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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 11 maj 2016 i mål nr 2085-15, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning, personkretstillhörighet 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut den 2 april 2015. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att förvaltningsrättens dom upphävs och att 

Försäkringskassans beslut den 2 april 2015 fastställs.  

 

 motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom.  

 

Försäkringskassan anför i huvudsak följande till stöd för sin talan.  

 har inte ett varaktigt psykiskt funktionshinder som är stort och 

orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd eller service. Av den medicinska utredningen 

framgår att  har diagnoserna PTSD, PTSD-liknande 

sjukdomstillstånd och schizofreniformt syndrom. Vid utredningssamtal 

framkom följande begränsningar, huvudsakligen uppgivna av  

 make; hjälpbehov vid duschning med schamponering, avsköljning 

och torkning, nagelvård, tandborstning och att kamma håret, hjälp med 

kläder, torkning och tvättning vid toalettbesök, hjälp med av- och 

påklädning samt hjälp vid intag av flytande föda. Av inhämtat 

försäkringsmedicinskt yttrande framgår bl.a. att de av maken beskrivna 

konsekvenserna av  funktionsnedsättning saknar medicinsk 

grund och de omfattande aktivitetsbegränsningarna inte bedöms som 

rimliga. Även om det är troligt att  besvär kvarstår en tid kan 

det mot bakgrund av det försäkringsmedicinska yttrandet inte anses utgöra 

ett varaktigt funktionshinder. Vidare kan problematiken rimligen inte ge 

upphov till så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att det 

uppstår ett omfattande hjälpbehov.  

 

 anför i huvudsak följande till stöd för sin inställning. Det 

finns inte någon fast tidsgräns för att ett funktionshinder ska anses vara 

varaktigt. Det ställs för övrigt inga krav i förarbetena på att ett 

funktionshinder ska vara livslångt. Det medicinska underlaget i målet visar 

entydigt att  funktionshinder funnits under lång tid och att det 
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bedöms som bestående. Tre av varandra oberoende läkare har gjort 

bedömningen att  har en mycket omfattande kronisk 

funktionsnedsättning. Det har inte framkommit att hennes funktionshinder 

är av tillfälligt eller övergående natur. Den läkare som avgivit det 

försäkringsmedicinska yttrandet är inte specialist i psykiatri utan i 

allmänmedicin. Vad gäller frågan om hennes funktionshinder kan ge 

upphov till så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att det 

uppstår ett omfattande hjälpbehov, hänvisas till vad som tidigare anförts i 

målet. 

 

 ger in och åberopar ett läkarutlåtande den 16 september 2016 

av överläkaren  psykiatrimottagningen, Borlänge. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom.  

 

Frågan i målet är om  kan anses tillhöra personkretsen enligt 

1 § 3 LSS, dvs. om hennes funktionshinder är stora och varaktiga och om de 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd eller service. 

 

 

Av det medicinska underlaget i målet framgår att  haft ungefär 

samma sjukdomsproblematik sedan flera år tillbaka. Det framgår också att 

ingen behandling utöver medicinering pågår eller planeras. Av det i 

kammarrätten åberopade läkarutlåtandet av överläkaren  

framgår att tillståndet är varaktigt och att målet för stöd och 

behandlingsinsatser är att hjälpa  nå bättre livskvalitet och 

självständigt klara vardagen på basal nivå.  

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 
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Den medicinska utredningen i målet visar på en komplex sjukdomsbild där 

 psykiska funktionshinder visserligen av hennes olika 

behandlande läkare bedömts som varaktigt i den mening som avses i 

1 § 3 LSS. För att tillhöra personkretsen krävs att den försäkrade uppfyller 

samtliga rekvisit som anges i paragrafen. Hur de psykiska besvären 

påverkar  i vardagen har dock inte kunnat utredas närmare, då 

hon inte medverkat och i stort sett alla uppgifter om hennes 

funktionsförmåga lämnats av hennes make.  

 

Även de uppgifter som lämnats och framgår av utredningen är i viss mån 

motstridiga. Av handlingarna framgår t.ex. att  visat prov på 

fysiska och sociala färdigheter som inte stämmer överens med den 

psykiatriska beskrivning av hennes funktionsnedsättning som kommit till 

uttryck i de av henne åberopade läkarutlåtandena. Av det i kammarrätten 

åberopade läkarutlåtandet framgår att  har en sjuklig rädsla för 

sociala kontakter, social fobi. Enligt handlingarna har dock  

ägnat sig åt utevistelser och social samvaro i olika former och hon har även 

beskrivits som en i vissa avseenden tämligen väl fungerande familjemedlem 

i sin stora familj och även rört sig tämligen obehindrat åtminstone utanför 

det egna hemmet. Dessa uppgifter står också i kontrast till uppgifterna om 

hennes passivitet, hjälplöshet och oföretagsamhet.  

