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KLAGANDE 

Socialnämnden i Sundsvalls kommun 

851 85 Sundsvall 

  

MOTPART 

  

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 24 maj 2016 i mål nr 1900-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade 

 

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer Socialnämnden 

i Sundsvalls kommuns beslut den 9 juni 2015 att  inte ska vara 

berättigad till ledsagarservice.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden yrkar att avslagsbeslutet den 9 juni 2015 ska fastställas. 

Till stöd för sin talan anför socialnämnden i huvudsak följande. Det beslut 

som ligger till grund för pågående ledsagarservice fattades den 1 juni 2005 

och har ett förbehåll om att det får omprövas vid ändrade förhållanden. 

Beslutet den 5 december 2006 var ett avslag på ansökan om ledsagarservice 

med ytterligare 20 timmar per månad för bl.a. bussträning och deltagande i 

Solens IF. Uppgiften om att beslutet från 2006 innehåller ett beslut om 

ledsagarservice med 240 timmar per år är därför felaktig. Avslagsbeslutet 

grundade sig inte på att  flyttade till ett särskilt boende 2010. 

Skälet till avslaget var i stället att hans levnadsförhållanden hade väsentligt 

förändrats från det han bodde i sin lägenhet och beslutet om ledsagarservice 

fattades. Han saknade då vänner att umgås med och han kände sig osäker 

när han ensam vistades utanför hemmet. Under den tid  bott i 

sin nuvarande bostad med särskild service har han blivit mer självständig. 

Han klarar att åka buss och han deltar i olika aktiviteter tillsammans med 

kamrater i boendet och sin flickvän. Det ifrågasätts inte att  på 

grund av sitt funktionshinder har behov av hjälp och stöd i sitt dagliga liv. 

Han behöver däremot inte ledsagare för att bryta sin isolering och han sak-

nar inte möjligheter till att delta i fritidsaktiviteter. Att han vill ha sällskap 

under sina aktiviteter medför inte i sig rätt till ledsagarservice. Bortsett från 

när han tittar på ishockeymatcher är behovet redan tillgodosett. 

 

 anser att överklagandet ska avslås och anför till stöd för sin 

inställning i huvudsak följande. Han saknar förmåga att själv delta i fritids-

sysselsättningar. När han tittar på ishockeymatcher kan han inte vara kvar 

ensam på ståplatsläktaren ens när ledsagaren går ut och röker. Vid bussresor 

kan det räcka med att någon tilltalar honom på ett sätt som han inte upp-

fattar som rätt för att han ska bli mycket nervös. Det är inte för att ha säll-

skap på sina fritidsaktiviteter som han behöver ledsagare utan för att han 

inte klarar sig på egen hand ute i folksamlingar. I det stora hela har inget 
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förändrats sedan ha bodde ensam i lägenhet. Hans behov av stöd och hjälp 

är oförändrat. Det framgår av bl.a. utredningen från den 5 december 2006 

att han åkte buss själv till den dagliga verksamheten. Det är därför inget nytt 

att han kan åka buss själv efter omfattande träning. Han har således fort-

farande behov av ledsagarservice.    

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga lagrum och förarbetsuttalanden samt aktuella rättsfall framgår 

av förvaltningsrättens dom. 

 

Frågan om ändring av gynnande beslut 

Socialnämnden beslutade den 1 juni 2005 att bevilja  ledsagar-

service med 20 timmar per månad. Beslutet var försett med ändringsför-

behåll. Socialnämnden beslutade den 5 december 2006 att avslå en ansökan 

från  om ledsagarservice med ytterligare 20 timmar per månad. 

Socialnämndens beslut den 9 juni 2015 kan således inte vara en omprövning 

av något annat beslut än det beslut nämnden fattade den 1 juni 2005.  

 har sedan beslutet fattades flyttat till en bostad med särskild service, 

där det ges möjlighet till såväl egna som gemensamma aktiviteter. Enligt 

kammarrätten har  förhållanden därmed ändrats på ett sådant 

sätt att nämnden kunnat ompröva beslutet till  nackdel. Den 

omständigheten att nämnden efter flytten till det särskilda boendet fortsatt 

att utföra insatsen ledsagning under flera års tid medför inte att  

vid tidpunkten för det beslut som fattades den 9 juni 2015, alltså det nu 

överklagade beslutet, hade rätt till insatsen ledsagning som gällde tills 

vidare (jfr rättsfallet HFD 2016 ref. 7). 

