assistans AB 

Box 6052 

700 06 Örebro 

 

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 19 september 2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar 

 berättigad till assistansersättning. 

 

Förvaltningsrätten återförvisar målet till Försäkringskassan för vidare 

handläggning i enlighet med vad som anges i skälen för förvaltningsrättens 

avgörande.  

 

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

sekretesslagen (2009:400) att sekretessbestämmelsen i 28 kap. 1 § i samma 

lag ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter om enskilds personliga 

förhållanden som lagts fram vid förvaltningsrättens muntliga förhandling 

Bilaga A
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inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom.
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 7 mars 2017 att  

(  inte får assistansersättning. Som skäl för beslutet angav 

Försäkringskassan att  behov av personlig assistans för de 

grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Vid omprövning 

den 19 september 2017 beslutade Försäkringskassan att inte ändra sitt 

beslut, se bilaga 1. 

 

Genom sitt ombud överklagar  beslutet och yrkar att 

förvaltningsrätten fastställer hans rätt till assistansersättning och att målet 

återförvisas till Försäkringskassan för att ta ställning till det totala antalet 

timmar. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Hans grundläggande 

behov överstiger 20 timmar i veckan. Enligt alla läkarintyg och andra intyg 

är han i behov av hjälp avseende alla grundläggande behov. Han ska för tid 

utöver skola och korttidsboende anses ha behov av personlig assistans för 

aktiv tillsyn all vaken tid och två timmar nattetid. Gällande behovet av 

kommunikation kan han inte göra sig förstådd genom andra personer än 

sådana som har ingående kunskap om honom. Han kan bara starta 

konversationer med sin pappa, lärare och taxichaufför. Det finns bara ett 

begränsat antal personer som förstår honom genom bl.a. ljud, mimik och 

olika tecken med händerna. Han har inget talat språk och blir aggressiv när 

han missförstås. Han kan då börja skrika och skada. Han kan ofta skada sig 

själv och andra. Skolpersonalen måste hela tiden agera aktivt för att 

förhindra detta. Allt som är skadligt måste undangömmas och han måste 

vara under uppsikt av känd person hela tiden. Han kan plötsligt bli aggressiv 

utan förvarning. Han kan sätta sig själv i fara i trafiken och slå folk som går 

på trottoaren. Det räcker inte med att läsa dokument för att lära sig att 

hantera honom utan det krävs ingående kunskap om just honom. Alla 

personer som hjälper honom har haft med honom att göra i 2–3 år. Det krävs 

lång tid för att få kännedom om honom. 
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. 

följande. Försäkringskassan bestrider inte att  har ett 

utåtagerande beteende. Det är emellertid inte visat att det krävs ingående 

kunskap om  på sätt som lagen kräver. Utredningen i målet ger 

inte stöd för att det krävs ingående kunskap om  för 

kommunikation eller att det uppstår sådana svårigheter att kommunicera 

med andra för  än med sin eller sina personliga assistenter.  

 

Förvaltningsrätten har den 16 november 2018 hållit muntlig förhandling i 

målet inom stängda dörrar. Vid förhandlingen har på begäran av 

 ombud vittnesförhör hållits med ,  

,  och . 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Utgångspunkter för domstolens prövning   

 

För rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver personlig 

assistans med i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sina 

grundläggande behov. Med grundläggande behov avses personlig hygien, 

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

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (se 51 kap. 2 

och 3 §§ socialförsäkringsbalken och 9 a § lagen [1993:387] om stöd och 

service till vissa funktionshindrade). 

 

Det hjälpbehov som åsyftas är främst sådana 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 (se prop. 1992/93:159 s. 63 f. 

och RÅ 2009 ref. 57). 
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Enligt förvaltningsrättsliga principer är det den som önskar en förmån, i det 

här fallet  som ska visa att förutsättningarna för att bevilja 

förmånen är uppfyllda. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Inledning 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör den personkrets som kan 

beviljas personlig assistans och att han är i visst behov av hjälp för att hans 

grundläggande behov ska kunna tillgodoses. Frågan i målet är om 

 grundläggande behov är av sådan omfattning att de uppgår till 

i genomsnitt 20 timmar per vecka. 

 

Personlig hygien samt på- och avklädning  

 

Försäkringskassan anser att  har ett grundläggande hjälpbehov 

avseende den personliga hygienen och på- och avklädning samt att dessa 

hjälpbehov är av privat och integritetskänslig karaktär. Försäkringskassan 

har beräknat att hjälpbehovet för den personliga hygienen uppgår till 3 

timmar och 47 minuter per vecka samt för på- och avklädning till 1 timme 

och 10 minuter per vecka.  

