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MOTPART 
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795 80 Rättvik 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 11 maj 2016 i mål nr 2538-15,         

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

 

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och bestämmer att  

 är berättigad till insatsen personlig assistans enligt LSS.       

Det ankommer på Kommunstyrelsen i Rättviks kommun att pröva hjälp-

behovets omfattning.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska beviljas personlig assistans enligt lagen 

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

för sin talan hänvisar han till den utredning som finns i förvaltningsrättens 

akt. Därutöver anför han i huvudsak följande.  

 

Hjälpbehovet har ökat på grund av minskat föräldraansvar och tilltagande 

ålder. Skillnaden i hjälpbehov har också ökat i förhållande till de behov 

friska barn i samma ålder har. Han har ett stort assistansbehov i den dagliga 

livsföringen. För att kunna hjälpa honom behövs också erfarenhet och in-

gående kunskap om honom och hans kognitiva funktioner. Hjälpbehovet är i 

hög grad av privat karaktär när det gäller hjälp vid toalettbesök, intag av 

medicin genom urinröret, bad och dusch samt av- och påklädning. Dess-

utom har han ett omfattande behov av assistans när det gäller måltider, kom-

munikation och sådana behov som berör de kognitiva funktionerna. Det sist-

nämnda behovsområdet är stort och ökar med tilltagande ålder och påverkar 

alla andra behovsområden. Inom området ren intermittent kateterisering 

(RIK) klarar han sig inte själv utan behöver hjälp av föräldrar samt lärare 

och assistenter i skolan. När det gäller måltider behöver han påminnas, akti-

veras och motiveras. Det behövs aktiv tillsyn och övervakning. Även i fråga 

om andra aktiviteter behöver han påminnas för att kunna fullfölja och avslu-

ta dem. En förutsättning för att han ska kunna vistas ute annat än under hög-

sommartid är att han får hjälp med att ta på och av ytterkläder. Han behöver 

också hjälp med att kommunicera med omgivningen.  

 

Den tid som går åt för att tillgodose de olika behoven är felaktigt beräknad i 

utredningen. Tidsåtgången är betydligt mer omfattande, vilket hans föräld-

rar har bättre kunskap om än de som gjort utredningen och de som blivit 

intervjuade, bl.a. en elevassistent. Det går inte att bryta ut de delmoment 

som ingår. Den sammantagna tiden för RIK är 15 minuter per gång. Det 

finns risk för infektioner och inflammationer om inte RIK genomförs på ett 
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medicinskt korrekt sätt. Det tar också längre för lavemang än vad kommun-

styrelsen beräknat. Han har ett stort assistansbehov när det gäller samtliga 

grundläggande behov och andra behov som ingår i den dagliga livsföringen 

och bör därför vara berättigad till personlig assistans enligt LSS.           

 

 har till överklagandet bifogat Rapport 2014:6 från Inspek-

tionen för socialförsäkringen (ISF) om Vad är normalt? Föräldraansvaret i 

socialförsäkringen. Han har också bifogat hänvisningar och kommentarer 

till ett antal intyg, utlåtanden, brev och program.  

 

Kommunstyrelsen anser att överklagandet ska avslås och anför till stöd för 

sin inställning i huvudsak följande. 

 

Flera av de ingivna handlingarna är föråldrade i förhållande till aktuellt 

hjälpbehov och vissa av dem är alltför bristfälliga för att klargöra de grund-

läggande behoven. En ADL-bedömning som i väsentliga delar grundar sig 

enbart på uppgifter från sökanden och dennes vårdnadshavare har också ett 

begränsat bevisvärde.  

 

En ny utredning har gjorts med inhämtande av kompletterande utlåtanden. 

Utredningen har gjorts med observation vid hembesök samt intervjuer med 

elevassistent och rektor. Det har inte kommit in uppgifter som styrker att 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven är av 

sådan omfattning och karaktär att han har rätt till personlig assistans, vilket 

inte heller styrktes av utredningen från 2013.  har visser-

ligen ett dagligt behov av hjälp för att tillgodose vissa grundläggande 

behov. Även om hjälpbehovet till viss del avser toalettbesök, personlig 

hygien och hjälp med klädsel av integritetskänsligt slag och är regelbundet 

återkommande är hans behov av hjälp med sina grundläggande behov inte 

av den omfattning som krävs för att han ska ha rätt till personlig assistans. 

