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KLAGANDE 
Socialnämnden i Sundsvalls kommun 
  
MOTPART 

  
  
Ombud: Julia Olsson 
Humana Assistans AB 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 22 augusti 2018 i mål              
nr 2791-16, se bilaga A 
 
SAKEN 
Personlig assistans 
 
_________________________ 
 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer Socialnämnden 

i Sundsvalls kommuns beslut den 27 juli 2016. 

 

_________________________ 

 

  



KAMMARRÄTTEN 
I SUNDSVALL 

DOM Sida 2 
 

 Mål nr 2092-18 
   

 
YRKANDEN 

 

Socialnämnden yrkar att nämndens beslut den 27 juli 2016 ska fastställas. 

 

 anser att överklagandet ska avslås. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN 

 

Socialnämnden anför till stöd för sin talan i huvudsak följande.  

 epileptiska anfall medför ett behov av tillsyn och hjälp men denna 

tillsyn kräver inte särskild kännedom om honom.  klarar sin 

vardag utan mer hjälp och stöd än vad han får av sina föräldrar. Sedan 2016 

tillbringar han tre dagar per vecka på daglig verksamhet och träffar sedan 

2015 regelbundet en kontaktperson som han beviljats enligt lagen 

(1993:387) med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Sommaren 2017 tackade han ja till en lägenhet i ett LSS-boende men har 

inte flyttat in. Utifrån att  klarar av både regelbundna träffar 

med sin kontaktperson och att vistas på daglig verksamhet utan mer stöd 

och hjälp än vad som erbjuds på verksamheten har han inget grundläggande 

behov av tillsyn och därmed inte rätt till personlig assistans. 

 

 anför till stöd för sin talan i huvudsak följande. Det finns en 

koppling mellan den psykiska funktionsnedsättningen och hans hjälpbehov, 

vilket har slagits fast i en tidigare dom. Efter ett epileptiskt anfall kan han 

uppvisa ett okontrollerbart aggressivt och våldsamt beteende och det medför 

en skaderisk som skiljer sig från den som uppstår om han t.ex. ramlar och 

faller i samband med ett anfall. Hans utåtagerande beteende kräver särskild 

hjälp som förutsätter ingående kunskap om hans psykiska tillstånd. 

Frekvensen och allvarlighetsgraden av anfallen är sådana att det finns risk 

för att han själv liksom hans omgivning utsätts för fara om han inte får den 

ständiga tillsyn som fordras. Han får ingen föraning om att ett anfall är på 

gång och är förhindrad att själv klara upp situationen när dessa inträffar. 
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Hans dagliga anfall går inte att förutse. När de väl uppstår krävs omedelbar 

hjälp och han behöver därför ständig tillsyn av övervakande karaktär. Det är 

viktigt att det inte sker några stora förändringar i hans vardag och att antalet 

personer som ska hjälpa honom begränsas. Han hänvisar till ett tidigare av-

görande i förvaltningsrätten avseende sitt hjälpbehov och till socialnämn-

dens utredning om bostad med särskild service. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering 

 

Tillämpliga lagrum framgår av förvaltningsrättens dom. Därutöver är 

bestämmelserna i 9 a § LSS av betydelse i målet. Av nämnda lagrum 

framgår att det med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt ut-

format stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund 

av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga 

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

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktions-

hindrade (grundläggande behov). 

 

Utredning 

 

Av intyg från neurologen  daterade den 8 oktober 2015 

och den 28 januari 2016, framgår bl.a. följande.  har sedan 

barndomen en terapiresistent epilepsi med täta anfall som kommer utan för-

känning eller symptom och han agerar utan någon förvarning. Han har be-

gränsade möjligheter att sköta sitt vardagsliv och behöver tillsyn och när-

varo av assistenter under stor del av dygnet. Efter epileptiska anfall drabbas 

han av beteendestörningar, som resulterar i att han inte kan kontrollera sitt 

beteende samt att han lätt blir stressad, upprörd och orolig. Han blir även 

aggressiv mot människor och föremål samt uppvisar en viss okontrollerad 

våldsamhet och aggressivitet. Han behöver mycket hjälp i sådana situationer 
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av kunniga och professionellt utbildade assistenter som förstår både honom 

och situationen. Han har själv svårt att bedöma sitt beteende. 

 

Av intyg från specialistläkaren i neurologi  daterat den  

4 maj 2018, framgår bl.a. följande.  har en mycket komplice-

rad epilepsi. Den senaste tiden har han fått en ökad anfallsfrekvens, vilket 

tros bero på ökad stress i samband med stundande förändringar. Det är av 

stor vikt att han har en regelbunden livsstil och att han försöker undvika 

förändringar i sitt vardagliga liv. 