 

Frågan om fortsatt ledsagarservice 

Av förarbeten och praxis framgår att syftet med ledsagarservice är att bryta 

isolering och underlätta för personer med omfattande funktionshinder att 

delta i samhällslivet. En förutsättning är emellertid att behovet inte kan till-
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godoses på annat sätt.  är beviljad bostad med särskild service 

och kan genom boendets personal få sina behov tillgodosedda. Den omstän-

digheten att han inte har möjlighet att ha någon med sig när han besöker 

ishockeymatcher kan inte i sig innebära att han har rätt till ledsagarservice. 

Kammarrätten finner därför att  inte är berättigad till insatsen 

ledsagarservice. Socialnämndens överklagande ska således bifallas.  

_________________________ 

 

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

 

 

Mats Törnered Carina Ferm Brodén          Jan Karlsson 

kammarrättslagman       kammarrättsråd                   kammarrättsassessor 

ordförande                                                                 referent 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Sundsvalls kommun 

851 85 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämnden i Sundsvalls kommuns beslut den 9 juni 2015   

 

SAKEN 
Ledsagarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med bifall till överklagandet upphäver förvaltningsrätten socialnämndens 

beslut den 9 juni 2015, varvid nämndens beslut om ledsagarservice från den 

5 december 2006 fastställs.  

 

Kammarrätten i Sundsvalls interimistiska beslut från den 14 juli 2015 upp-

hör därmed att gälla. 

 

___________________ 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 har tidigare varit beviljad ledsagarservice med 240 timmar per 

år genom ett beslut av socialnämnden den 5 december 2006. Socialnämnden 

har nu efter omprövning beslutat att  inte längre har rätt till in-

satsen. Beslutet har motiverats enligt följande.  bedöms inte 

längre vara isolerad och utan möjlighet att företa sig fritidsaktiviteter. Han 

har därmed inte behov av insatsen för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

 överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. Social-

nämnden underskattar hans funktionshinder och behov av hjälp och vid be-

dömningen har den mänskliga aspekten inte beaktats. Det är känslomässigt 

påfrestande för honom att inte kunna gå på hockeymatcher och att mista sin 

ledsagare med vilken han har god kontakt. Personalen på boendet har inte 

möjlighet att följa med honom på hockeymatcher, eftersom det saknas till-

räckliga resurser. Han kan endast förflytta sig på egen hand på i förväg in-

tränade rutter och enligt på i förhand givna förutsättningar. Han har inte 

förmåga att vistas i sociala sammanhang utan sällskap. Vid aktiviteter i 

grupp finns alltid en ledare från fritidsverksamheten närvarande och han får 

inget stöd från sina kompisar. Han har inte heller någon familj som stöttar 

honom, vilket medför känslor av utanförskap jämfört med andra ungdomar 

på boendet som hämtas av sina föräldrar. Han har endast sporadisk kontakt 

med sin mamma.  

 

Socialnämnden anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande.  bor i en bostad med särskild service och kan därmed 

delta i aktiviteter tillsammans med andra. Han kan därmed inte anses vara 

isolerad och utan möjlighet att befinna sig i sociala sammanhang. Även om 

 kompisar och flickvän inte kan ge honom några stöd- och 

hjälpinsatser innebär deras närvaro att han kan delta i olika aktiviteter. Det 

faktum att  tycker om att gå på hockeymatcher medför inte en-

samt att han har rätt till insatsen ledsagarservice. Vid bedömningen kan inte 

heller tas i beaktande att tjänstgörande ledsagare är en viktig person för ho-

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I HÄRNÖSAND 
DOM 1900-15 

  

 

nom.  har egen förmåga att förflytta sig ute i samhället med den 

begränsningen att han inte vill vistas i sociala miljöer utan sällskap. Avsik-

ten med insatsen ledsagarservice är inte att kompensera bristerna i det per-

sonliga nätverket. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har i beslut den 14 juli 2015 förordnat att  

 fortsatt är berättigad till insatsen ledsagarservice i samma omfatt-

ning som tidigare i avvaktan på att förvaltningsrätten slutligt avgör målet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Bestämmelser m.m. 

