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KLAGANDE 
Socialnämnden i Piteå kommun 

  

MOTPART 
  

  

Ombud: Fredrik Söderström 
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187 64 Täby 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 10 februari 2017 i mål nr 1762-16, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer Socialnämnden 

i Piteå kommuns beslut den 6 juli 2016.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden yrkar att kammarrätten ska fastställa nämndens beslut från 

den 6 juli 2016. Till stöd för yrkandet anförs bl.a. följande. För att personlig 

assistans ska beviljas för kommunikation krävs att den enskilde har ett 

språk, eller snarare kommunikationssätt, som är typiskt för just den 

personen.  behöver inte hjälp från en person med särskild 

kunskap om henne för att kommunikation överhuvudtaget ska vara möjlig. 

Hon behöver inte taktil kommunikation vid all kommunikation utan kan 

även kommunicera via visuellt teckenspråk.  har vid 

flertalet tillfällen observerats då hon tecknat teckenspråk under ljusförhål-

landen och på ett avstånd som inte motsvarar den beskrivning som ges i de 

inkomna intygen.  

 

 anser att överklagandet ska avslås. Till stöd för sin 

inställning anför hon bl.a. följande. Hon har inte ett aktivt liv och hon vill 

bryta sin sociala isolering. Hennes möjligheter att kommunicera är 

situationsanpassade, vilket medför att hon växlar visuellt teckenspråk med 

taktilt under dagen. Hon bör få kommunicera under alla förhållanden och 

inte enbart vid vissa tillfällen, på så sätt att hon måste anpassa sig till ”rätta” 

miljöer.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Aktuella lagrum framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Frågan i målet är om den hjälp som  behöver för att 

kunna kommunicera med andra utgör hjälp med ett grundläggande behov i 

den mening som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS.  

Av handlingarna framgår att  använder sig av både 

visuellt och taktilt teckenspråk. Under rätt förutsättningar kommunicerar 
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hon med visuellt teckenspråk, men annars med taktilt teckenspråk. Hon 

känner sig dock alltid osäker på om hon uppfattat informationen rätt och 

ibland blir det missförstånd. 

I rättsfallet RÅ 2010 ref. 17 prövade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 

bl.a. om hjälp med kommunikation skulle bedömas som ett grundläggande 

behov. HFD uttalade att det, utöver kunskap om kommunikationsformen 

och funktionsnedsättningen som sådana, krävs att det behövs särskild 

kunskap om den funktionsnedsatte för att kommunikationen ska fungera. 

Rättsfallet gällde en nioårig pojke som hade rätt till personlig assistans för 

att bl.a. kunna kommunicera med andra. Pojken hade, till följd av funktions-

nedsättning i form av autism och utvecklingsstörning, stora svårigheter 

inom det kommunikativa området. Kommunikationen försvårades dessutom 

av att pojken hade påtagliga problem med att förstå det sociala samspelet. 

För att kommunicera med pojken krävdes därför särskild kunskap om 

honom, exempelvis om hur han reagerade i olika situationer och på olika 

stimuli samt vad olika uttryck betydde. 

I rättsfallet HFD 2018 ref. 44 fann HFD att en dövblind persons behov av 

taktil teckenspråkstolkning inte utgör hjälp med ett grundläggande behov. 

HFD konstaterade att personens behov var av en annan karaktär än det som 

beskrivs i rättsfallet ovan och att det inte krävdes att den som tolkade hade 

särskild kunskap om personen för att kommunikationen skulle fungera.  

 behov av hjälp för att kunna kommunicera med andra är 

en avancerad form av tolkhjälp som kräver kunskap om funktionsnedsätt-

ningen och kommunikationssättet taktilt teckenspråk. I utlåtande från 

Hörselvården vid Sunderby sjukhus, teamet för personer med dövblindhet, 

daterat den 8 september 2016 anges att det krävs specifika kunskaper om 

just  och hennes synnedsättning i kombination med 

dövhet, för att kommunikationen ska fungera. Utredningen i övrigt ger dock 

inte stöd för att den som tolkar behöver ha sådan särskild kunskap om 

 som krävs för att ett behov av hjälp med kommunikation 
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ska utgöra ett grundläggande behov. En annan sak är att en personlig 

relation givetvis kan underlätta och förbättra tolkningen. 

Av det sagda följer att  behov av taktil teckenspråks-

tolkning inte utgör hjälp med ett grundläggande behov i den mening som 

avses i 9 a § LSS. Behovet kan följaktligen inte ligga till grund för 

prövningen av rätten till personlig assistans. Förvaltningsrättens dom ska 

därför ändras och socialnämndens beslut fastställas. 