 

Det som sammantaget framkommit gör att hennes behov av stöd och hjälp i 

olika situationer måste ifrågasättas. Kammarrätten finner därvidlag att det 

inte med tillräcklig grad av säkerhet går att fastställa att  till 

följd av sitt psykiska funktionshinder har ett så omfattande behov av stöd 

eller service som avses i 1 § 3 LSS. Därmed kan hon inte anses tillhöra den i 

lagrummet avsedda personkretsen och följaktligen föreligger inte heller 

förutsättningar för att bevilja henne assistansersättning. Överklagandet ska 

därför lämnas utan bifall. 

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

 

 

 

 

Charlotte Waas Gunnel Wadsten Eric Lowén 

kammarrättsråd kammarrättsråd f.d. kammarrättsråd 

ordförande referent  

 

 

  Else Ammor 

  föredragande jurist 
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KLAGANDE 

  

  

 

  

Ombud: Advokat Jessica Gustavsson 

C J Advokatbyrå AB 

Cardellgatan 1 

114 36 Stockholm 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten/Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2015-04-02, diarienr 058846-2014 

 

SAKEN 
Assistansersättning  

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att 

 tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. 

 

Målet visas åter till Försäkringskassan för prövning om övriga förutsätt-

ningar för rätt till assistansersättning är uppfyllda.  
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BAKGRUND 

Försäkringskassan beslutade den 8 oktober 2014 att  inte får 

assistansersättning, med hänvisning till att hennes funktionshinder inte be-

döms som varaktigt och att hon inte tillhör personkretsen enligt 1 § 3 lagen 

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

ändrades inte vid omprövning den 2 april 2015. 

 

YRKANDEN M.M.  

I överklagande yrkar  att förvaltningsrätten upphäver Försäk-

ringskassans beslut och förklarar att hon tillhör personkretsen enligt 1 § 3 

LSS och visar ärendet åter till Försäkringskassan för närmare utredning av 

hennes grundläggande behov och rätt till assistansersättning.  

anför bl.a. följande till stöd för sin talan. Bedömningen ska utgå från vad 

som framgår av det medicinska underlaget. I detta ska främst beaktas vad 

som framgår genom den medicinska expertis som personligen sammanträf-

fat med henne och behandlat henne. Flertalet intygande läkare har bedömt 

hennes funktionshinder som varaktigt och bestående. Det har inte fram-

kommit att hennes funktionshinder är av tillfällig eller övergående natur. 

Det ställs inte några krav i förarbetena att ett funktionshinder ska vara livs-

långt. Hennes funktionshinder ska därför anses som varaktigt. Det synes 

endast vara stridigt i målet huruvida hennes funktionshinder ska anses som 

varaktigt enligt 1 § 3 LSS. Hon hör således till personkretsen som kan ha 

rätt till assistansersättning. Försäkringskassan understryker att många med 

posttraumatiskt stressymtom (PTSD) tillfrisknar. Hon är uppenbarligen inte 

en av dessa personer. Av den medicinska utredningen framgår att det sna-

rare är troligt att sjukdomen kommer att ha ett kroniskt förlopp. Hon har 

heller inte enbart diagnosen PTSD. Inom psykiatrin anses att hon inte kan 

åstadkomma någon klar förbättring, vare sig med rehabilitering, medicine-

ring eller ”av sig själv”. 
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. föl-

jande till stöd för sin inställning. Domar på senare tid bekräftar att det inte 

finns någon fast tidsgräns för vad som ska anses som ett varaktigt funk-

tionshinder enligt 1 § 3 LSS. Domarna visar att det för att bedöma person-

kretsen är viktigt att titta på utredningen i sin helhet och att en fastställd dia-

gnos inte i sig är avgörande. Vidare framgår att rehabilitering är en av de 

omständigheter som kan läggas till grund för bedömningen, men att på-

gående rehabilitering eller behandling inte ensamt är skäl för att anse att 

funktionshindret inte är varaktigt.  har diagnoserna PTSD och 

psykotiska symtom i form av schizofreniformt syndrom. Det vanligaste är 

att personer med PTSD tillfrisknar helt. Cirka 40 procent av dem som in-

sjuknar inom en månad efter traumat blir besvärsfria inom ett år. Många 

gånger går besvären över av sig själva. Funktionsnedsättningens grad och 

varaktighet vid schizofreniformt syndrom varierar mycket mellan individer. 