 

Förvaltningsrätten anser att utredningen visar att  är i behov av 

viss handgriplig hjälp med den personliga hygienen samt för på- och 

avklädning. Förvaltningsrätten anser dock att  behov av hjälp 

inom behovsområdena personlig hygien och på- och avklädning till stora 

delar är av karaktären påminnelser, påputtning samt motivations- och 

aktiveringsinstaser som inte inbegrips i de grundläggande behoven (se RÅ 

2003 ref. 33). Mot bakgrund av det som har kommit fram i målet anser 

förvaltningsrätten att det saknas anledning att ifrågasätta skäligheten i den 
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tidsbedömning som Försäkringskassan har gjort i det överklagade beslutet. 

 grundläggande hjälpbehov avseende den personliga hygienen 

samt för på- och avklädning ska därmed beräknas till i genomsnitt 4 timmar 

och 57 minuter per vecka.  

 

Måltider 

 

Enligt Försäkringskassan saknar  ett grundläggande behov av 

hjälp i samband med måltider. Försäkringskassan anser att  rent 

praktiskt kan äta och dricka själv. Behov av hjälp med för- och efterarbete 

vid måltider, att förse sig med mat samt tillsyn ses inte som grundläggande 

behov. 

 

Eftersom  inte är i behov av någon handgriplig hjälp när han 

äter och dricker anser förvaltningsrätten att det inte är visat att han har ett 

grundläggande behov av hjälp avseende måltider. Förvaltningsrätten anser 

därför att Försäkringskassan haft fog för sitt beslut i denna del. 

 

Kommunikation 

 

För att behov av hjälp med kommunikation ska godtas som ett grund-

läggande behov krävs att den person som assisterar  måste ha 

kunskap om honom, hans funktionshinder och hans kommunikationssätt för 

att kunna förstå vad han vill säga och för att kunna hjälpa honom att 

uppfatta budskap som andra vill förmedla till honom (jfr RÅ 2010 ref. 17). 

Det uppställs alltså ett krav på att den person som assisterar  vid 

kommunikationen måste ha kunskap om just honom för att förstå vad han 

vill säga och för att hjälpa honom att uppfatta budskap som andra vill för-

medla till honom. Däremot finns det inte uppställt ett krav på att assistenten 

ska ha ingående kunskaper om  för att hans av hjälp med 

kommunicering ska betraktas som ett grundläggande behov (jfr Kammar-
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rätten i Stockholms dom den 8 november 2016 i mål nr 1532-16). När en 

persons språkliga förmåga är begränsad till enstaka ord, korta fraser 

samt användande av signaler i beteende och ansiktsuttryck, som är svåra för 

utomstående att tolka, kan denne ha ett grundläggande behov av hjälp med 

kommunikation (se RÅ 2000 ref. 11). Försäkringskassan anser att det inte 

finns stöd i underlaget för att det dels krävs ingående kunskap på så sätt som 

lagen kräver för att betrakta  behov av hjälp med 

kommunikation som grundläggande behov, dels att det inte framgår att det 

behövs en tredje person för att  ska kunna kommunicera med en 

annan person.  

 

Av utredningen i målet framgår att  kommunicerar genom att 

bl.a. ta en persons hand och leda dit han vill gå. Han inte har något talat 

språk och han har inte något intresse av kontakt. Av de vittnesförhör som 

har hållits vid den muntliga förhandlingen framgår att det är svårt att 

kommunicera med  att det tar tid att lära känna honom och att 

han har speciella uttryckssätt som man lär sig efterhand, men att han att det 

är svårt att förstå honom till fullo. Även om  har betydande 

svårigheter att kommunicera så framgår det inte av utredningen att den 

kommunikation han kan få till stånd endast fungerar med hjälp av 

personliga assistenter som mellanhand. Förvaltningsrätten anser därför att 

det inte är visat att han behöver hjälp av annan för att kommunikation ska 

vara möjligt. Behov av hjälp med kommunikation som ett grundläggande 

behov finns därför inte.  

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

 

Högsta förvaltningsdomstolen anför i RÅ 2009 ref. 57 bl.a. följande. Det 

framgår av lagens förarbeten och har bekräftats i senare domstolsavgöran-

den att aktiverings- och motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte 

räknas till de grundläggande behoven. Undantagsvis kan en annan 
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bedömning göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på 

grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har 

karaktär av övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande 

kan inte räknas till sådan kvalificerad tillsyn. Av RÅ 1997 ref 23 framgår 

bl.a. att en persons svårigheter att kommunicera utgör en faktor att beakta 

vid bedömningen av om ett behov av aktiv tillsyn kräver ingående 

kunskaper om personen i fråga.  