Av utredningen framgår att han kan tala och lyssna och kommunicera på 

egen hand. Den ger inte stöd för att det krävs medverkan av någon som har 
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ingående kunskaper om just honom för att utomstående personer ska förstå 

honom eller för att han ska kunna göra sig förstådd.  behö-

ver vuxenstöd och struktur i sin vardag. Däremot finns inget stöd för att han 

skulle ha behov av sådan aktiv tillsyn som omfattas av de grundläggande 

behoven. Inte heller i andra avseenden finns det stöd i utredningen för att 

hans behov måste tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom. 

 kan äta och dricka själv men behöver hjälp med tillagning 

och beredning av maten. Hans behov av hjälp vid måltider är därför inte av 

det personliga och integritetskänsliga slag att det kan hänföras till de grund-

läggande behoven. Enligt ett utlåtande från den 24 mars 2015 av arbets-

terapeuten  hade  i vart fall vid tiden för 

intyget, hjälp av en assistent i skolan med RIK. Han kunde emellertid utföra 

momentet själv utom den del som är den svåraste och mest känsliga delen. 

Det han inte kunde utföra själv hade han inte heller börjat träna på och det 

utgjorde endast en ringa tidsaspekt av de grundläggande behoven.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Aktuella bestämmelser i LSS och en redogörelse för rättsfallet från Högsta 

förvaltningsdomstolen HFD 2009 ref. 57 framgår av förvaltningsrättens 

dom.  

  

 tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Han är född med ett 

lågt sittande ryggmärgsbråck, vilket medför fysiska och kognitiva funktions-

nedsättningar. Nervimpulserna till ben, urinblåsa och nedre delen av tarmen 

är försvagade. Han har också en förändring i bakre skallgropen till följd av 

ryggmärgsbråcket, vilket gör att ryggmärgsvätskan inte kan cirkulera fritt 

och att han har en shunt som leder vätska till buken.  har 

även en Chiarimissbildning i lillhjärnan.   

 

Det är ostridigt att  som vid ansökningstillfället var tio år 

gammal, har behov av hjälp vad avser personlig hygien, RIK, lavemang och 
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instillering av medicin samt av- och påklädning och att hans behov av hjälp 

med detta är att hänföra till hans grundläggande behov. Kammarrätten be-

dömer att föräldraansvaret inte till någon del bör medföra någon minskning 

av hjälpbehovet.    

 

Kommunstyrelsen har beräknat tidsåtgången för att tillgodose dessa grund-

läggande behov till 5 timmar och 42 minuter i veckan, varav 1 timme och  

30 minuter för på- och avklädning, 1 timme och 44 minuter för RIK, instil-

lering av medicin samt lavemang och 2 timmar och 28 minuter för personlig 

hygien.  anser att tidsåtgången är mer omfattande och har 

bl.a. anfört att momenten med RIK inte går att dela upp som skett och 

vidare att liten hänsyn tagits till hans uppgifter om beräknad tidsåtgång och i 

stället en elevassistents uppgifter fått väga tungt.  

 

 hjälpbehov är till sin karaktär av mycket privat och käns-

lig natur för den personliga integriteten. Vad avser särskilt hjälpbehov med 

personlig hygien, RIK, lavemang och instillering av medicin torde också 

kräva att den som hjälper honom fått erforderliga instruktioner och träning. 

Hjälpbehoven är också sådana att den funktionshindrade måste anses ha ett 

särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge honom hjälpen och 

hur den ska ges. Vidare är hjälpbehoven dagligen återkommande och när det 

gäller vissa av behoven återkommer hjälpbehovet flera gånger per dag.  

