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KLAGANDE 
  

  

Ombud: Jennie Beigrund 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 9 mars 2018 i mål nr 3199-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten bifaller överklagandet och förklarar att  

tillhör personkretsen enligt 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade.   

 

2. Kammarrätten överlämnar ärendet till Försäkringskassan för bedöming av 

assistansersättningens omfattning. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten fastställer att han tillhör personkretsen 

enligt 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och att ärendet återförvisas till Försäkringskassan 

för beräkning av det antal timmar som han har rätt till assistansersättning. 

Han för fram bl.a. följande. Han har funktionsnedsättning i de nedre 

extremiteterna som i sig är tillräckliga för att han ska anses tillhöra 

personkretsen. Han är förlamad från bålen och nedåt. Han har dålig balans 

och kan inte sitta upp utan att hålla i sig. Han är även urin- och 

tarminkontinent. Förlamningen innebär att han behöver hjälp med bl.a. på- 

och avklädning på underkroppen, personlig hygien, alla överflyttningar till 

och från rullstol samt vid städning och inköp. Han har även en 

funktionsnedsättning i de övre extremiteterna i form av smärta, svaghet, 

kramper och känselnedsättning som hade funnits i fyra år redan vid tiden för 

Försäkringskassans beslut. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och för fram bl.a. 

följande. Det framgår inte av det medicinska underlaget att  

funktionsnedsättning i armar och händer är varaktiga och bestående. Han 

har behov av stöd och hjälp i sin vardag på grund av sin 

funktionsnedsättning i benen och nedre delen av kroppen, men den är inte 

av sådan omfattning att det skulle orsaka betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av den medicinska utredningen framgår att  är förlamad i 

underben och fötter samt att han har endast lite återstående funktion i dem. 

Han har också en påverkan på resten av underkroppen som bl.a. medför att 

han är urin- och tarminkontinent. Han kan förflytta sig själv med rullstol 
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eller permobil. Han kan inte gå utan hjälp. Det är ostridigt att hans 

funktionshinder i de nedre extremiteterna är varaktigt.  

 

 har även hydrocefalus och funktionsnedsättning i de övre 

extremiteterna. Orsaken till nedsättningen i de övre extremiteterna är inte 

klarlagd. Redan av läkarintyg från den 6 september 2012 utfärdat av 

legitimerade läkaren  vid Hallunda vårdcentral framgår 

emellertid bl.a. följande beträffande status och objektiva undersökningsfynd 

på organnivå.  har ökad tonus i båda armarna. Hans 

muskelstyrka är sänkt bilateralt. Hans fingermotorik är fumlig och hans 

sensorik är sänkt. Han har en nedsatt gripförmåga. Han har bl.a. 

kraftnedsättning, muskelsvaghet och rörelseinskränkning i händerna.  

 

Av ADL-bedömning från den 15 april 2016 utförd av arbetsterapeut  

 framgår bl.a. följande.  behöver hjälp med att finfördela 

mat. Han kan inte stödja sig på benen och han har för dålig kraft i händer 

och armar för att själv kunna förflytta sig. Vid korta förflyttningar behöver 

han hjälp av två personer. Han behöver hjälp med toalettbesök samt på- och 

avklädning. Han behöver även hjälp med att tvätta sig, raka sig och borsta 

tänderna. Han kan lyfta armarna till brösthöjd. Han kan inte lyfta armarna 

rakt ut och han kan inte sätta dem bakom ryggen på grund av smärta. Han 

har inskränkt rörlighet.  

 

Sammantaget bedömer kammarrätten att  har funktionshinder 

även i armar och händer som är varaktiga. 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit anser kammarrätten att  

 har funktionshinder i de nedre och övre extremiteterna som är 

varaktiga och som inte beror på normalt åldrande. De är tillsammans stora 

och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd och service för  Han tillhör 

således personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Överklagandet ska därmed bifallas. 
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Det ankommer på Försäkringskassan att bedöma omfattningen av 

hjälpbehovet.  

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Catharina Brege Jörgen van der Stad Gunilla Berendt 

kammarrättsråd kammarrättsråd   kammarrättsråd 

ordförande    referent 

 

 

 

 May Al-Boujassam 

 föredragande jurist 
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KLAGANDE 
  

 

Ombud: Jennie Beigrund 

Nordica Assistans 

Box 6052 

700 06 Örebro 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-12-23, dnr 67731-2016 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten beslutar att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) ska vara tillämplig även i fortsättningen för uppgifter om 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram 

vid rättens förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna 

dom. 

