
    

 

KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

Avdelning 6 

 

DOM 
2016-06-28 

Meddelad i Stockholm 

 

Mål nr 7098-15 

            7099-15 

 

  

 

 

Dok.Id 370698     
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 

  

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN 
Förvaltningsrättens i Uppsala domar den 24 juni 2015 i mål nr 3960-14 

och 918-15, se bilaga A och B 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten förvaltningsrättens 

domar och fastställer Försäkringskassans beslut den 23 maj 2014 och  

den 9 december 2014. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DOM  

Avdelning 6  Mål nr 7098-15 

                                       7099-15 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten, med ändring av 

förvaltningsrättens domar, fastställer Försäkringskassans beslut den 23 

maj 2014 och den 9 december 2014 och anför i huvudsak följande till 

stöd för sin talan. Det finns inte anledning att godta en högre summa 

inom schablonbeloppet eller att avvika från den angivna beräknings-

modellen i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om 

assistansersättning.  

  

 bestrider ändring av förvaltningsrättens domar och tillägger 

bland annat följande till stöd för sin talan. Den beräkningsmetod som 

Försäkringskassan använder saknar stöd i lagstiftningen och innebär att 

den funktionshindrade tvingas betala med egna pengar för en del av sin 

beviljade personliga assistans när myndigheten återkräver tidigare 

beviljade medel. Försäkringskassan har inte ifrågasatt de redovisade 

kostnaderna i aktuella mål och har heller inte antytt något som skulle 

gälla en felfördelning av kostnaderna eller en överkompensation. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken, SFB, utges 

assistansersättning som huvudregel enligt ett schablonbelopp som 

regeringen fastställer för varje år. Om det föreligger särskilda skäl kan 

ersättning till en försäkrad efter ansökan lämnas med ett högre belopp än 

det årliga schablonbeloppet (förhöjt timbelopp). Ersättningen får dock 

inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent. 

 

Av 5 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om 

assistansersättning framgår bland annat att en förutsättning för att 

assistansersättning ska utges med förhöjt timbelopp är att den försäkrade 

har behov av särskilda assistansinsatser som medför förhöjda  
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                                       7099-15 

 

timkostnader. 

 

I Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) anges att som 

utgångspunkt för hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på olika 

kostnader bör löne- och lönebikostnader svara för 87 procent av 

schablonbeloppet och övriga kostnader för 13 procent. Som ledning för 

bedömningen av övriga kostnader vid förhöjt schablonbelopp bör 

följande ungefärliga procentsatser användas: 5–8 procent för 

administrationskostnader, 2–3 procent för utbildningsomkostnader,  

1–2 procent för assistansomkostnader och 1–2 procent för arbetsmiljö- 

insatser och personalomkostnader. 

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

Den som har beviljats assistansersättning med förhöjt timbelopp på grund 

av att han eller hon beräknats ha högre kostnader för vissa kostnadsposter 

måste ha utgifter inom dessa delposter som överstiger vad som kan anses 

ingå i schablonbeloppet för att kunna få högre timersättning. I annat fall 

är det inte fråga om någon fördyring av uppräknade kostnader. Den del 

av redovisade kostnader som i stället understiger vad som kan anses ingå 

i schablonbeloppet bör avräknas. I annat fall skulle högre timersättning 

utgå utan att vad schablonbeloppet är avsett för har förbrukats. En annan 

beräkningsmetod skulle medföra svårigheter att bedöma om fördyringen 

haft samband med de särskilda skäl som ursprungligen föranlett det 

förhöjda timbeloppet. Dessutom går det inte att utesluta att det genom 

kostnadsfördelning skulle kunna leda till viss s.k. överkompensation. 

 

Kammarrätten anser att det i  fall inte finns skäl att frångå 

den kostnadsfördelningsmodell som anvisas i de allmänna råden.  

 har inte visat att han har ytterligare kostnader som är motiverade 

utifrån de skäl som föranlett Försäkringskassan att besluta om förhöjt 

timbelopp. Den skillnad som uppkommer mellan den begärda 
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ersättningen och den beviljade ersättningen får därför anses rymmas 

inom ramen för schablonbeloppet. Försäkringskassans överklagande ska 

således bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

Catharina Lindqvist Anders Jonsson Carin Jahn 

kammarrättsråd             kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 

 

 

 Edina Delic 

 Föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 

 

Enhet 1 

 

DOM 
2015-06-24 

Meddelad i 

Uppsala 

Mål nr 

3960-14 

  

 

 

Dok.Id 153119     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1853 

751 48 Uppsala 

Kungsgatan 49 018-431 63 00  018-431 63 43 måndag – fredag 

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

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 23 maj 2014, diarienr 020075-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

 

 

DOMSLUT 

 

Förvaltningsrätten förordnar att det förhöjda timbeloppet 301,66 kr ska 

användas vid slutavräkningen för augusti 2013 – januari 2014. 