_________________________ 

 

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

 

 

Charlotte Waas Petra Ebbing Anna Renman 

kammarrättsråd kammarrättsråd adjungerad ledamot 

ordförande referent 

 

 

 Marie Strömqvist Dale 

 föredragande jurist 
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KLAGANDE 

  

 

Ombud: 

Fredrik Söderström 

Torpängsbacken 36 

187 64 Täby 

 

MOTPART 

Socialnämnden i Piteå kommun 

941 85 Piteå 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Piteå kommuns beslut den 6 juli 2016 

 

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

tionshindrade (LSS) 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten ändrar Socialnämnden i Piteå kommuns beslut och fastställer 

att  under perioden den 6 juli 2016–30 maj 2018 – i avvaktan på 

Försäkringskassans nya beslut om assistansersättning – har rätt till personlig assi-

stent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2 

LSS med åtminstone 30 timmar per vecka. 

 

Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till socialnämnden för vidare 

åtgärder med anledning av denna dom. Socialnämnden har då att närmare bedöma 

omfattningen av  totala behov av personlig assistans under den 

aktuella perioden; alltså för såväl hennes grundläggande behov som andra person-

liga behov. Då har socialnämnden även att pröva hennes möjlighet till retroaktiv 

ersättning, för eventuella kostnader hon redan kan ha haft under denna period. 

___________________ 
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BAKGRUND 

 

 lider av Ushers syndrom typ 1, vilket innebär medfödd dövhet 

och en progressiv synnedsättning med ett litet synfält på mindre än tio grader  

(kikarseende) med nedsatt synskärpa. Hon har också grå starr. Hennes synnedsätt-

ning klassas som blindhet. Hon behärskar både visuellt och taktilt teckenspråk. 

 medger att hon i stort klarar att tillgodose sina grundläggande 

behov, förutom kommunicering. Detta då hon menar att hon har behov av hjälp av 

någon som känner henne väl för att kunna kommunicera med andra. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att rätten redan i en tidigare dom (den 9 mars 2016, 

mål nr 2015-15) prövade frågan om  hade rätt till personlig  

assistans med stöd av 9 § 2 LSS. Rätten fann då att  behov av 

hjälp med kommunikation var att se som ett grundläggande behov. Vidare att 

detta behov översteg 20 timmar per vecka, mot bakgrund av flera vägledande av-

göranden från kammarrätter gällande personer med liknande behov. Då detta inne-

bar att  även hade rätt till personlig assistans för sitt övriga 

hjälpbehov, återförvisade förvaltningsrätten handlingarna i det målet till social-

nämnden för vidare utredning av hennes totala hjälpbehov. Domen överklagades 

av socialnämnden, men fastställdes den 5 april 2016 när Kammarrätten i 

Sundsvall beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 

 

Socialnämnden genomförde då en utredning av  rätt till per-

sonlig assistent för hennes totala hjälpbehov; dvs. för såväl grundläggande behov 

som andra personliga behov. Detta resulterade i det nu överklagade beslutet (se 

nedan). 

 

 ansökte även hos Försäkringskassan om assistansersättning, 

men som avslogs helt, vilket hon har överklagat. Förvaltningsrätten har genom 

annan dom denna dag (mål nr 1513-16) ändrat kassans beslut. Detta genom att 

fastställa att  från och med juni 2015, har rätt till assistans-

ersättning eftersom hennes grundläggande behov av hjälp med kommunikation 

överstiger 20 timmar i veckan. Förvaltningsrätten har därför överlämnat hand-
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lingarna i det målet till Försäkringskassan för vidare prövning av          

 rätt till assistansersättning för hennes totala hjälpbehov; dvs. för såväl 

grundläggande behov som andra personliga behov. 

 

Det överklagade beslutet 

 

Socialnämnden beviljade  personlig assistans för perioden den 

6 juli 2016–30 maj 2018. Dock endast med totalt 8,5 timmar per vecka; grund-

läggande behov om 3,5 timmar samt övrigt behov om 5,0 timmar. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  framför 

 

 yrkar att hon ska beviljas personlig assistans under all vaken 

tid alternativt för minst 60 timmar i vecka. Till stöd för sin talan framför hon föl-

jande. Hon har behov av personlig assistans främst för att hon utan svårigheter ska 

kunna kommunicera med omgivningen samt bryta social isolering och vara fullt 

delaktig i samhället. Hon vill bland annat kunna komma ut, känna frihet, kunna få 

promenera, träna och spontant åka till staden. För en dövblind person är ett liv 

med social isolering i hemmet inte ett liv med goda levnadsvillkor. Hon vill även 

påtala att hon inte korrekt uppfattade alla frågor från kommunens utredare, vilket 

har påverkat utredningen. 