  

1
Bilaga A
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan beslutade den 23 december 2016 att inte ändra sitt 

tidigare beslut att inte bevilja  assistansersättning eftersom det 

bedömdes att han inte tillhör personkretsen enligt 1 § 3 lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Som skäl för beslutet 

anfördes i huvudsak följande. Det medicinska underlaget beskriver inte att 

 har någon av diagnoserna för att tillhöra grupp 1 eller 2 i 

personkretsen. Vad gäller frågan om han tillhör grupp 3 i personkretsen 

bedömer Försäkringskassan att det medicinska underlaget visar att han har 

en varaktig funktionsnedsättning men att de objektiva undersökningsfynden 

i underlaget inte ger stöd för att han har ett så omfattande hjälpbehov som 

beskrivits. Det är inte medicinskt styrkt att det föreligger någon varaktig 

funktionsnedsättning av händer och armar.  har behov av stöd 

och hjälp i vardagen men inte i en sådan omfattning att det orsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service. Försäkringskassan bedömer att  

inte uppfyller samtliga kriterier för grupp 3 i personkretsen och han har 

därför inte rätt till assistansersättning. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten fastställer hans personkrets-

tillhörighet och att han därigenom kan vara berättigad till assistansersättning 

samt att förvaltningsrätten återförvisar målet till Försäkringskassan för 

beräkning av antalet timmar. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. 

Försäkringskassan har felaktigt bedömt hans situation och underlagen i 

ärendet. Vid en korrekt bedömning av dessa torde det anses som väl styrkt 

att han tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Han klarar inte av att sköta 

sina grundläggande eller övriga behov självständigt utan behöver förlita sig 

på andra för att kunna erhålla goda levnadsvillkor. Det primära assistans-

behovet uppstår på grund av hans ryggmärgsbråck och förlamningen i 

underbenen. Hans egna förmågor och möjligheter att hjälpa till inskränks 

dock av den problematik han har med den övre extremiteten. Enligt 
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förarbetena till LSS är det inte orsaken till funktionsnedsättningen som är 

avgörande. Att han har problem med den övre extremiteten har styrkts av 

två olika läkare och de bekräftar att hans tillstånd är stationärt. Den samlade 

bedömningen borde vara att hans primära funktionshinder uppstår av hans 

nedsättningar från bröstkorgen, ryggen och nedåt medan den övre 

extremiteten bidrar till att hans egna förmågor inskränks. Även om han hade 

varit fullt frisk i axlar, armar, handleder och händer har han ändå ett stort 

assistansbehov på grund av hans nedsättningar från midjan och nedåt. Han 

har tidigare omfattats av personkretsen och det är inte i enlighet med 

kontinuitetsprincipen att bortse från detta nu då en ökad problematik, om ej 

ännu helt verifierad, tillkommit. Inga avgörande förändringar har skett i hur 

bedömningar av olika assistansbehov ska göras på områden som påverkar 

honom. Det talar också för att han även fortsättningsvis ska omfattas av 

personkretsen. Det framgår inte heller hur Försäkringskassan faktiskt 

beaktat underlagen i ärendet utan endast att de inte räcker. Eftersom 

Försäkringskassan tidigare ansett att personkretsen är styrkt borde en mer 

utförlig motivering behövas eftersom intygen i ärendet är uppdaterade utan 

information om förbättring.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

Förvaltningsrätten har den 19 februari 2018 hållit muntlig förhandling i 

målet inom stängda dörrar. Vittnesförhör med   

 och  har hållits på begäran från  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

En förutsättning för rätt till assistansersättning enligt 51 kap. 2 § social-

försäkringsbalken är att den enskilde tillhör en personkrets enligt 1 § LSS. 

Personkretsen enligt 1 § 3 LSS är personer med varaktiga fysiska eller 
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psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om 

de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. För att en person ska 

omfattas av personkretsen enligt 1 § 3 LSS krävs att samtliga av de angivna 

kriterierna är uppfyllda (jfr RÅ 1999 ref. 54).  