 

___________________ 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN 

 

Försäkringskassan beslutade den 10 mars 2014 att fastställa  

högre timbelopp till 297 kr för slutavräkningsperioden augusti 2013 – 

januari 2014 och att  ska betala tillbaka 21 145 kr för perioden. 

 

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 
DOM 3960-14 

  

 

Försäkringskassan beräkning av timbeloppet framgår av ….......... bilaga 1. 

 

Försäkringskassan begränsade de begärda övriga kostnaderna på 41,3 kr 

till 13 % av schablonbelopp, dvs. 35,86 kr med tillägg med 1,13 kr av-

seende utbildningskostnader som gick utöver det högsta schablonbeloppet 

för posten. 

 

Vid omprövningen vidhöll Försäkringskassan beslutet, …...... se bilaga 2. 

 

 yrkar att få ersättning med 301,66 kr per timme och att 

återkravet justeras ned i motsvarande mån. Han anför bl.a. följande. I 

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6 om assistansersättning 

anges följande. 

51 kap. 11 § andra stycket 

Innehållet i bestämmelsen 

Om det finns särskilda skäl kan ersättning till en försäkrad efter ansökan 

lämnas med ett högre belopp än schablonbeloppet. Ersättningen får dock 

inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent. (FKAR 2010:14) 

Allmänna råd 

Som utgångspunkt för hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på 

olika kostnader bör löne- och lönebikostnader svara för 87 procent av 

schablonbeloppet och övriga kostnader för 13 procent. (FKAR 2010:14) 

Som ledning för bedömningen av övriga kostnader vid förhöjt 

schablonbelopp bör följande ungefärliga procentsatser användas: 

5-8 procent för administrationskostnader, 

2-3 procent för utbildningsomkostnader, 

1-2 procent för assistansomkostnader och 1-2 procent för 

arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader.(FKAR 2010:14)    

Med särskilda skäl bör avses behov av assistansinsatser som medför 

förhöjda kostnader för den försäkrade. Till exempel bör kostnaden för 

arbete på obekväm arbetstid anses utgöra särskilda skäl för att bevilja ett 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 
DOM 3960-14 

  

 

högre belopp än schablonbeloppet om mer än hälften av 

assistanstimmarna är förlagda till obekväm arbetstid. (FKAR 2010:14) 

Om en persons assistansersättning befinner sig i de högre skikten av 

intervallen räcker 13 % inte till. I de allmänna råden anges ungefärliga 

procentsatserför övriga kostnader vid förhöjt timbelopp. Det framstår som 

självklart att procentsatsen proportionerligt mycket väl kan höjas och 

godtas med sammanlagda 15 % av förhöjt timbelopp avseende övriga 

kostnader. Av detta följer att det är oriktigt att slaviskt avslå övriga 

kostnader bara av det skälet att de undantagsvis går något utöver 13 % av 

schablonbeloppet. 

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av det överklagade beslutet och 

anför att det som  inte föranleder någon annan bedömning än 

vad som framgår av det överklagade beslutet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Förvaltningsrätten noterar att 15 % av schablonbeloppet uppgår till 

41,38 kr. Fördelningen 87 respektive 13 % anges vara en utgångspunkt och 

är därmed inte något som strikt ska följas. Förvaltningsrätten finner att de 

allmänna råden ska tolkas så att det vid förhöjt timbelopp kan medges att 

de övriga kostnaderna uppgår till 15 % av schablonbeloppet.   

yrkade kostnader håller sig inom denna ram, varför det av honom yrkade 

timbeloppet ska godtas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 3104/1A). 