 

Först beslutade socialnämnden att hon inte ens tillhörde personkretsen i 1 § LSS, 

vilket förvaltningsrätten ändrade i en tidigare dom. Därefter fann socialnämnden 

att hon inte hade rätt till personlig assistent enligt 9 § 2 LSS. Även detta ändrade 

dock förvaltningsrätten i en annan dom. Härefter har nu socialnämnden, trots rät-

tens senaste dom, beviljat henne personlig assistans med minsta möjliga marginal. 

 

Förvaltningsrätten har alltså redan fastslagit i en tidigare dom (mål nr 2015-15) att 

hon är beroende av annan person för att kommunikation överhuvudtaget ska vara 

möjlig. Vidare att det krävs att denna person har speciella kunskaper om henne 
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och hennes funktionshinder. Socialnämnden har dock, genom sitt beslut, under-

känt förvaltningsrättens domslut och den utredning som fanns i det målet. 

 

 åberopar ett kompletterande intyg från syn- och hörselenheten i 

Luleå. I intyget uppger en kurator och en synpedagog följande.             

 dövblindhet ger betydande konsekvenser i hennes dagliga livsföring. 

Hon är alltid beroende av en annan person när det gäller det sociala samspelet och 

kommunikationen, orienteringen och förflyttningen. Hon får alltid oroa sig för att 

klara sin dagliga livsföring. Det stöd  har i dag i form av led-

sagning och dövblindtolk är inte tillräckligt eller anpassat efter hennes specifika 

behov. En personlig assistent skulle ge henne ett mer aktivt, självbestämmande 

och tryggare liv samt bidra till en ökad livskvalitet. 

 

Vad socialnämnden framför 

 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet. I yttrande framförs vidare 

följande. Utredningen bygger på en skälighetsbedömning, där utgångspunkten är 

att  inte känner sig funktionshindrad i hemmet samt att hon 

endast i begränsade situationer är i behov av taktil kommunikation. 

 

 har uppgett att hon inte alltid använder taktil kommunikation, 

utan enbart i vissa situationer. Detta beroende på faktorer som ljusförhållanden 

och väderlek. Hon hade två visuella teckentolkar som hjälpte henne vid kommu-

nens hembesök. Baserat på vad som framkommit om  behov 

av taktil kommunikation, har socialnämnden skäligen godtagit ett sådant hjälp-

behov om 30 minuter per dag eller 3,5 timmar i vecka. Det nu åberopade intyget 

ger inte anledning att ändra denna bedömning. 

 

Vidare har nämnden beviljat  5,0 timmar i vecka för övrigt per-

sonligt behov. Detta för ledsagning, vattengymnastik, fritidsaktiviteter och spon-

tana aktiviteter samt för att orientera sig och gå på okända platser och i närmiljö. 
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UTREDNINGEN I MÅLET 

 

Den som omfattas av personkretsen i 1 § LSS har rätt till insatser i form av sär-

skilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livs-

föring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom 

insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och 

samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas 

så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras 

förmåga att leva ett självständigt liv (7 § LSS). 

 

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat 

antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behö-

ver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommuni-

cera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assi-

stans för sina grundläggande behov har även rätt till sådan insats för andra person-

liga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § första och andra styc-

ket LSS). 

 

För att ett hjälpbehov med kommunikation ska bedömas som ett grundläggande 

behov, ställs i praxis krav på att det behövs en tredje person närvarande. För att 

hjälpa den funktionshindrade att förstå och förmedla ett budskap måste den perso-

nen ha ingående kunskap om den funktionshindrade, funktionsnedsättningen och 

den funktionshindrades sätt att kommunicera (jfr RÅ 2010 ref. 17). 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Socialnämnden har alltså bedömt att  bara i begränsade situa-

tioner har behov av taktil kommunikation och fastställt tidsåtgången i denna del 

till 30 minuter per dag eller 3,5 timmar per vecka. 

 

I socialnämndens utredning nämns att  har haft svårt att be-

skriva när hon behöver taktilt teckenspråk under en dag. Därför har nämnden gjort 
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en skälighetsbedömning av tidsåtgången.  själv har i sitt över-

klagande framfört att hon inte korrekt uppfattade alla frågor som ställdes av     

socialnämndens utredare. Sammantaget bedömer därför förvaltningsrätten att det 

finns anledning att ifrågasätta nämndens uppskattade tidsåtgång av hjälpbehovet. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att i den tidigare domen (den 9 mars 2016, mål nr 

2015-15) fann domstolen, med stöd av den medicinsk utredning som fanns redan 

då, att  under vissa gynnsamma förhållanden – såsom att av-

ståndet och ljuset är rätt – kan kommunicera med visuellt teckenspråk. I annat fall 

kommunicerar hon med taktilt teckenspråk. Av de medicinska intygen framgick 

vidare, enligt rättens bedömning då, att en förutsättning för att  

kommunikation ska fungera är att hon har hjälp av någon som har god kännedom 

om henne och hennes sätt att kommunicera. Detta eftersom det taktila teckensprå-

ket är en mycket subtil och svår kommunikationsform. 