 

Av förarbetena till LSS framgår bl.a. följande. Med funktionshinder menas 

den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av skada 

eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser 

som kan anses normalt. Orsaken till eller arten av funktionshinder är inte 

avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Funktionshindren ska 

dock vara stora och personkretsen enligt tredje punkten i bestämmelsen 

omfattar t.ex. människor med uttalade förlamningar eller svårartade och 

invalidiserande effekter av sjukdomar som diabetes eller hjärt- och 

lungsjukdomar. Funktionshindren ska också vara varaktiga, dvs. inte vara av 

tillfällig eller mer övergående natur. Med betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen menas bland annat att den enskilde inte på egen hand 

kan klara vardagsrutiner som till exempel hygien, toalettbestyr, påklädning, 

mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller utomhus, 

sysselsättning och nödvändig träning och/eller behandling. Ett omfattande 

behov av stöd eller service kan vara behov av hjälp med exempelvis 

toalettbesök, påklädning, matlagning, skrivning, läsning, kommunikation, 

förflyttning, sysselsättning och rekreation m.m. I begreppet omfattande 

behov av stöd och service kan ligga både kvantitativa och kvalitativa 

aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av 

långvarigt eller upprepat stöd. En bedömning av en persons behov av stöd 

och service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, 

sociala och psykologiska faktorer. För människor med flera funktionshinder 

måste den samlade effekten bedömas (se prop. 1992/93:159 s. 168 f.).  
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Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer är det den enskilde som ska 

visa att förutsättningarna för att beviljas assistansersättning är uppfyllda. 

 

Utredningen i målet 

 

Av läkarintyg daterat den 21 februari 2002 av  framgår bl.a. 

att  är född med ryggmärgsbråck och är paretisk i underben 

och fötter. Han har tidigare haft visst gående med ortoser och gångstöd men 

är i praktiken beroende av rullstol för förflyttning.  

 

Anna Fröberg har i ett läkarutlåtande utfärdat den 27 augusti 2014 bl.a. 

uppgett att  är rullstolsburen och paretisk i sina ben och att 

tillståndet bedöms som stationärt. 

 

I läkarintyg daterat den 15 april 2016 av  framgår bl.a. 

följande.  har, förutom grav pares i bägge benen, tilltagande 

svaghet i armarna och händerna och smärtor i nacken, axlarna och armarna. 

Han har återkommande kramper i armarna och bröstkorgen och upplever 

domningar och känselnedsättning i händerna. Vid inspektion noteras inga 

fascikulationer, atrofi eller ofrivilliga rörelser. Finfingermotoriken är 

mycket trög och fumlig och han har en nedsatt gripförmåga. Symptomen 

begränsar honom från att utföra sina aktiviteter och vardagliga sysslor. Han 

har svårt att lyfta saker och har nedsatt förmåga att stå.  utreds 

nu för tilltagande neurologiska symtom i nacken, armarna och händerna. 

 

Av läkarintyg daterat den 6 september 2016 av  framgår 

bl.a. följande.  har sedan många år rörelserelaterade smärtor i 

axlar och handleder samt svår huvud- och nackvärk främst av spänningstyp. 

Han aktiverar dåligt i armarna men det finns ingen objektiv kraftnedsättning 

eller felpekning och han har normal sensorik i armarna. Någon ytterligare 

insats bedöms inte förändra situationen vad gäller nedre extremitet. När det 

gäller smärtor och rörelserelaterade besvär i övre extremiteten samt huvud-
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värk finns ett behov av att etablera en fast husläkarkontakt för att få hjälp 

med smärtlindring, mobilisering samt aktivering. Det finns inga hållpunkter 

från någon neurologisk avvikelse i den övre extremiteten. 

 

Av ADL-bedömning från den 15 april 2016 framgår bl.a. följande.  

 måste få maten serverad och kan inte självständigt ta maten. Han 

behöver bl.a. hjälp med att finfördela maten pga. den nedsatta kraften i 

händerna. Han kan föra maten till munnen själv samt dricka. Det krävs dock 

att det är en mugg eller glas som han kan greppa runt. Vid förflyttningar 

mellan rullstol till säng, stol eller elrullstol måste  ha hjälp av två 

personer. Han har ingen förmåga att stödja sig på benen och har för lite kraft 

i händer och armar för att självständigt kunna förflytta sig. Han har i nuläget 

inga hjälpmedel vid förflyttning men även med detta kommer han att ha 

behov av hjälp från en till två personer. Han har beroende på dagsform 

behov av hjälp att köra sin rullstol inomhus. Han åker elrullstol utomhus och 

kan köra den självständigt. Han måste ha hjälp med allt vid toalettbesök 

förutom att tvätta händerna. Han måste ha hjälp med all av- och påklädning. 