 

Raimo Gustavsson 

rådman 

Nämndemännen Eduardo Bachelet, Carola Karlsson och Åsa Åström har 

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 3



918-15Mål nr 

Rättelse/komplettering
Dom, 2015-06-24

Rättelse, 2015-08-18

Beslutat av: rådmannen Raimo Gustavsson 

Rättelse av timbeloppet i domslutet från 302 kr til 302,77 kr.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I UPPSALA
Enhet  1

Bilaga B



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 

 

Enhet 1 

 

DOM 
2015-06-24 

Meddelad i 

Uppsala 

Mål nr 

918-15 

  

 

 

Dok.Id 153120     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1853 

751 48 Uppsala 

Kungsgatan 49 018-431 63 00  018-431 63 43 måndag – fredag 

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

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Stockholm 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 9 december 2014, diarienr 052438-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

 

___________________ 

 

 

 

DOMSLUT 

 

Förvaltningsrätten förordnar att det förhöjda timbeloppet 302 kr ska 

användas vid slutavräkningen för februari – juli 2014. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I UPPSALA 
DOM 918-15 

  

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN 

 

Försäkringskassan beslutade den 1 september 2014 att fastställa  

 högre timbelopp till 300 kr för slutavräkningsperioden februari – juli 

2014 och att  ska betala tillbaka 23 560 kr för perioden. 

 

Försäkringskassan beräkning av timbeloppet framgår av …......... bilaga 1. 

 

Försäkringskassan begränsade de begärda övriga kostnaderna på 42 kr till 

13 % av schablonbelopp, dvs. 36,40 kr med tillägg med 2,90 kr avseende 

utbildningskostnader som gick utöver det högsta schablonbeloppet för 

posten. 

 

Vid omprövningen vidhöll Försäkringskassan beslutet, …...... se bilaga 2. 

 

 yrkar att få ersättning med 302,77 kr per timme och att 

återkravet justeras ned i motsvarande mån. Han anför bl.a. följande. I 

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6 om assistansersättning 

anges följande. 

51 kap. 11 § andra stycket 

Innehållet i bestämmelsen 

Om det finns särskilda skäl kan ersättning till en försäkrad efter ansökan 

lämnas med ett högre belopp än schablonbeloppet. Ersättningen får dock 

inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent. (FKAR 2010:14) 

Allmänna råd 

Som utgångspunkt för hur schablonbeloppet lämpligen kan fördelas på 

olika kostnader bör löne- och lönebikostnader svara för 87 procent av 

schablonbeloppet och övriga kostnader för 13 procent. (FKAR 2010:14) 

Som ledning för bedömningen av övriga kostnader vid förhöjt 

schablonbelopp bör följande ungefärliga procentsatser användas: 

5-8 procent för administrationskostnader, 
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I UPPSALA 
DOM 918-15 

  

 

2-3 procent för utbildningsomkostnader, 

1-2 procent för assistansomkostnader och 1-2 procent för 

arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader.(FKAR 2010:14)    

Med särskilda skäl bör avses behov av assistansinsatser som medför 

förhöjda kostnader för den försäkrade. Till exempel bör kostnaden för 

arbete på obekväm arbetstid anses utgöra särskilda skäl för att bevilja ett 

högre belopp än schablonbeloppet om mer än hälften av 

assistanstimmarna är förlagda till obekväm arbetstid. (FKAR 2010:14) 

Om en persons assistansersättning befinner sig i de högre skikten av 

intervallen räcker 13 % inte till. I de allmänna råden anges ungefärliga 

procentsatserför övriga kostnader vid förhöjt timbelopp. Det framstår som 

självklart att procentsatsen propotionerligt mycket väl kan höjas och godtas 

med  med sammanlagtca 15 % av förhöjt timbelopp avseende övriga 

kostnader. Av detta följer att att det är oriktigt att slaviskt avslå övriga 

kostnader bara av det skälet att de undantagsvis går något utöver 13 % av 

schablonbeloppet. 

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av det överklagade beslutet och 

anför att det som  inte föranleder någon annan bedömning än 

vad som framgår av det överklagade beslutet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Förvaltningsrätten noterar att 15 % av schablonbeloppet uppgår till 42 kr. 

 

Fördelningen 87 respektive 13 % anges vara en utgångspunkt och är 

därmed inte något som strikt ska följas. Förvaltningsrätten finner att de 

allmänna råden ska tolkas så att det vid förhöjt timbelopp kan medges att 

de övriga kostnaderna uppgår till 15 % av schablonbeloppet.   
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yrkade kostnader håller sig inom denna ram, varför det av honom yrkade 

timbeloppet ska godtas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 3104/1A). 

 

 

Raimo Gustavsson 

rådman 

 

Nämndemännen Eduardo Bachelet, Carola Karlsson och Åsa Åström har 

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. 
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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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