Personer som omfattas av LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd 

och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsfö-

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

genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 

 

Insatser enligt lagen är bland annat ledsagarservice (9 § 3 LSS) och bostad 

med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS). Enligt 9 e § LSS innefattar in-

satsen bostad med särskild service för vuxna bland annat fritidsverksamhet 

och kulturella aktiviteter. 

 

Enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223) ska en myndighet ändra ett beslut, 

som den har meddelat som första instans och som är uppenbart oriktigt på 

grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan 

ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 

 

Av rättspraxis framgår att utifrån hänsyn till den enskildes trygghet torde 

generellt gälla att ett gynnande beslut om en fortlöpande hjälpinsats utan 

angiven tidsgräns inte får ändras genom omprövning till den enskildes 

nackdel. Undantag anses kunna göras dels om beslutet försetts med återkal-

lelseförbehåll - vilket kan ha getts i den tillämpliga författningen - dels om 

tvingande säkerhetsskäl påfordrar en omedelbar återkallelse exempelvis då 

fara annars föreligger för människors liv eller hälsa och dels om tillståndet 

blivit oriktigt på grund av att den enskilde vilselett myndigheten. Även i 

andra fall kan dock skälen för omprövning vara så starka - exempelvis om 

behovet väsentligen har ändrats - att ett absolut förbud mot omprövning inte 

borde uppställas (jfr RÅ 2000 ref. 16). 

 

I förarbetena till LSS anges bl.a. följande. Ledsagarservice är en betydelse-

full verksamhet som kan underlätta för personer med omfattande funktions-

hinder att delta i samhällslivet. Servicen bör erbjudas personer som tillhör 

lagens personkrets men inte har personlig assistans, för att t.ex. besöka vän-
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ner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. 

Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av 

ett omfattande funktionshinder (prop. 1992/93:159 s. 74 och 172). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2011 ref. 8 bl.a. uttalat 

att insatsen ledsagarservice tar sikte på en tämligen begränsad insats, avsedd 

att ge funktionshindrade som inte uppfyller förutsättningarna för personlig 

assistans ökade möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och bryta soci-

al isolering. 

 

Utredningen i målet 

Av socialnämndens nu aktuella utredning från juni 2015 framgår bland an-

nat följande.  bor sedan år 2010 i en bostad med särskild ser-

vice. Han har kompisar i samma boende som han umgås med och utför akti-

viteter tillsammans med varje vecka. Personal på boendet följer med honom 

på önskade aktiviteter i närområdet. De har dock inte tillräckliga resurser för 

att följa med  till hockeymatcher.  har daglig verk-

samhet fyra gånger i veckan och under helger umgås han med sin flickvän. 

Han är vidare mycket intresserad av hockey och går på match tillsammans 

med sin ledsagare 2-3 gånger i veckan. Han åker på egen hand buss till 

hockeymatcherna, till den dagliga verksamheten och till sin flickvän.  

 är rädd och osäker i ovana situationer och sociala miljöer, varför han 

undviker att vistas ensam på aktiviteter utanför boendet. Enligt uppgift från 

personal på boendet har  förmågor och självständighet utveck-

lats mycket sedan han kom dit. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att ett gynnande för-

valtningsbeslut i princip inte kan återkallas. Undantag härifrån kan göras 

exempelvis om beslutet innehåller ändringsförbehåll. Bakgrunden till att 

dessa principer upprätthålls är att den enskilde ska kunna lita på att ett gyn-

nande beslut gäller så länge inte förändringar i hans eller hennes situation 

inträffar som medför att beslutet framstår som oriktigt. Socialnämnden har 

genom det överklagade beslutet omprövat ett gynnande beslut om ledsagar-

service fattat den 5 december 2006. Det tidigare beslutet har inte varit tids-
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begränsat och inte heller innehållit något återkallelseförbehåll. När ett beslut 

som i förevarande fall avser ett löpande bistånd utan någon angiven tidsbe-

gränsning kan skälen för omprövning anses vara starka exempelvis om bi-

ståndsbehovet väsentligen förändrats. 

 

Frågan i målet är om förutsättningarna för att bevilja  ledsagar-

service väsentligen förändrats på ett sådant sätt att han inte längre är i behov 

av insatsen. Det ankommer på socialnämnden att visa att så är fallet.  

