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Stortorget 17 
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MOTPART 
Försäkringskassan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 20 juni 2017  

i mål nr 13658-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Med delvis bifall till överklagandet förklarar kammarrätten att 

 har rätt till assistansersättning för sina grundläggande behov 

med i genomsnitt 20 timmar och 49 minuter per vecka. 

 

2. Kammarrätten överlämnar målet till Försäkringskassan för bedömning av 

hans rätt till assistansersättning för andra personliga behov.  
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3. Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens beslut om sekretess och 

beslutar med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag ska fortsätta att 

vara tillämplig på de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som 

lagts fram vid rättens förhandling inom stängda dörrar och som inte 

tagits in i denna dom. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att kammarrätten ska förklara att hans behov av hjälp 

med grundläggande behov uppgår till 43 timmar och 10 minuter per vecka 

samt att han har rätt till assistansersättning med 153 timmar per vecka eller i 

den omfattning kammarrätten finner skälig.  

 

Till stöd för sin talan för han fram bl.a. följande. Eftersom hans behov av 

hjälp med de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka har 

han rätt till assistansersättning. Han har sedan 20 år tillbaka varit beviljad 

assistansersättning med lägst 153 timmar per vecka, varav 43 timmar och 

10 minuter avser de grundläggande behoven. Hans omfattande 

funktionsnedsättning har inte förändrats till det bättre och inte heller hans 

behov av hjälp med de grundläggande behoven.  

 

Han behöver hjälp med intagande av måltider. Under förutsättning att maten 

delats ordentligt och han har fått en kant fastsatt på tallriken, kan han med 

en specialsked, som han behöver hjälp att fästa i en hållare på handen, föra 

fast föda till munnen. Han kan dock inte äta t.ex. soppa eller smörgås själv 

utan det förutsätter att någon för maten till munnen åt honom. Han behöver 

ofta hjälp med att få upp det sista på tallriken och orkar inte alltid äta själv 

en hel måltid. Om någon ställer ett glas på hans handrygg och håller i det 

när han för det till munnen kan han dricka själv. Alternativet är att någon för 

glaset till hans mun och lutar det in i munnen för att han ska kunna dricka. 

Det har felaktigt påståtts att han kan dricka själv med sugrör. På grund av att 

han svettas mycket och för att undvika urinvägsinfektioner behöver han 

dricka ofta. Han kan inte luta sig framåt i samband med måltider eftersom 

han inte kan kontrollera bålen.  

 

Det finns en konkret ökad risk för kvävningsolycka på grund av att han inte 

kan djupandas eller hosta. Han har därför ett behov av aktiv tillsyn i 

samband med måltider.  
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Hans behov av hjälp att få i sig mat och dryck samt avvärjandet av 

kvävningsolyckor vid måltider utgör grundläggande behov som ska beaktas 

vid bedömningen av hans rätt till assistansersättning.  

 

Försäkringskassan har felaktigt dragit ner tiden för på- och avklädning till 

30 minuter per dag. Han har påtalat att tid för avklädning på kvällen 

kvarstår. Han har även ett stort behov av hjälp med sin personliga hygien. 

Försäkringskassans bedömning att han endast behöver hjälp med 

handräckning vid tandborstning är felaktig, tandborsten knyts på handen 

och ska därefter vändas och tas bort från handen. Förvaltningsrätten har 

felaktigt godtagit Försäkringskassans beräkning av hans hjälpbehov för de 

grundläggande behoven personlig hygien och av- och påklädning.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. För det fall 

kammarrätten anser att de grundläggande behoven överstiger 20 timmar 

per vecka yrkas att målet visas åter till Försäkringskassan för bedömning 

av de övriga behoven.  

 

Försäkringskassan för fram bl.a. följande. Försäkringskassan ifrågasätter 

inte att  har stora svårigheter i vardagen, men hans 

grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka och han har därför 

inte rätt till assistansersättning.  

 

Av vittnesförhören framgår att han kan äta själv och även om han 

behöver handräckning är det inte ett aktivt behov av hjälp. Den tid som 

Försäkringskassan har beräknat för de grundläggande behoven är väl 

tilltagen. Även om man skulle godta några minuter för hjälp i samband 

med måltider ryms detta i den redan godtagna tiden. Försäkringskassan 

har t.ex. beräknat tid för dusch till 35 minuter fem tillfällen per vecka, 

trots att det vid den muntliga förhandlingen har framkommit att han 

oftast inte duschar så ofta.  
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 har ingen psykisk funktionsnedsättning och behov av aktiv 

tillsyn vid måltider på grund av kvävningsrisk kan därför inte utgöra ett 

grundläggande behov (se HFD 2015 ref. 46).  