 

Kammarrättens bedömning 

 

 har ansökt om personlig assistans och anfört att han 

behöver tillsyn. Enligt praxis har tillsyn ansetts vara ett grundläggande 

behov i de fall det handlat om aktiv tillsyn av övervakande karaktär och 

där det krävts ingående kunskaper om den enskilde (jfr rättsfallen RÅ 

1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2015 ref. 46 uttalat att 

lydelsen ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funk-

tionshindrade” i 9 a § LSS ska förstås på det sättet att den endast tar sikte 

på personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Då det av aktuell 

paragraf framgår att personlig assistans ska ges åt den som på grund av 

stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggan-

de behov får rättsfallet förstås på det sättet att det är den psykiska funk-

tionsnedsättningen som ska ge upphov till hjälpbehovet. 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen i 1 § 1 LSS och att 

han lider av både psykisk och fysisk funktionsnedsättning. För att ha rätt till 

personlig assistans krävs dock att hans behov av tillsyn är ett resultat av 

hans psykiska funktionsnedsättning. 
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Av det medicinska underlaget i målet framgår att  har ett 

hjälpbehov till följd av sin epilepsi. Det framgår dock inte att hans behov av 

tillsyn har en sådan tydlig koppling till hans psykiska funktionsnedsättning 

att hjälpbehovet är föranlett av denna.  behov av tillsyn är 

därmed inte ett sådant grundläggande behov att det berättigar till personlig 

assistans. Av utredningen framgår inte heller att han har sådana hjälpbehov 

som är kopplade till hygien, måltider, på- och avklädning eller kommuni-

cering med andra att de ger sådan rätt. Mot denna bakgrund ska nämndens 

överklagande bifallas. 

_________________________ 

 

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

 

 

Mats Törnered  Eva Danell Forsberg          Jan Karlsson 
kammarrättslagman   kammarrättsråd          kammarrättsassessor 
ordförande          referent 
 

          Frida Jansdotter 
          föredragande jurist 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I HÄRNÖSAND 

 

DOM 
2018-08-22 

Meddelad i Härnösand 

Mål nr 

2791-16 

 

 

 

Dok.Id 145317     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 314 

871 27 Härnösand 

Backgränd 9 0611-46 06 00  0611-51 18 20 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se 

www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
  

 

 

 

  

Ombud: Julia Olsson 

Humana Assistans AB 

Box 184 

701 43 Örebro 

  

MOTPART 
Socialnämnden i Sundsvalls kommun 

851 85 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Sundsvalls kommuns beslut den 27 juli 2016 

 

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

funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att  är 

berättigad till personlig assistans. Målet visas åter till nämnden för erforder-

lig handläggning. 

 

___________________ 

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Socialnämnden i Sundsvalls kommun (nämnden) avslog  an-

sökan om personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

sådan assistans enligt 9 § 2 LSS avseende aktiv tillsyn 168 timmar per 

vecka, dvs. dygnet runt. Som skäl för beslutet angavs att  

hjälpbehov inte är av sådan karaktär att det berättigar till personlig assistans. 

 

 överklagar beslutet, yrkar att han ska beviljas personlig assi-

stans i ansökt omfattning, alternativt i sådan omfattning förvaltningsrätten 

finner skälig, och anför i huvudsak följande. Han har en mycket frekvent 

epilepsi trots kraftig medicinering. Det är ostridigt att han tillhör personkret-

sen enligt LSS och att han själv klarar av att tillgodose sina grundläggande 

behov avseende att inta måltider, sköta personlig hygien samt på- och av-

klädning. När han inte har ett epileptiskt anfall eller ett postiktalt beteende 

kan han kommunicera själv. Han behöver i vissa avseenden hjälp med 

kommunikation i samband med epileptiska anfall eller vid postiktalt bete-

ende. Framförallt har han dock behov av hjälp i form av tillsyn av överva-

kande karaktär. Aktiv tillsyn är till sin karaktär sådan att det inte är möjligt 

att endast beräkna de tillfällen då den praktiska hjälpinsatsen ges. Aktiv till-

syn föreligger hela tiden mellan de praktiska insatserna eftersom tillsynen är 

en förutsättning för att kunna uppmärksamma att han behöver praktisk hjälp. 

Enligt kommunens utredning kan han själv märka när ett anfall är på väg. 