 

Kammarrätten finner vidare att tidåtgången för personlig hygien, RIK, lave-

mang och instillering av medicin är orimligt lågt beräknad. Det framgår att 

tidsåtgången när det gäller t.ex. RIK har beräknats med ledning av uppgifter 

från en elevassistent och vidare att hänsyn inte t.ex. tagits till att vattenlave-

mang förekommer. Vid en mer generös beräkning finner kammarrätten vid 

en samlad bedömning att tidsåtgången når upp till den nivå som krävs för att 

personlig assistans ska beviljas.   
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Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har 

även rätt till personlig assistans för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt, se 9 a § andra stycket LSS. Det bör ankomma på 

kommunstyrelsen att beräkna omfattningen av  totala 

behov av insatsen. Av rättsfallet RÅ 2006 ref. 76 framgår att personlig 

assistans inte kan utgå för förfluten till. Däremot kan ekonomiskt stöd för 

skäliga kostnader för sådan assistans under vissa förutsättningar utgå för 

förfluten tid. Det ankommer på kommunstyrelsen att pröva om sådan rätt 

föreligger i  fall.  

_____________________ 

 

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

 

 

Mats Törnered    Charlotte Waas     Jan Karlsson 

kammarrättslagman         kammarrättsråd              kammarrättsassessor  

ordförande                                                              referent 
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08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 

www forvaltningsrattenifalun.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

Vårdnadshavare:  

 

 

  

MOTPART 

Kommunstyrelsen i Rättviks kommun 

Box 65 

795 80 Rättvik 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunstyrelsen i Rättviks kommuns beslut 2015-05-29   

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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BAKGRUND 

 har tidigare varit beviljad assistansersättning hos Försäkrings-

kassan. I februari 2011 drogs denna förmån in (slutligen fastställt genom 

Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 1896-14), bl.a. till följd av att hans 

funktionsförmåga väsentligt förbättrats. Vid tidpunkten bedömdes att hans 

hjälpbehov, vid sidan av sådant som ingår i normalt föräldraansvar, för 

grundläggande behov inte längre uppgick till minst 20 timmar per vecka. I 

februari 2011 bedömdes hjälpbehoven för grundläggande behov uppgå till 

10 timmar och 30 minuter per vecka.     

 

Via sina vårdnadshavare ansökte  den 31 oktober 2014 om per-

sonlig assistans enligt LSS hos Kommunstyrelsen i Rättviks kommun 

(kommunstyrelsen).  var vid den tidpunkten tio år fyllda. I be-

slut den 29 maj 2015 avslog kommunstyrelsen ansökan, med motiveringen 

att hans hjälpbehov inte är av den karaktär och omfattning som förutsätts för 

rätt till personlig assistans enligt LSS. 

   

YRKANDEN M.M. 

 överklagar kommunstyrelsens beslut och till stöd för sin talan 

har han till förvaltningsrätten gett in och hänvisat till ett omfattande material 

av handlingar, som i huvudsak består av kopior från tidigare utredningar och 

prövningar hos kommunen och i domstol. Därutöver anför han i huvudsak 

följande. Hjälpen som han behöver är av mycket privat karaktär och det gäl-

ler för både grundläggande behov och övriga behov. Att det förhåller sig så 

framgår klart av ansökningar, handlingar och intyg som finns hos Rättviks 

kommun. Det finns vidare en stark koppling till nivån för föräldraansvaret. 

Han har behov av hjälp i samtliga fem grundläggande behov, som personlig 

hygien, måltider, att klä på och av sig, kommunikation och annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskap. Omfattningen av behovet av hjälp ökar dessu-

tom med stigande ålder och minskat föräldraansvar. Han har omfattande 

stöd och hjälp av en speciallärare i skolan, vilket kommunen i tidigare beslut 

tagit hänsyn till. Sammantaget är tidsåtgången för de grundläggande beho-

ven betydligt större i verkligheten än vad utredningen visar. Behov finns 
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dessutom att ständigt ha en vuxen i närheten för att de grundläggande beho-

ven ska fungera. Han har inte tidigare klarat RIK:n (ren intermittent kate-

terisering) på egen hand och gör det inte heller idag.          

 

Kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut och anför i huvudsak följande till 

stöd för inställningen. Av rättspraxis framgår att insatsen personlig assistans 

är avsedd för den som behöver hjälp med mycket privata angelägenheter. 