 

Kammarrätten har den 21 mars 2018 hållit muntlig förhandling inom 

stängda dörrar. Vid den muntliga förhandlingen har vittnesförhör hållits 

med de personliga assistenterna    

 och  samt läkaren  på  

begäran. Vittnesförhör har även hållits med de personliga assistenterna 

 och  på Försäkringskassans begäran. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Han har 

därmed enligt 51 kap. 3 § socialförsäkringsbalken rätt till assistansersättning 

förutsatt att han behöver personlig assistans under i genomsnitt mer än 20 

timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS, 

dvs. behov av hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att 

kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om den funktionshindrade. 

 

Av utredningen i målet framgår att  har svårt att äta och dricka 

själv samt att sköta sin personliga hygien, att klara av toalettbesök och av- 

och påklädning på egen hand. Försäkringskassan har bedömt att hans behov 

av hjälp med de grundläggande behoven personlig hygien, toalettbesök och 

av- och påklädning uppgår till i genomsnitt 19 timmar och 19 minuter per 

vecka. Frågan i målet är om tidåtgången för de grundläggande behoven är 

för lågt beräknad.   
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Aktiv tillsyn 

 

 har uppgett att han har behov av aktiv tillsyn på grund av risken 

att sätta i halsen i samband med måltider. Det hjälpbehovet är av sådan 

karaktär att det endast beaktas för personer med ett psykiskt funktionshinder 

vilket  inte har, se HFD 2015 ref. 46. Det behovet kan således 

inte grunda någon rätt till personlig assistans.  

 

Av- och påklädning 

 

Underinstanserna har uppskattat  grundläggande hjälpbehov vid 

av- och påklädning till i genomsnitt 3 timmar och 45 minuter per vecka. 

Kammarrätten instämmer i den bedömningen. 

 

Personlig hygien 

 

Försäkringskassan har beräknat tidsåtgången för  

grundläggande behov av hjälp med personlig hygien till 15 timmar och 

34 minuter per vecka. I denna beräkning ingår bl.a. hjälp med dusch 

35 minuter fem tillfällen i veckan. Under vittnesförhören vid kammarrättens 

muntliga förhandling har det kommit fram att han oftast inte duschar så ofta 

eller under så lång tid som enligt Försäkringskassans beräkning. Även med 

beaktande av vad  har anfört om att han behöver viss hjälp i 

samband med tandborstningen anser kammarrätten att tiddsåtgången för 

personlig hygien kan beräknas till sammanlagt 13 timmar och 34 minuter 

per vecka.  

 

Måltider 

 

Försäkringskassan har inte beaktat någon tid för måltider. För att hjälp med 

måltider ska beaktas i bedömningen av de grundläggande behoven krävs att 

hjälp behövs med intagandet av måltider (jfr prop. 1992/93:159 s. 174).  
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 kan äta viss fast föda själv om han får hjälp med att spänna fast 

en specialsked på handen och maten delats i lämplig storlek. Det finns dock 

mat som han inte kan föra till munnen själv. Han kan t.ex. inte äta soppa 

eller smörgås själv utan behöver då hjälp att få maten till munnen. När han 

ska dricka behöver han hjälp av någon att ställa glaset på sin handrygg och 

hålla i det när han för det till munnen och även hålla i glaset när han dricker. 

Alternativet är att någon för glaset till hans mun och lutar in det i munnen så 

att han kan dricka.  

 

Kammarrätten anser till skillnad mot Försäkringskassan och 

förvaltningsrätten att till de delar  behöver hjälp med att själv 

föra mat och dryck till munnen eller behöver hjälp med att få maten och 

drycken till munnen utgör detta ett hjälpbehov av sådan integritetskänslig 

karaktär att det berättigar till personlig assistans. Kammarrätten uppskattar 

tidsåtgången för hans grundläggande behov i samband med måltider till i 

genomsnitt 30 minuter per dag, dvs. totalt 3 timmar och 30 minuter per 

vecka.  

 

 

Sammanfattning 

 

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att  behov av hjälp 

med de grundläggande behoven kan uppskattas till i genomsnitt 20 timmar 

och 49 minuter per vecka. Han har därmed rätt till assistansersättning. 

 

Den som har fått rätt till assistansersättning har även rätt till sådan 

ersättning för andra personliga behov, om de inte tillgodoses på annat sätt. 

Det ankommer på Försäkringskassan att i första hand ta ställning till 

assistansersättningens omfattning. Målet ska därför överlämnas till 

Försäkringskassan för sådan prövning. 

 

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

 

 

Eva Östman Johansson Mikael Åberg Charlotta Lokrantz Sandberg 

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 

 

 

 

 Isa Lund 

 föredragande jurist 
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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Advokat Pia Engström Lindgren 

September Advokatbyrå AB 

Kaplansbacken 4 B 

112 24 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-06-21, se bilaga 1   

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrättens beslut den 30 juni 2016 upphör i och med denna dom att 

gälla. 