Han vill dock understryka att de gånger han själv känner att ett anfall är på 

väg är ytterst få. I regel får han ingen förkänning, vilket också framgår av 

bifogat läkarintyg. Han saknar sjukdomsinsikt och har inte förmåga att själv 

sköta sin epilepsi. Han har många små frånvaroattacker under en dag och 

efteråt är han inte medveten om vad som hänt. Han kan därför lätt skada sig 

själv genom att t.ex. kliva rakt ut i trafiken. Det är viktigt att känna och ha 

kunskap om honom för att se när ett anfall är på väg och kunna hjälpa ho-

nom att avstyra eller hantera det. Vid postiktalt beteende är han fortfarande 

okontaktbar och riskerar att skada sig själv eller andra. Han är omedveten 
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om sitt handlande och kan bli aggressiv om man försöker hjälpa honom på 

fel sätt. Förvaltningsrätten har genom dom den 20 maj 2014 i mål nr 687-14 

konstaterat att hans hjälpbehov i samband med epilepsianfallen utgör ett 

grundläggande behov. Han nekades dock personlig assistans eftersom hans 

hjälpbehov inte ansågs vara tillräckligt omfattande. Sedan dess har hans 

tillstånd försämrats, vilket framgår av utredning och medicinskt underlag. 

Försämringen har bl.a. medfört att han fått sluta sin anställning. Behovet av 

aktiv tillsyn föreligger under hela dygnet. Han bor hemma hos sina föräldrar 

som har egna krämpor och får ta ett övermäktigt ansvar för att utöva tillsyn 

och hjälpa honom vid de frekventa anfallen. Utan ständig tillsyn kan han 

inte flytta till eget boende. Enligt förarbetena till LSS ska personlig assistans 

alltid övervägas som ett alternativ istället för att unga bor hemma eller 

vuxna bor på institution. Hemtjänst kan inte tillgodose hans omfattande till-

synsbehov. Om han inte beviljas personlig assistans måste han bo kvar 

hemma eller flytta till institution i form av grupp- eller servicebostad. Det är 

inte rimligt och tillförsäkrar honom inte goda levnadsvillkor.  

 

Nämnden vidhåller sitt beslut, yrkar att överklagandet avslås och anför i 

huvudsak följande. Det är klarlagt att  behöver hjälp, stöd och 

tillsyn. Den tillsyn som behövs kräver dock inte sådan ingående kunskap om 

honom att detta ensamt berättigar till insatsen personlig assistans. Han be-

höver inte heller personlig assistans för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Alla tidigare så kallade institutioner har ersatts av fullvärdiga 

boenden enligt LSS, vilket innebär att vad  påstår om boende 

på institution inte stämmer. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Bestämmelser m.m. 

Den 1 april 2018 trädde lagen (SFS 2018:113) om ändring i lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ikraft, varvid 

9 a § LSS fick en ny lydelse. Enligt p. 2 i övergångsbestämmelserna till den 

nya lagen gäller dock äldre bestämmelser fortfarande för personlig assistans 

som avser tid före ikraftträdandet. 
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Av 7 § LSS framgår att personer som anges i l § LSS har rätt till insatser i 

form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver så-

dan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. 

Enligt andra stycket samma bestämmelse ska den enskilde genom insatserna 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

En av insatserna för särskilt stöd och service är biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del 

behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäk-

ringsbalken (9 § 2 LSS). 

 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges 

av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä 

av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). En-

ligt andra stycket samma bestämmelse har den som har behov av personlig 

assistans för sina grundläggande behov även rätt till insats enligt 9 § 2 för 

andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. (9 a § 

LSS i dess lydelse före den 1 april 2018) 

 

Utredningen i målet 

Av nämndens utredning framgår bl.a. att  trots medicinering 

får täta epilepsianfall, små och stora, vilka kan komma under hela dagen 

men ofta på eftermiddagar och kvällar.  snubblar och ramlar 

lätt och är fysiskt instabil när han har de mindre anfallen varför han behöver 

stöd och tillsyn för att inte slå sig.  har en vagusstimulator ino-

pererad som personal som arbetar med honom behöver få utbildning i att 

hantera. Efterverkningarna av ett anfall kan se olika ut i längd, allt från 

några minuter till en längre tid.  kan bli aggressiv om han efter 

ett anfall inte får komma upp utan hålls nere vilket har hänt några gånger. 

När  har små anfall kan han gå rakt ut i gatan men det går att ta 

honom i handen och leda honom rätt. En gång under ett anfall gick han rakt 

framför en buss som hann stanna. Det har förekommit flera incidenter. 

 

Av tidigare utredning och beslut daterat den 29 juni 2015 avseende bostad 

med särskild service framgår att nämnden gjort följande bedömning av 

 hjälpbehov. På grund av täta epilepsianfall behöver Jonas Rhu-
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din närhet och tillsyn regelbundet över dygnet. Han kan lämnas ensam kor-

tare stunder under dagen.  epilepsi medför att hans tillsynsbe-

hov är av sådan dignitet att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av perso-

nal är nödvändig.  uppfyller därför kriteriet för att beviljas 

gruppbostad.  

