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KLAGANDE 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

MOTPART 

  

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten i Luleås dom den 13 februari 2018 i mål nr 2178-17, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 25 augusti 2017 att  inte har rätt 

till assistansersättning. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att förvaltningsrättens dom ändras och att 

Försäkringskassans beslut den 25 augusti 2017 ska fastställas.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. 

 

Försäkringskassan anför i huvudsak följande till stöd för sitt överklagande. 

Den praktiska hjälp  behöver med hygien, måltider, av- och 

påklädning och kommunikation är av begränsad omfattning. Det är därför 

av avgörande betydelse om den hjälp han behöver i övrigt kan anses utgöra 

annan sådan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom. När 

behovet av aktiv tillsyn av övervakande karaktär är en följd av utåtagerande 

beteende krävs att det i princip finns ett behov av hjälp med det 

grundläggande behovet att kommunicera med andra. Det medicinska 

underlaget visar inte att  behöver hjälp av en assistent för att 

kommunikation med annan överhuvudtaget ska kunna komma till stånd. 

 klarar självständigt att inleda konversationer med andra men 

kan ibland kan ha svårt att läsa av sociala koder. Aktiverings- och 

motiveringsinsatser ingår normalt inte i de grundläggande behoven. 

Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte räknas till sådan 

kvalificerad tillsyn som anses utgöra ett grundläggande behov. Av 

handlingarna i målet framgår att  rent faktiskt klarar av att klä 

av och på sig, att sköta sin hygien och att inta måltider, men att han behöver 

påbackning för att momenten ska bli av. Detta utgör inte så kvalificerade 

motiverings- och aktiveringsinsatser som ger rätt till assistansersättning.  

 

 hänvisar till stöd för sin inställning till vad han anfört i 

förvaltningsrätten 
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Frågan i målet är om  har behov av hjälp med sina 

grundläggande behov med minst 20 timmar per vecka i genomsnitt. 

 

I fråga om  behov av hjälp med personlig hygien, att inta 

måltider, av- och påklädning och kommunikation gör kammarrätten ingen 

annan bedömning än underinstanserna. Vad gäller frågan om  

har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom, 

och därför ska räknas in i de grundläggande behoven, finner kammarrätten 

att det behov  har av tillsyn, vägledning m.m. inte är av den art 

och karaktär som förutsätts för rätt till assistansersättning. Kammarrätten 

ansluter sig därför till den bedömning Försäkringskassan gjort i sitt beslut 

den 25 augusti 2017. 

 

 har inte visat att han har behov av hjälp med de grundläggande 

behoven i genomsnitt minst 20 timmar per vecka. Han har därmed inte rätt 

till assistansersättning. Försäkringskassans överklagande ska därför bifallas. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Charlotte Waas Anders Lind Jan Karlsson 

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsassessor 

ordförande referent  

 

 

  Else Ammor 

  föredragande jurist 
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KLAGANDE 
  

  

God man:  

 

 

 

  

MOTPART 
Försäkringskassan  

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans omprövningsbeslut den 25 augusti 2017, bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och bifaller överkla-

gandet på så sätt att  förklaras berättigad till assistansersättning.  

 

Det ankommer på Försäkringskassan att besluta i fråga om antal timmar för 

vilka assistasersättning ska utges.  

___________________ 
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BAKGRUND 

 

Matas Ökvist var genom ett beslut i november 2009 beviljad assistansersätt-

ning med i genomsnitt 126 timmar per vecka. Efter en s.k. tvåårs-

omprövning beslutade Försäkringskassan den 21 juni 2017 att  

inte längre hade rätt till assistansersättning på grund av att hans grundläg-

gande behov inte uppgår till minst 20 timmar i veckan. Beslutet omprövades 

utan att ändras den 25 augusti 2017 (bilaga 1). 

 

Vid överklagande till förvaltningsrätten yrkade  att förvaltnings-

rätten interimistiskt skulle förordna att det överklagande beslutet inte skulle 

gälla till dess domstolen slutligt avgjort målet. Förvaltningsrätten beslutade 

att, i enlighet med  yrkande, interimistiskt förordna att beslutet 

inte skulle gälla i väntan på att målet slutligt avgörs.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  framför 

 

 yrkar att beslutet ändras och att han har rätt till assistansersätt-

ning som tidigare. Han framför följande. I det senaste beslutet från den 4 

november 2009 beviljades han 126 timmar per vecka. Han beviljades assi-

stansersättning all vaken tid samt nätter som grundläggande behov på grund 

av att behov av hjälp förutsätter ingående kunskaper om honom. Det finns 

inga medicinska intyg på att hans hälsotillstånd har blivit bättre. Samma 

lagstiftning gäller också, alltså handlar det om Försäkringskassans striktare 

bedömning. Han har alltså haft personlig assistans dygnet runt sedan olyck-

an. Det känns helt otänkbart att hans grundläggande behov är så ringa att 

han nu inte ens har rätt till 20 timmar i veckan.  