 

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

tesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 28 kap. 1 § samma lag ska fort-

sätta att vara tillämplig på de uppgifter om enskilds 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. 

 

 yrkar att förvaltningsrätten fastställer hans behov av assistans-

ersättning till 153 timmar per vecka. Han anför bl.a. följande. I samband 

med en olycka 1996 tilldrog han sig en ryggmärgsskada. Detta har inneburit 

ett bestående och omfattande funktionshinder för honom. Han är förlamad 

och saknar känsel i ben, bål och armar. Han saknar även blås- och tarm-

funktion. Hans funktionshinder är stort och komplicerat och kräver aktiv 

personlig assistans dygnets vakna timmar och beredskap i form av jour nat-

tetid, och omhändertagandet av honom kräver ingående kunskap. Försäk-

ringskassan påstår att han självständigt kan dricka genom sugrör vilket inte 

är sant. Han kan omöjligt dricka ur sugrör själv. Även om han skulle dricka 

genom sugrör, vilket han inte gör, måste han ändå ha aktiv hjälp genom att 

någon lyfter glaset till hans mun. Både arbetsterapeut och läkare intygar att 

han endast kan äta vissa saker själv. Han behöver en person närvarande un-

der hela måltiden som har ingående kunskaper om honom. Detta då han inte 

kan djupandas och heller inte hosta samt kan sätta i halsen. Omfattningen av 

hans hjälpbehov vid måltider ska ligga till grund för bedömningen av hans 

grundläggande behov gällande måltider. 

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och gör bl.a. följande 

tillägg. Av intyg framgår att  kan äta med specialbestick, och då 

själv föra maten till munnen. Med hänsyn till detta anser Försäkringskassan 

att han inte har ett grundläggande hjälpbehov vid måltiderna. Det hjälpbe-

hov som han har är istället ett sådant behov som först kan beaktas när en 

person har 20 timmar grundläggande hjälpbehov. I det fall förvaltningsrät-

ten skulle anse att  grundläggande hjälpbehov överstiger 20 

timmar så bör beaktas att han endast kan få assistanserättning under vistelse 

i Sverige.  arbetar för en svensk arbetsgivare men är bosatt i 

Spanien. Då han har rätt till vårdförmåner på spanska villkor kan han inte i 
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Spanien få vårdformer enligt de svenska reglerna. Målet bör i så fall återför-

visas till Försäkringskassan. 

 

Förvaltningsrätten har den 2 juni 2017 hållit muntlig förhandling inom 

stängda dörrar. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Försäkringskassans omprövning 

 

Förvaltningsrätten noterar inledningsvis att Försäkringskassan har gjort en 

tvåårsomprövning. Enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken, SFB, ska 

rätten till assistansersättning omprövas sedan två år förflutit sedan senaste 

prövningen. Även om tidigare beslut kan ge en viss ledning innebär om-

prövningen att en ny förutsättningslös prövning ska göras av om förutsätt-

ningarna för rätt till assistansersättning föreligger och av det antal timmar 

som ersättningen ska utges för (jfr prop. 1992/93:159 s. 197). 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Det är i målet ostridigt att  tillhör den personkrets som omfattas 

av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. Frågan i målet är om han har rätt till assistansersättning. En förutsätt-

ning för det är att han behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 

timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS. 

Denna förutsättning framgår av 51 kap. 3 § SFB. 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett be-

gränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funkt-

ionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och 

på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingå-
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ende kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som 

har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt 

till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodo-

ses på annat sätt (se 9 a § LSS). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort bedömningen att uttrycket ”annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste 

förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska 

funktionshinder (HFD 2015 ref. 46). För att ett tillsynsbehov ska kunna ses 

som ett grundläggande behov, krävs att hjälpen förutsätter ingående kun-

skaper om den enskilde. Så kan anses vara fallet när den funktionshindrade, 

i huvudsak på grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn 

som närmast har karaktär av övervakning. Sådan tillsyn kan t.ex. vara nöd-

vändig när någon bedöms sakna insikt i vad som kan vara farligt och det 

krävs ständiga ingripanden för att förhindra att personen skadar sig själv, 

andra eller egendom. Dessutom måste det finnas ytterligare någon faktor, 

t.ex. kommunikationssvårigheter, som gör att hjälpen inte kan ges av vem 

som helst utan måste ges av någon med ingående kunskaper om den en-

skilde (jfr RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). 

 

Utredningen i målet 

 

Av Försäkringskassans utredning framgår bl.a. att  bor tillsam-

mans med sin fru och son i Spanien. Han har ett eget företag i Sverige och 

arbete sker både i Spanien och i Sverige. Han har bl.a. datorhjälpmedel och 

duschstol. 