 

Av läkarintyg daterat den 8 oktober 2015 framgår att  har 

relaterat till epilepsin beteendestörningar respektive postiktalt beteendestör-

ningar som uppkommer oftare och oftare och resulterar i att patienten inte 

kan kontrollera sitt beteende, blir stressad, upprörd, orolig samt aggressiv 

mot människor och föremål, där han också visar en viss okontrollerad ag-

gressivitet och våldsamhet.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 har terapiresistent epilepsi med mycket hög anfallsfrekvens 

och en utvecklingsstörning. Det är utrett att han tillhör personkretsen enligt 

1 § 1 LSS. Nämnden har avslagit  ansökan om personlig assi-

stans för hjälp i form av aktiv tillsyn 168 timmar per vecka.  

 

Frågan i målet är om  är berättigad till insatsen biträde av per-

sonlig assistent enligt 9 § 2 LSS. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär, med ständiga ingripanden för att hindra att den funktionshindrade 

skadar sig själv eller andra, förutsätter ingående kunskaper om den funkt-

ionshindrade och faller inom ramen för vad som utgör ett grundläggande 

behov (jfr rättsfallet RÅ 1997 ref. 23 I). 

Högsta förvaltningsdomstolen har vidare uttalat att tillägget annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS, 

uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder. Det är 

främst personer med fysiska funktionshinder och de mest omfattande beho-
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ven som blir berättigade till personlig assistans. Undantagsvis bör dock även 

personer med psykiska funktionshinder vara berättigade till personlig assi-

stans. (jfr rättsfallet HFD 2015 ref. 46) 

 

Av betydelse för frågan om  rätt till personlig assistans är 

således om hans hjälpbehov är kopplat till en psykisk funktionsnedsättning. 

 

Utredningen i målet visar enligt förvaltningsrättens mening att 

 till följd av epilepsin och utvecklingsstörningen, har en komplicerad 

problematik. Av utredningen i målet framgår att  i samband 

med epileptiska anfall eller postiktalt beteende kan uppvisa ett aggressivt 

och våldsamt beteende. Det medför en skaderisk som skiljer sig från skade-

risken om han t.ex. faller i samband med ett anfall.  utage-

rande beteende kräver också särskild hjälp som förutsätter kunskap om hans 

psykiska tillstånd. Förvaltningsrätten anser sammantaget att det finns ett 

samband mellan  hjälpbehov och hans psykiska funktionsned-

sättning. 

 

Av utredningen i målet framgår även att  i samband med vissa 

epilepsianfall eller postiktalt beteende inte är medveten om vad han gör och 

t.ex. kan gå rakt ut i trafiken. Vid dessa tillfällen krävs aktiva ingripanden 

för att förhindra att han skadar sig själv. Sammantaget anser förvaltningsrät-

ten att  i samband med vissa epilepsianfall och postiktalt bete-

ende behöver hjälp i form av aktiv tillsyn.  behöver således 

hjälp med ett grundläggande behov enligt 9 a § LSS.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att någon som bara i mycket be-

gränsad omfattning behöver hjälp med något av de grundläggande behoven 

inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans. En samlad be-

dömning måste göras av såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter (jfr 

rättsfallen HFD 2009 ref. 57 och HFD 2018 ref 13). 
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Av utredningen i målet framgår att  har ett omfattande till-

synsbehov. Förvaltningsrätten har för ett antal år sedan prövat samma fråga 

avseende  och då kommit fram till att behovet inte var tillräck-

ligt stort. Sedan dess har förutom läkarintyg som påvisar ytterligare försäm-

ring också tillkommit en  nämndens bedömning av  tillsyns-

behov i samband att han beviljades insatsen bostad med särskild service i 

form av gruppbostad. Nämnden bedömde då behovet som mycket omfat-

tande. Förvaltningsrätten finner mot denna bakgrund vid en samlad bedöm-

ning att  behöver hjälp med ett grundläggande behov i sådan 

omfattning att han är berättigad till personlig assistans. 

 

Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att nämnden inte har haft fog 

för sitt beslut att avslå  ansökan.  ska därför för-

klaras berättigad till insatsen biträde av personlig assistent. Det ankommer i 

första hand på nämnden att beräkna det antal assistanstimmar som ska utgå. 

Målet ska därmed visas åter till nämnden för erforderlig handläggning. 

___________________ 

 

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

 

 

Robert Dalman 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ingrid Kjelsson, Sven Moe och Britt-

Inger Roos deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnotarien Sanna 

Lindmark Starkenberg. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

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

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 
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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 tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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