 

Det finns flera områden i hans vardag som utgör en säkerhetsrisk; handha-

vande av medicin, matlagning (saknar förmåga att förstå sig på spis och 
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ugn), förflyttning m.m. Kommunikation är inte möjligt eftersom han inte 

själv kan handha en telefon, han kan varken ringa eller svara själv. Detta är 

en stor säkerhetsrisk om behov av att tillkalla hjälp uppstår. Assistenterna 

har testat honom med att han får gå ut med sopor själv eller till tvättstugan 

som finns i ett närliggande hus. Han hittar inte tillbaka hem till sin lägenhet 

själv. 

 

Han blev misshandlad år 2001 och ådrog sig en frontallobskada och har 

även haft en hjärnblödning. Han vårdades under lång tid inom neurokirur-

gisk verksamhet och uppvisade sedan synnerligen aggressiva tendenser och 

emotionell instabilitet. Han får fortfarande ofta vredesutbrott, men persona-

len som känner honom väl är väldigt duktiga på att ”dämpa” honom.  

 

Han har haft samma assistenter i många år, en har han haft under hela sin 

sjukdomsperiod. De har lärt sig att läsa av honom när han blir arg och kan 

därmed oftast rätta till situationen innan något händer. Att assistenterna lärt 

sig läsa av honom ska inte innebära att han får svårare att styrka behov av 

assistans på grundval av det femte behovet. 

 

Han hade, innan misshandeln, missbruksproblem. Hans goda man och hans 

assistenter känner stark oro för vad som ska hända med honom om han vis-

tas ensam under delar av dag, kvällar och nätter.  

 

Till stöd för överklagandet åberopas samma skriftliga material som hos För-

säkringskassan.  

 

Vad Försäkringskassan framför 

 

Försäkringskassan motsätter sig ändring av det beslut som överklagats och 

anser att överklagandet ska avslås. 
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När det gäller ADL-bedömningen från den 13 februari 2017, gjord av ar-

betsterapeut, samt efterföljande komplettering från den 12 maj 2017 vill 

Försäkringskassan framföra följande.  

 

Av dokumenten framgår att ADL-bedömningen fattats med grund i samtal 

med assistenter och genom genomgång av journaluppgifter. Det rör sig så-

ledes inte om några egna observationer av arbetsterapeuten. Av komplette-

ringen framgår senare att arbetsterapeuten deltagit från morgonen då den 

försäkrade klivit upp. Utifrån detta deltagande gör arbetsterapeuten bedöm-

ningen att de uppgifter som lämnats av andra om den försäkrades ADL 

stärks. Arbetsterapeuten har även efter kompletteringen inte lämnat några 

uppgifter om egna iakttagelser utan hänvisar bara ort till andras lämnade 

uppgifter. Utifrån detta är det Försäkringskassans uppfattning att den läm-

nade kompletteringen från arbetsterapeuten inte påverkar bevisvärdet i tidi-

gare inlämnad ADL-bedömning. 

 

När det gäller behovet av ingående kunskap om den försäkrade så kan För-

säkringskassan konstatera att av processmaterialet inte framkommer några 

uppgifter som kan anses visa på att den försäkrades besvär med kommuni-

kationen är av ett sådant slag att det krävs ytterligare en person för att kom-

munikation överhuvudtaget ska vara möjlig. Det kan inte heller anses 

framgå att den försäkrade har ett sådant utåtagerande beteende att det krävs 

en tillsyn av övervakande karaktär.  

 

Av tidigare utredning framgår att någon tid för de grundläggande behoven 

inte har beaktats. Vad gäller de grundläggande behoven hjälp med personlig 

hygien, på- och avklädning samt måltider har det bedömts att det inte före-

ligger ett behov av att handgripligen hjälpa den försäkrade med moment 

avseende dessa och att det inte heller kan anses styrkt att den försäkrade 

behöver hjälp av någon med ingående kunskaper för att förmå honom till att 

utföra dessa grundläggande behov.  
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De bedömningar och beräkningar som legat till grund för Försäkringskas-

sans beslut får anses vara rimliga och väl avvägda utifrån föreliggande ut-

redning. De uppgifter som den försäkrade har tillfört målet i samband med 

överklagandet föranleder, varken i sig självt eller tillsammans med tidigare 

utredning inte någon annan bedömning från Försäkringskassans sida.  