 

Det är i målet ostridigt att  har ett utåtagerande beteende och ett 

övervakningsbehov. Enligt Försäkringskassan är  dock inte i 

behov av sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning. 

Försäkringskassan anser mot bakgrund av utredningen i målet att det inte 

krävs ingående kunskap om  som person utan att det krävs 

ingående kunskaper om hans funktionsnedsättning.  

 

Av de vittnesförhör som har hållits vid den muntliga förhandlingen framgår 

bl.a. att  inte kan lämnas ensam utan att det finns risk att han 

skadar sig själv eller andra. Av förhören framgår även att han plötsligt kan 

bli våldsam och att det då inte finns något sätt att lugna ner honom.  

 har uppgett att  utåtagerande beteende uppkommer 

vid brist på kommunikation och att han till viss del kunde förstå 

 Förvaltningsrätten anser att  genom utredningen i 

målet har gjort sannolikt att hans kommunikationssvårigheter och 

funktionsnedsättning i övrigt innebär att den aktiva tillsynen måste utföras 

av någon har om har kunskaper om honom, hans sätt att kommunicera och 

hans funktionsnedsättning för att kunna lämnas på ett godtagbart sätt. Det 

innebär att hans behov av tillsyn ska ses som ett grundläggande behov. 

Förvaltningsrätten anser därmed att  är i behov av aktiv tillsyn 

under hans vakna tid.  
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Sammanfattande bedömning 

 

Förvaltningsrätten anser att  även har behov av personlig 

assistans för det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det ankommer på 

Försäkringskassan att beräkna insatsens omfattning. Förvaltningsrätten 

anser att tidsåtgången för detta grundläggande behov tillsammans med 

tidsåtgången för de övriga grundläggande behoven som Försäkringskassan 

har godtagit, dvs. 4 timmar och 57 minuter per vecka, i vart fall överstiger i 

genomsnitt 20 timmar i veckan. Det innebär att  har rätt till 

assistansersättning. Eftersom han har behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov har han även rätt till assistansersättning för andra 

personliga behov, om dessa inte tillgodoses på något annat sätt. Det 

ankommer på Försäkringskassan att ta ställning till i vilken omfattning han 

eventuellt har rätt till assistansersättning för andra personliga behov. Målet 

ska därför återförvisas till Försäkringskassan för prövning i dessa delar.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-12). 

 

 

Karin Adamson (skiljaktig, se nedan) 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Magnus Boström, Jan Byman och 

Elisabeth Cedergren deltagit.  
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Förvaltningsrättsnotarien Ramin Meymi har föredragit målet. 

  

SKILJAKTIG  

 

Förvaltningsrättsfiskalen Karin Adamson är skiljaktig och anför följande.  

 

Enligt utredningen i målet har  ett utåtagerande beteende som 

riktar sig mot personal och andra.  Det framgår även att  har ett 

självskadebeteende och att det är svårt att lämna honom ensam då han kan 

skada sig själv. Av  vittnesmål framgår att man efter en tid 

lära sig att avläsa vissa av  triggers men att det är omöjligt att 

förutse alla. När  får utbrott hanteras det genom att backa undan 

och bemöta honom med så kallad lågaffektivt bemötande vilket är en vanlig 

strategi för att hantera personer med autism. Enligt utredningen måste någon 

finnas vid  eftersom han annars kan komma att skada sig själv 

eller andra. Enligt min mening ger dock inte utredningen stöd för att det 

behov av tillsyn om  har kräver en person med ingående 

kunskap om just honom och hans funktionshinder, utan det räcker att 

personen är medveten om hans funktionshinder och de svårigheter han har. 

Den tillsyn som krävs är därför inte att beakta som aktiv tillsyn eller annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om just  och ingår 

därför inte i de grundläggande behoven.  behov av hjälp med 

de grundläggande behoven överstiger därmed inte 20 timmar per vecka. 

 är därför inte är berättigad assistansersättning. Jag anser därmed 

att överklagandet ska avslås.   
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Hur man överklagar FR-12

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 2 månader 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig för-
handling, eller om rätten vid förhandlingen gav 
besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 

och varför du tycker att kammarrätten ska 
ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Oftast är sista dagen för överklagande exakt 2 mån-
ader från det datum som tiden börjar räknas. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 21 december 

 tiden går ut den 21 februari. 

Om samma datum inte finns i slutmånaden går 
tiden i stället ut på slutmånadens sista dag. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 31 december 

 tiden går ut den 28 februari. 

Är sista dagen en lördag, söndag eller helgdag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det 
att överklagandet kommer in nästa vardag. 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet.  

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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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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