Även om  haft sina besvär en längre tid kan besvären inte med 

någon säkerhet anses bestå under så lång tid framåt att de kan betraktas som 

varaktiga. 

 

UTREDNING 

Av Försäkringskassans utredning framgår att  bor tillsammans 

med sin make och att de har fyra hemmavarande barn. Kommunen beslutade 

i juni 2014 att bevilja henne personlig assistans enligt LSS med 54 timmar 

och 25 minuter per vecka. Beslutet var tidsbegränsat till och med den 29 

februari 2016. Maken och två av de vuxna barnen arbetar som 

 assistenter. Hon har inga kroppsliga funktionshinder men beskrivs som 

passiv. Vid duschning får hon hjälp med intvålning, schamponering, av-

sköljning och torkning. Hon gör ingenting av detta själv och får även hjälp 

med nagelvård, tandborstning och att kamma håret. Vid toalettbesök följer 

en assistent med och hjälper henne med kläder, torkning och tvättning. Hon 

får hjälp med på- och avklädning och medverkar genom att exempelvis lyfta 

armarna vid tillsägelse.  äter själv efter att någon annan har 
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tillrett och ställt fram mat. Hon får hjälp med flytande föda eftersom hon 

annars spiller mycket. Hon försöker ibland plocka undan från bordet, men 

har lätt för att tappa eller slå sönder porslin.  

 

Överläkaren  psykiatriska mottagningen, Borlänge sjukhus, har i 

ett utlåtande den 19 juli 2005 anfört bl.a. följande.  har sedan 

flera år tillbaka besvärats av återkommande stark ångest, rastlöshet, sömn-

svårigheter, syn- och hörselhallucinationer. Orsaken bedöms vara att hon 

och familjen har misshandlats av polisen i hemlandet. Hon har senare ut-

vecklat PTSD. Hon fick i ett ganska tidigt skede efter hitkomsten till Sve-

rige kontakt med psykiatrin. Hon har stått på diverse mediciner och har nu-

mera psykosdämpande mediciner samt lugnande medicin till natten. Det 

medicinska tillståndet bedöms varaktigt. Funktionsnedsättningen bedöms 

vara långvarig. 

 

Distriktsläkaren  har i ett utlåtande den 22 augusti 2011 anfört 

bl.a. följande.  har en varaktig och mycket besvärlig psykisk 

sjukdom som hämmar alla hennes aktiviteter. Inom psykiatrin har man för-

sökt med rehabilitering, men den har inte varit framgångsrik. Hennes till-

stånd har varit varaktigt dåligt de senaste elva åren och något hopp om nå-

gon klar förbättring har han inte.  

 

Överläkaren och specialisten i allmän psykiatri,  psykiatri-

mottagningen, Borlänge, har i ett utlåtande den 22 januari 2014 anfört att 

 mot bakgrund av det som framkommit i den kliniska under-

sökningen lider av ett irreversibelt svårt PTSD-liknande sjukdomstillstånd 

med en varaktig funktionsnedsättning.  

 

Läkaren   psykiatrimottagningen, Borlänge, har i en skri-

velse den 24 november 2014 anfört att de inte kan hjälpa  

inom psykiatrin. Många patienter med kroniska förlopp är inte tillgängliga 
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för behandling oavsett vilken form av farmaka, psykoterapi och kommunalt 

stöd som erbjuds. Han säger detta utifrån stor erfarenhet av liknande fall vid 

Kris- och Traumacentrum i Stockholm där han arbetat i flera år och hans 

utsaga har vetenskapligt stöd i förloppsstudier av PTSD. Samtidiga psyko-

tiska symtom är en faktor som inte bara bidrar till svårighetsgraden men 

också gör ett kroniskt förlopp sannolikt.  