 

UTREDNING I MÅLET 

 

Av Försäkringskassans utredning framgår bl.a. följande.  bor i 

egen lägenhet. Han väcks av assistenterna på morgonen och de måste moti-

vera honom att ta sig i duschen och göra sig i ordning. Han klarar toalettbe-

sök, att duscha och att borsta tänderna rent tekniskt men behöver verbal 

guidning i de olika momenten. Han kan även klä på och av sig själv, men 

assistenterna lägger fram kläder och ibland kan det bli fel och då får assi-

stenterna hjälpa till. Han äter själv och är med och lagar mat så långt det går. 

 har inga talsvårigheter men har ofta ett maniskt språk.  Han kan 

lätt bli arg och få aggressionsutbrott. Assistenterna som arbetar hos honom 

har lärt sig hur man ska hantera honom för att undvika dessa utbrott.  

 

I läkarutlåtande från den 22 maj 2017, anges följande.  har år 

2001 blivit misshandlad och här därefter en bestående hjärnskada, behöver 

hjälp dygnet runt för att klara tillvaron. Han glömmer att ta sina mediciner 

och behöver även hjälp med detta.  

 

I bedömning av arbetsterapeut den 13 februari 2017 framgår att  

är osjälvständig i samtliga områden i sitt dagliga liv. Arbetsterapeuten be-

skriver att hans problemområden är minnesproblem, uppvarvning, alltid på 

helspänn och mycket stressad och aggression. Han får utbrott vid upplevd 

press utifrån då det är något han inte klarar eller att någon tillrättavisar ho-

nom återkommande eller på ett sätt han inte kan hantera. Han skulle utan 

assistans inte utföra några boendeaktiviteter själv eller sköta sin hygien, 
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vilket skulle resultera i sanitär olägenhet. Vid långa uppmaningar eller 

längre aktiviteter blir han lätt arg och kan då skrika eller banka handen i 

vägg eller bord. Vid inhandling av matvaror följer personal med honom och 

personal får hela tiden försöka dämpa honom så han inte blir störande för 

sin omgivning. Det finns också flera områden i hans vardag som utgör en 

säkerhetsrisk; handhavande av medicin, matlagning (saknar förmåga att be-

mästra spis och ugn), förflyttning (ätt inte uppmärksamma trafik samt sakna 

orienteringsförmåga) och kommunikation (kan inte använda kommunikat-

ionssystem). Den samlade bedömningen är att  är i behov av 

assistans dygnet runt för att kunna utföra de aktiviteter han behöver i sitt 

dagliga liv.  

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Av 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, framgår att en 

försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, kan för sin dagliga livsföring få assistanser-

sättning för kostnader för sådan assistans som avses i 9 a § samma lag.  

 

För rätt till assistansersättning krävs enligt 51 kap. 3 § SFB att den försäk-

rade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för 

sådana grundläggande behov som avses i 9 a § LSS. 

 

Av den sistnämnda paragrafen framgår att personlig assistans avser ett per-

sonligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på 

grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin person-

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

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina 

grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov 

om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 
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Enligt 51 kap. 12 § SFB ska rätten till assistansersättning omprövas sedan 

två år förflutit från senaste prövningen och vid väsentligt ändrade förhållan-

den. 

 

Praxis 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande RÅ 2009 ref. 57 uttalat 

följande. När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans 

har det betonats i lagens förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av 

mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av 

krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt 

slag. Det torde således inte vara alla praktiska hjälpbehov med t.ex. påkläd-

ning eller måltider som avsetts. Detta bör beaktas vid tolkningen av vad som 

ska anses omfatta hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS. 