 

I flera vägledande avgöranden från kammarrätter – som gäller dövblinda som 

kommunicerar med hjälp av taktilt teckenspråk – har fastställts att de personernas 

hjälpbehov med kommunikation utgjorde ett grundläggande behov samt att detta 

behov uppgick till en sådan tidsåtgång som ger rätt till assistansersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (alltså överstiger 20 timmar i veckan). I en av domarna 

från Kammarrätten i Göteborg (mål nr 3822-15) uttalade sig en professor i audio-

logi och handikappvetenskap, en docent i teckenspråk och en teckenspråks- och 

dövblindtolk. Av deras utsagor framgick följande. Det finns vetenskapligt under-

lag för att taktil kommunikation är beroende av personlig kännedom på ett annat 

sätt än visuell teckenspråkskommunikation. En tolk som inte känner den som ska 

ta emot tolkningen vet inte vilken tilläggsinformation som behövs för att den döv-

blinda personen ska förstå och vilka tecken som bör användas. En tolk för en döv-

blind person måste förmedla både det som sägs och det som personen inte kan se. 

Det finns olika strategier och tekniker för detta som är unika för varje person med 

dövblindhet. Vidare blir en tolk osäker när han eller hon ska tolka för en dövblind 

person som man inte känner. 
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Förvaltningsrätten konstaterar vidare att rätten såväl i det tidigare avgörandet som 

nu i målet rörande assistansersättning har funnit att  är beroende 

av en annan person för att kommunikation ska vara möjlig samt att det krävs att 

denna person har speciella kunskaper om henne och hennes funktionshinder. Rät-

ten fann därför att hennes behov av hjälp med kommunikation var att anse som ett 

grundläggande behov. 

 

Förvaltningsrätten har alltså i en annan dom denna dag (mål nr 1513-16) fastställt 

att  fr.o.m. juni 2015 har rätt till assistansersättning, då hennes 

grundläggande behov av hjälp med kommunikation bedömdes överstiga 20 tim-

mar i veckan. Förvaltningsrätten finner att det inte har framkommit några omstän-

digheter som medför att det finns skäl att i nu aktuellt mål göra en annan bedöm-

ning i denna del. 

 

Frågan är då i vilken omfattning  har rätt till biträde av person-

lig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans för 

hela sitt hjälpbehov från socialnämnden enligt 9 § 2 LSS. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att Försäkringskassan i sin utredning inte alls hade 

prövat omfattningen av  behov av assistans för sina andra per-

sonliga behov. Det går därför inte att finna någon vägledning i kassans utredning. 

Vidare har  själv inte närmare beskrivit varför hon har behov av 

personlig assistans dygnet runt eller med minst 60 timmar i veckan. 

 

Förvaltningsrätten anser därför att det får ankomma på socialnämnden att närmare 

utreda  rätt till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för hennes 

totala hjälpbehov, dvs. för såväl grundläggande behov som andra personliga be-

hov. Samtidigt konstaterar förvaltningsrätten att  totala behov 

klart överstiger de 8,5 timmar i veckan som hon i dagsläget är beviljad av social-

nämnden. Därför menar förvaltningsrätten att det finns anledning att åtminstone 

delvis bifalla  yrkande om ytterligare personlig assistans från 

socialnämnden. Detta särskilt utifrån att redan hennes grundläggande behov av 

assistans för kommunikation bedöms överstiga 20 timmar i veckan. 
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Förvaltningsrätten finner därför att  skäligen har rätt till per-

sonlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 

enligt LSS med åtminstone 30 timmar i veckan under perioden den 6 juli 2016–

30 maj 2018. Detta i avvaktan på Försäkringskassans nya beslut om assistans-

ersättning. Överklagandet ska följaktligen bifallas delvis. 

 

Handlingarna i målet ska således återförvisas till socialnämnden för vidare utred-

ning och nytt beslut. Detta för att närmare pröva  totala behov 

av personlig assistans under perioden; dvs. för såväl grundläggande behov som 

andra personliga behov – utöver de 30 timmar i veckan som förvaltningsrätten nu 

åtminstone funnit skäliga. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

formulär DV 3109/1 C (se bilaga 1). 

 

 

Susanne Johansson 

 

I avgörandet har även nämndemännen Birgitta Ahlqvist, Stefan Engström och 

Anita Hammargren deltagit. 

 

Hans Sjölander har föredragit målet. 
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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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