 

Av utredningen från år 2006, som legat till grund för det tidigare beslutet att 

bevilja ledsagarservice, framgår bl.a. följande.  går på särvux 

två gånger i veckan och har daglig verksamhet. Hans mamma bor i närheten 

och han äter middag hos henne dagligen. Han har även tre syskon som bor 

hos mamman.  har inte samma möjligheter som personer i mot-

svarande ålder att komma ut i samhället i olika aktiviteter och sociala sam-

manhang. Han är mestadels ensam i sin bostad efter en arbetsdag. Det är 

viktigt att någon följer med honom till hockeymatcher och att han har möj-

lighet att utföra andra aktiviteter. Han har vidare svårigheter med busså-

kande och vid bussbyten, eftersom han har svårt att orientera sig på nya stäl-

len. Han behöver därför bussträna. Bussträning som efterfrågas kan emeller-

tid enligt socialnämnden inte bedömas vara av ledsagarkaraktär. Med anled-

ning av att timmarna för insatsen ledsagarservice oftast används för att gå på 

ishockey vintertid bedöms insatsen få kvarstå i samma utsträckning som 

tidigare.  

 

Av utredningen från år 2015, som legat till grund för det nu överklagade 

beslutet, framgår bl.a. följande.  har beviljats insatsen bostad 

med särskild service sedan år 2010. Genom boendet har  fått 

möjligheter att tillsammans med personal företa önskade aktiviteter inom 

närområdet och att delta i gemensamma aktiviteter som anordnas av boen-

det.  har även daglig verksamhet och en flickvän som han um-

gås med under helger.  kan numera åka buss själv i närområdet 
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och han åker på egen hand buss till hockeymatcher, till sin dagliga verk-

samhet och till sin flickvän. Enligt personal på gruppboendet har 

 självständighet och förmågor utvecklats mycket sedan han flyttat till 

bostaden. 

 

Förvaltningsrätten finner att det faktum att  beviljats boende 

med särskild service är en omständighet som i och för sig skulle kunna ha 

betydelse vid prövningen av om hans biståndsbehov väsentligen förändrats. 

Denna förändring inträffade emellertid cirka fem år före aktuell omprövning 

och kan därför, enligt förvaltningsrätten, inte tillmätas avgörande betydelse i 

målet. Av tidigare beslut om beviljande av ledsagarservice från år 2006 

framgår vidare att bussträning inte kan bedömas vara av ledsagarkaraktär. 

Det faktum att  numera kan åka buss självständigt inom närom-

rådet och till hockeymatcher, vilket framhållits av socialnämnden i målet, 

kan således, enligt förvaltningsrätten, inte beaktas vid bedömningen av om 

hans biståndsbehov väsentligen förändrats.  

 

Utifrån vad som anges i utredningen och beslutsmotiveringen från år 2006 

gör förvaltningsrätten bedömningen att  nuvarande behov av 

insatsen ledsagarservice får anses hänföra sig i huvudsak till hans svårighet-

er att på egen hand vistas i sociala sammanhang och genomföra aktiviteter 

ute i samhället på egen hand. Avgörande för bedömningen i målet är således 

om socialnämnden kunnat visa att  förmågor i dessa avseenden 

väsentligen förändrats på så sätt att han inte längre är i behov av insatsen för 

att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Socialnämnden har huvudsakligen hän-

visat till att  numera har beviljats boende med särskild service, 

att han kan åka buss självständigt i närområdet samt att han borde kunna få 

stöd att komma ut på aktiviteter genom vänner. Någon utredning kring hans 

förmågor att på egen hand vistas i sociala sammanhang och genomföra akti-

viteter ute i samhället har inte lagts fram. Personal på  boende 

har enligt utredningen uppgett att hans förmågor utvecklats mycket, men det 

framgår inte vad denna utveckling består i. Mot denna bakgrund anser för-
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valtningsrätten att det inte är visat att förutsättningarna för att bevilja  

 ledsagarservice väsentligen förändrats på så sätt att han inte längre 

är i behov av insatsen för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Överklagan-

det ska därför bifallas och  förklaras vara fortsatt berättigad till 

insatsen ledsagarservice i enlighet med beslutet från den 5 december 2006. 

___________________ 

 

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

 

 

Susanne Ragvald 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Maj-Lis Andersson, Anders Nylander 

och Yngve Tyni deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnotarien 

Amanda Hugosson. 
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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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