Att aktiverings- och motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte räk-

nas till de grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten och har be-

kräftats i senare domstolsavgöranden, se RÅ 2003 ref. 33 och där angivna 

rättsfall. Undantagsvis kan en annan bedömning göras om det är fråga om 

att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt psykiska tillstånd, behöver 

sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning. Påminnelser, 

praktiska instruktioner och liknande kan inte räknas till sådan kvalificerad 

tillsyn.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det är ostridigt i målet att  omfattas av den personkrets i 9 § 2 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som kan 

erhålla personlig assistans. Frågan i målet är om det finns förutsättningar att 

bevilja honom assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.  
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Av utredningen framgår att  i stort sett inte behöver någon prak-

tisk hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov i samband med per-

sonlig hygien, måltider eller av- och påklädning. Allt måste dock ske under 

överinseende av assistenterna som måste motivera honom, ge honom munt-

liga instruktioner och ibland hjälpa till handgripligen.  kan 

kommunicera genom tal även om talet ibland inte är sammanhängande eller 

har en ”röd tråd” i det han säger och hans språk ofta är maniskt. Han kan få 

plötsliga aggressionsutbrott när han får tillsägelser eller när det är något han 

inte klarar. Assistenterna, som känner honom, ser på honom när han är på 

väg att få ett aggressionsutbrott och vet hur de ska avvärja utbrotten. För-

valtningsrätten anser att den praktiska hjälp som  behöver med 

sin personliga hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation är 

av begränsad omfattning. Av avgörande betydelse blir därför om den hjälp 

han behöver i övrigt kan anses utgöra en sådan annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om honom och därför ska anses avse hans grundläg-

gande behov.  

 

När hjälpbehovet avsett enbart åtgärder för att aktivera och motivera den 

funktionshindrade, har hjälpen enligt rättspraxis inte ansetts avse de grund-

läggande behoven (RÅ 1997 ref. 28). Så har däremot ansetts vara fallet när 

den funktionshindrade, i huvudsak på grund av sitt psykiska tillstånd, krävt 

sådan aktiv tillsyn som närmast haft karaktär av övervakning (RÅ 1997 ref. 

23 1, RÅ 1997 not 60, RÅ 2000 not. 97 och RÅ 2010 ref. 17). 

 

Av utredningen i målet framgår att  behov av hjälp och väg-

ledning är av kontinuerlig art. Det beskrivs i ytredningen att även om han 

fått instruktioner om hur han ska utföra en viss uppgift så är han i behov av 

samma hjälp och vägledning nästa gång som uppgiften ska utföras. Den 

hjälp han behöver kan inte anses bestå i huvudsak av sådana motivations- 

och aktiveringsinsatser som enligt förarbetena till lagen inte bör ge rätt till 

personlig assistans (se prop. 1995/96:146 s. 13, jfr RÅ 1997 ref. 28). Detta 
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då det krävs kännedom om honom och hur han fungerar för att kunna förmå 

honom att ta instruktionerna på rätt sätt och inte få ett aggressionsutbrott 

men också för att veta om han verkligen förstår givna instruktioner. Det får 

anses visat att den hjälp som han behöver förutsätter ingående kunskaper om 

honom utifrån det som beskrivs i utredningen om att det kan uppfattas som 

att han svarar att han förstår vad han ska göra vilket senare visar sig inte 

stämma överens med verkligheten vilket kan leda till problem. Förvaltnings-

rätten anser att den beskrivning som ges i utredningen från de som arbetar 

dagligen med honom stöds av den medicinska utredningen och att detta 

sammantaget visar att han visserligen har en språklig förmåga att kommuni-

cera men att han trots det är i behov av assistans för att göra sig förstådd och 

för att kunna förstå andra för att undvika att farliga situationer uppstår. Det 

finns beskrivet att det lätt uppstår situationer när han talar med andra som 

leder till missförstånd och situationer som kan bli farliga för honom och för 

den han talar med. Detta då han kan bli arg och få utbrott om han inte förstår 

eller blir förstådd.   behöver också, i viss omfattning, sådan ak-

tiv tillsyn, som i praxis ansetts falla inom ramen för de grundläggande be-

hoven. Av utredningen i målet framgår att han har problem med minnet och 

att hans orienteringsförmåga i tid och rum är nedsatt. Exempelvis så hittar 

han inte tillbaka till sin lägenhet om han varit och lämnat sopor i soprum-

met.  

 

Förvaltningsrätten finner därmed att  behov av personlig assi-

stans för sina grundläggande behov omfattar i genomsnitt mer än 20 timmar 

per vecka. Han har därmed rätt till assistansersättning enligt 51 kap, 3 § 

SFB. Det ankommer på Försäkringskassan att närmare utreda och besluta i 

fråga om för vilket antal timmar som assistasersättning ska utges.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

in formulär DV 3104/1 C (bilaga 2).  

 

 

Eva Westerlund 

rådman 

 

Nämndemännen Ethel Björkman, Mikael Bergström och Ingegerd Hegelöv 

har också deltagit i avgörandet.  

 

Maria Sjöblom 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. 

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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