Under utredningen har i intyg och från de olika uppgiftslämnarna fram-

kommit motstridiga uppgifter om vad  klarar av självständigt. 

Kompletterande uppgifter har därför inhämtats i omgångar, från skolan och 

från habiliteringen. Av underlagen framgår att  behov av hjälp 

till stora delar består av påputtning, guidning och handräckning i den dag-

liga livsföringen. Avseende RIK har sjuksköterska bedömt att insatsen inte 

kräver särskild kompetens utan har bedömts som egenvård, dvs. att  

 själv kan ansvara för insatsen. Under utredningen har också framkom-

mit att han till stora delar klarar av momenten med RIK på egen hand och 

att han på sikt kommer att kunna utföra den självständigt. Sammantaget är 

det ostridigt att  har behov av stöd och hjälp i den dagliga livs-

föringen. De grundläggande behoven har beräknats till 5 timmar och 42 mi-

nuter per vecka och övriga behov till 12 timmar och 54 minuter per vecka. I 

den omfattningen bedöms hjälpbehoven inte vara av den karaktär och om-

fattning som krävs för rätt till personlig assistans. Rätt till andra insatser 

inom LSS eller socialtjänstlagen kan dock föreligga. 

 

UTREDNINGEN 

Av intyg utfärdat av överläkare  den 18 september 2013 

kan bl.a. följande utläsas.  är född med ett lågt sittande rygg-

märgsbråck, vilket innebär att nervimpulserna till benen men även till urin-

blåsan och till nedre delen av tarmen är påverkade och försvagade. Som en 

del i ryggmärgsbråcket har han också förändringar i bakre skallgropen och 

har utvecklat hydrocefalus (vattenskalle), vilket medför att han behöver en 

shunt för att avleda vätskan till buken. Om shunten inte fungerar kan trycket 

till hjärnan snabbt stiga till livsfarliga nivåer. På grund av förhöjt tryck i 
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urinblåsan måste han regelbundet, var tredje timme under vaken tid och en 

gång på natten, ha hjälp att tömma urinblåsan. Två gånger dagligen måste 

man föra in (installera) läkemedel i blåsan. På motsvarande sätt har  

 svårt att känna när han ska bajsa och kunna krysta. Han behöver regel-

bundet stimulering av nedre delen av tarmen och man ger honom små lave-

mang och om det behövs ett vattenlavemang. I båda avseendena är han 

osjälvständig och behöver antingen hjälp från föräldrar eller från annan assi-

stent. Han kan även ha svårt att hålla balansen på en toalettstol.  

 

Av intyg av arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast vid Habilitering-

en i Mora den 5 juli 2013 kan bl.a. följande utläsas.  behöver 

hjälp av en vuxen att utföra RIK (han medverkar vid mindre moment själv) 

och har behov av lavemang dagligen. Det ges av en vuxen som även måste 

hjälpa honom vid efterföljande tarmtömning. Han behöver vuxenstöd vid 

hela på- och avklädningsprocessen i form av fysisk guidning och muntlig 

instruktion under alla på- och avklädningsmoment under dygnet, även vid 

toalettbesök. Han kan inte sköta sin personliga hygien självständigt utan 

behöver fysiskt stöd och muntliga instruktioner av en vuxen i detta område. 

 

Av intyg utfärdat av rektorn vid  skola den 31 mars 2014 kan 

utläsas att en elevassistent hjälper  med RIK och med på- och 

avklädning av gymnastikkläder vid idrotten samt på- och avklädning av yt-

terkläder. 

 

Av Leg. arbetsterapeut  mailsvar den 24 mars 2015 kan 

bl.a. följande utläsas om  funktion och förmåga.  

har motoriska svårigheter, vilket gör att han behöver träna på ADL-

momenten mycket mer än barn utan den diagnos han har. Han kan i dagslä-

get inte borsta tänderna tillräckligt bra och det är oklart om han kan borsta 

håret. På skolan kan han öppna vattenkran, ta tvål och tvätta och torka sina 

händer. Han klarar att dra upp sina kalsonger från knähöjd. Han får hjälp av 

assistenten på skolan med RIK, men klarar av många moment själv. Han 

kan ännu inte sätta i katetern själv (har ännu inte börjat träna på det), men 
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bedömningen är att han ska klara av det i framtiden med någon form av 

kognitivt stöd.       