Han kan klara att knäppa större knappar och kan lyfta armarna till brösthöjd. 

Han kan dock inte lyfta armarna rakt framför sig eller sätta dem bakom 

ryggen på grund av smärtan i kroppen.  

 

 har i läkarutlåtande från den 6 mars 2017 uttalat bl.a. 

följande.  har ett uttalat förlamningstillstånd i nedre 

extremiteten som resttillstånd efter ryggmärgsbråcket. Han har smärta vid 

palpation av hela axelpartiet och nacke samt smärta vid all rörelse i armar. 

Han har inga atrofier i övre extremiteten och har normala reflexer. Han är 

remitterad för magnetröntgen för bedömning av orsaken till hans påtagliga 

funktionsnedsättning i den övre extremiteten som inte är kopplad till hans 

ryggmärgsbråck.  
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

 har framfört synpunkter på Försäkringskassans handläggning 

av hans ärende. Förvaltningsrätten utövar inte tillsyn över Försäkrings-

kassan och kan därför inte pröva invändningar mot myndighetens 

handläggning. 

 

Försäkringskassan har gjort en sedvanlig tvåårsprövning. Enligt 51 kap. 

12 § socialförsäkringsbalken ska rätten till assistansersättning omprövas 

sedan två år förflutit från föregående prövning. Även om tidigare beslut kan 

ge en viss ledning innebär omprövningen att en ny förutsättningslös 

prövning ska göras av om det finns förutsättningar för rätt till 

assistansersättning (jfr prop. 1992/93:159 s. 197). 

 

För att  ska anses tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS måste 

samtliga rekvisit i bestämmelsen vara uppfyllda. Det är ostridigt i målet att 

 har ett varaktigt funktionshinder i den nedre extremiteten. Det 

får också anses klarlagt att funktionshindret inte beror på normalt åldrande. 

Vad gäller  funktionshinder i den övre extremiteten saknas 

överlag objektiva undersökningsfynd i det medicinska underlaget som 

stödjer den angivna omfattningen av hjälpbehovet och vad som är orsaken 

till svårigheterna. Förvaltningsrätten anser vidare att utredningen inte ger 

stöd för att behandlingsmetoder är uttömda avseende smärttillståndet. Det 

framgår bl.a. av intyg från både 2016 och 2017 att han utreds för symtomen 

i den övre extremiteten. Det finns dock inga underlag i målet som visar 

resultatet av dessa utredningar. Funktionsnedsättningen i övre extremiteten 

kan således inte anses vara varaktig. 

 

Även om det medicinska underlaget visar att  på grund av sitt 

funktionshinder i den nedre extremiteten, har ett visst hjälpbehov måste det 

vid prövningen om han tillhör personkretsen göras en sammantagen 

bedömning av de olika funktionshindren (jfr HFD 2012 ref 8). Vid denna 

7



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 3199-17 

  

 

bedömning går det, enligt förvaltningsrättens mening, inte att bortse från 

omständigheten att det inte är utrett om smärtproblematiken i den övre 

extremiteten är varaktig eller om det finns några vård- eller behandlings-

alternativ. Eftersom uppgifterna om smärtproblematiken i övre extremiteten 

till största del baseras på  egna uppgifter råder det även 

oklarheter kring hur detta påverkar hans förmåga att utföra olika vardagliga 

aktiviteter. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att det inte finns 

uppgifter som med tillräcklig klarhet och styrka talar för att  

funktionshinder är sådana som orsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och att han därmed har ett omfattande behov av stöd och 

service. Att  tidigare bedömts tillhöra personkretsen medför 

inte någon annan bedömning eftersom en självständig prövning ska göras 

vid varje ansöknings- och prövningstillfälle. Överklagandet ska därför 

avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga (DV 3104/1A). 

 

 

Per Eskilsson 

Rådman  

 

Nämndemännen Joonas Peltola, Maud Westholm och Martin Winstrand 

Svensson har också deltagit i avgörandet. 

 

Kajsa Holm Asplund har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet 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.  

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

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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