 

Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare  har 

i ett yttrande den 19 februari 2015 anfört bl.a. följande. I underlaget anges 

diagnosen PTSD med diagnoskod F43.1. Det anges att personen också har 

psykotiska symtom, vilket enligt Socialstyrelsens klassifikation av sjukdo-

mar och hälsoproblem inte hör till sjukdomsbilden vid PTSD. Enligt Social-

styrelsens klassifikation gäller om PTSD att förloppet är flukturerande men 

full remission kan ses i de flesta fall. Tillfrisknande från sjukdomstillståndet 

PTSD är således det vanligaste förloppet. De angivna psykotiska inslagen 

överensstämmer med det som specialist i psykiatri anger, att de psykotiska 

symtomen (rösthallucinos) och känsla av hot och förföljelse inte förklaras 

av PTSD, utan att de orsakas av diagnosen schizofreniformt syndrom med 

diagnoskod F20.8. Socialstyrelsen anger i klassifikation av sjukdomar och 

hälsoproblem om förloppet vid schizofrena syndrom att det kan vara konti-

nuerligt, episodiskt med progressivt eller stabilt defekttillstånd, eller episo-

diskt med fullständig eller inkomplett remission. De i underlaget angivna 

funktionsnedsättningarna/symtomen kan enligt ovan beskrivning av sjuk-

domsförloppet vara långvariga, variera över tid och ibland helt eller delvis 

försvinna. De aktivitetsbegränsningar som kan finnas på grund av funk-

tionsnedsättning/symtom kan ha förlopp/variera i enlighet med ovan 

nämnda. Sammanfattningsvis bedömer hon att det finns förutsättningar att 

såväl funktionsnedsättning/symtom som aktivitetsbegränsning minskar över 

tid. Utifrån underlaget som helhet bedömer hon att det inte finns medicinsk 

grund till de av maken rapporterade långtgående konsekvenserna av funkt-

ionsnedsättningen. De i underlaget angivna mycket omfattande aktivitetsbe-
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gränsningen, vilken grundar sig i huvudsak på makens berättelse, bedömer 

hon inte vara rimlig. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

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

som omfattas av 1 § LSS kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning 

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

 

Personkretsen som kan få assistansersättning beskrivs i 1 § LSS i tre punk-

ter. Till den i målet aktuella punkten 3 hör personer med andra varaktiga 

fysiska eller psykiska funktionshinder (än som anges i punkterna 1 och 2) 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service. 

 

För att en person ska höra till personkretsen enligt 1 § 3 LSS krävs att alla 

angivna rekvisit enligt paragrafen är uppfyllda (RÅ 1999 ref. 54). 

 

I förarbetena till den aktuella bestämmelsen anfördes bl.a. följande (prop. 

1992/93:159 s. 168 f.). Med funktionshinder menas den begränsning eller 

det hinder som gör att en människa till följd av skada eller sjukdom inte kan 

utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. 

Orsaken till eller arten av funktionshinder är inte avgörande, inte heller den 

medicinska diagnosen. Inom kretsen finns personer med fysiska, psykiska 

och begåvningsmässiga funktionshinder. Funktionshindren ska dock vara 

stora. Funktionshindren ska också vara varaktiga, dvs. inte vara av tillfällig 

eller mer övergående natur. Med betydande svårigheter i den dagliga livsfö-

ringen menas att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner 

som toalettbesök och hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, för-

flyttning inomhus och utomhus, sysselsättning eller att utföra nödvändig 

träning eller behandling. Det kan också handla om att kunna göra sig för-
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stådd eller förstå sin ekonomi. Ett omfattande behov av stöd eller service 

kan vara behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, skriv-

ning och läsning, kommunikation, förflyttning, sysselsättning och rekreation 

m.m. I begreppet omfattande behov av stöd och service kan ligga både 

kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i all-

mänhet har ett dagligt behov av långvarigt och upprepat stöd. En bedömning 

av en persons behov av stöd och service måste alltid ske utifrån en samman-

vägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer. 

 

Enligt förvaltningsrättens mening ger de läkarutlåtanden som finns i målet 

stöd för att  medicinska tillstånd innebär ett stort hjälpbehov 

som kommer att kvarstå under en lång tid framöver och kan anses som var-

aktigt. Mot bakgrund av det medicinska underlaget i målet finner förvalt-

ningsrätten att  har ett stort och varaktigt funktionshinder som 

orsakar henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd och service. Hon uppfyller därmed samtliga 

krav som uppställs i 1 § 3 LSS och tillhör således den personkrets som 

anges i lagrummet. Försäkringskassan bör som första instans pröva om öv-

riga förutsättningar för rätt till assistansersättning är uppfyllda. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3104/1C).  

 

 

Sven Johansson  

assessor 

 

I avgörandet har även nämndemännen AnnBritt Grünewald, Pia Johansson 

och Bertil Ström deltagit 
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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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