 

Av intyg utfärdat av arbetsterapeuten  daterat den 22 april 

2016, framgår bl.a. följande. Intyget bygger på journalanteckningar och in-

tervjuer.  har en ryggmärgsskada som innebär att han saknar vo-

lontär funktion från bröstkorgen och nedåt. Vidare har han mycket nedsatt 
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motorik i höger arm, axel och handled. Han har inte någon motorik i fing-

rarna. Vänster arm och hand har inte någon viljemässig motorik. Rygg-

märgsskadan medför också att urinblåsa och tarmfunktion är påverkad. I 

säkerhetsmässigt perspektiv krävs att den person som hjälper honom är 

kunnig i förflyttningsteknik för att minimera fallolyckor. Skadan innebär 

också att han saknar förmåga att djupandas och hosta.  behöver 

aktiv hjälp med bl.a. att föra frukost till munnen och även flytande föda. 

Han behöver även hjälp vid förflyttningar, toalettbesök, på- och avklädning, 

personlig hygien samt övrig kroppsvård. Vid den muntliga förhandlingen 

har också hållits vittnesförhör med  

 

Av läkarintyg utfärdat av överläkare  daterat den 9 augusti 

2016, framgår bl.a. följande.  måste ha hjälp av andra personer 

med att ställa fram måltider och hjälp med att söderdela maten. Han kan föra 

sked med enbart fast föda till munnen men ej flytande föda som t.ex. soppa. 

Han behöver hjälp av andra personer att för frukt, smörgåsar och hårda 

grönsaker till munnen. Han kan ej föra kopp med dricka till munnen, och 

behöver aktiv hjälp vid all vätskeintag.  

 

I vittnesförhör vid den muntliga förhandlingen uppger läkare  

bl.a. att han känt  i cirka 20 år.  har ingen bålstabilitet 

och kan inte dricka själv. Inget har förbättrats med  och hans 

funktionsnedsättning. Det finns även en ökad risk för att han ska drabbas av 

en kvävningsolycka.  

 

 som arbetat som personlig assistent åt  

under april 2017, uppger bl.a. följande i vittnesförhör. Hon lagade måltider 

och skar upp  mat.  åt själv måltider med hjälp av en 

specialsked som hon satte fast på hans hand. När han skulle dricka höll hon 

glaset på hans hand och han förde sedan glaset till munnen. Hon har lämnat 
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 ensam att äta t.ex. frukost medan hon bäddade sängen eller stä-

dade badrummet. Han åt yoghurt och flingor.  

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Försäkringskassan har beräknat den totala tidsåtgången för  

behov av personlig hygien till 15 timmar och 34 min per vecka. Förvalt-

ningsrätten anser utifrån utredningen i målet att det inte framkommit skäl att 

beräkna tidsåtgången för  grundläggande hjälpbehov med per-

sonlig hygien på annat sätt än vad Försäkringskassan gjort.  

 

Av Försäkringskassans utredning framgår att beräknad tidsåtgång för  

 hjälpbehov vid på- och avklädning uppgår till sammanlagt 3 timmar 

och 45 minuter per vecka. Förvaltningsrätten anser att det inte framkommit 

annat än att den tidsåtgång som Försäkringskassan beaktat är tillräcklig för 

att täcka  grundläggande hjälpbehov vid på- och avklädning.  

 

Försäkringskassan har inte beaktat någon tid för måltider. Förvaltningsrätten 

finner att det av handlingarna i målet framgår att  självständigt 

kan föra mat till munnen med hjälp av en specialsked. Det framgår vidare att 

 intar vätska på sådant sätt att någon annan person håller ett 

dricksglas på hans hand som han sedan själv för till munnen. Förvaltnings-

rätten anser att det framkommit att  behöver viss hjälp vid mål-

tider men att denna hjälp inte är att betrakta som grundläggande. Försäk-

ringskassan har därmed, enligt förvaltningsrättens mening, haft fog för att 

inte beräkna någon tid för måltider. 

 

Vidare har  uppgett att han har behov av tillsyn all vaken tid 

samt väntetid under dygnsvila. Han behöver bl.a. tillsyn vid måltiderna då 

han riskerar att sätta i halsen. Förvaltningsrätten anser att de medicinska 

handlingarna inte visar att  har ett sådant hjälpbehov att han har 
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rätt till aktiv tillsyn. Försäkringskassan har därmed haft fog för att inte be-

räkna någon tid för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade. 

 

Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningsrätten att det inte är visat 

att  grundläggande hjälpbehov överstiger i genomsnitt 20 tim-

mar per vecka. Försäkringskassan har därför haft fog för sitt beslut att avslå 

 ansökan och överklagandet ska således avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

bilaga 2 (DV3104/1 A). 

 

 

Anneli Berglund Creutz 

Rådman 

 

Nämndemännen Leif Bokström, Iréne Borgenvik och Ulla Sandenskog har 

också deltagit i avgörandet. 
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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 2
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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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