 

Via telefonsamtal med  elevassistent på Vikarbyskolan har 

kommunens handläggare inhämtat kompletterande uppgifter om  

 funktions- och aktivitetsförmåga (se s. 14 i kommunstyrelsens utred-

ning om personlig assistans). Uppgifterna som elevassistenten lämnat, som 

är motstridiga med uppgifter som vårdnadshavarna lämnat, har skriftligt 

kommunicerats  Det finns antecknat att  tagit del 

av informationen och att han hade för avsikt att ge in kompletterande upp-

gifter. Några ytterligare uppgifter lämnades dock inte in, varpå kommunsty-

relsen fattade beslut på befintligt underlag.  

 

BESTÄMMELSER M.M.   

Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § rätt till insatser i form av sär-

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

sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den en-

skilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

Enligt 9 § 2 LSS är en av insatserna biträde av personlig assistent eller eko-

nomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet 

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

ringsbalken.  

 

Av 9 a § LSS framgår att med personlig assistans enligt 9 § 2 avses 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 insats enligt 9 § 2 för andra person-

liga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 
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Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), HFD, har i avgö-

randet 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. påklädning eller måltider som avsetts. Propositionsut-

talandena tyder enligt HFD:s mening närmast på att vad lagstiftaren främst 

åsyftat är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga 

för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha 

ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och 

hur den ska ges. Det är inte all hjälp med t.ex. måltider eller påklädning som 

kan anses vara av detta kvalificerade slag. Det bör beaktas vid tolkningen av 

vad som ska anses omfatta hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a § 

LSS. En särskild fråga som aktualiseras i målet är om det kan krävas att 

behovet av hjälp för att tillgodose de grundläggande behoven måste ha en 

viss tidsmässig omfattning för att berättiga till personlig assistans. Det har i 

lagens förarbeten uttalats att något sådant krav inte kan uppställas, samtidigt 

som det framhållits att tidsfaktorn självfallet har betydelse. HFD bedömer 

mot denna bakgrund att någon bestämd undre tidsgräns inte låter sig upp-

ställas. Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket begränsad 

omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte 

utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans. Även om själva 

tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en samlad bedömning göras 

bl.a. med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller 

integritetskränkande karaktär eller om det förutsätter specifik kompetens. 

Som framhålls av Socialstyrelsen måste såväl kvantitativa som kvalitativa 

aspekter beaktas. Även hur ofta hjälpen behövs framstår som en viktig fak-

tor.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

I målet är ostridigt att  till följd av funktionshinder tillhör per-

sonkretsen enligt 1 § 3 LSS. Det är också ostridigt att han har behov av 
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praktisk hjälp i den dagliga livsföringen. Frågan är om behovet av stöd och 

hjälp med de grundläggande behoven är av sådan karaktär och omfattning 

att det berättigar till personlig assistans. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

Av utredningen i målet kan klart utläsas att  till följd av funkt-

ionshinder i viss omfattning har behov av hjälp av annan för att klara sina 

grundläggande behov, som att sköta den personliga hygien, toalettbesök 

(inkl. RIK och medicinering) och av- och påklädning. Vid sidan av att ha 

behov av hjälp av annan har han också förmåga att helt eller till stora delar 

klara av saker på egen hand. Av det samlade utredningsmaterialet kan tyd-

ligt utläsas att  funktion och förmåga har ökat markant med 

stigande ålder. Enligt förvaltningsrättens mening kan de praktiska insatser 

som han har behov av bara till begränsad del anses avse hjälp av det mycket 

privata och integritetskänsliga slag som förutsätts för rätt till personlig assi-

stans. Förvaltningsrätten bedömer mot den bakgrunden att  

behov av hjälp i den dagliga livsföringen inte är av sådan karaktär och om-

fattning att det ger rätt till personlig assistans. Överklagandet ska därför av-

slås. 

 

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

 

 

Sven Ångquist 

tf. rådman 

 

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. 

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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DV 681     Formulär 1 

 

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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