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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten fastställer Försäkringskassans 

omprövningsbeslut den 11 juni 2015.  

 

 anser att överklagandet ska avslås.  

 

VAD PARTERNA ANFÖR I KAMMARRÄTTEN  

 

Försäkringskassan anför följande till stöd för sin talan.  

 

Föreligger det väsentligt ändrade förhållanden kan Försäkringskassan 

ompröva rätten till assistansersättning även innan två år har förflutit från 

den senaste prövningen. Exempel på väsentligt ändrade förhållanden kan 

vara om det framkommer att den försäkrade får sina grundläggande eller 

andra personliga behov tillgodosedda på annat sätt. Utredningen visar att det 

på grund av väsentligt ändrade förhållanden fanns skäl att ompröva beslutet 

från den 4 april 2014. Om man konstaterat att väsentligt ändrade förhållan-

den finns gör man därefter bedömningen av om rätt till assistansersättning 

föreligger. I aktuellt mål gör Försäkringskassan bedömningen att de 

grundläggande behoven i genomsnitt inte överstiger 20 timmar per vecka.  

 

Till stöd för överklagandet åberopas Försäkringskassans journalanteckning 

den 18 december 2014, dokumentation från hembesök den 4 februari 2015 

samt en film som getts in till Försäkringskassan av  tidigare 

assistansanordnare.  

 

 anför i huvudsak följande till stöd för sin inställning.  

 

Den enskilde ska kunna utgå från att ett beslut om assistansersättning gäller 

i två år. Det är Försäkringskassan som har bevisbördan om den vill påkalla 

en omprövning innan två år har förflutit sedan den senaste prövningen 
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gjordes. Omprövningen i aktuellt mål har inte föranletts av någon påvisbar 

förändring av hans hjälpbehov.  

 

Journalanteckningen från den 18 december 2014 sammanfattar ett telefon-

samtal med en företrädare för hans dåvarande assistansanordnare. Före-

trädaren påstår att han har lurat både habiliteringen, läkarna där samt 

Försäkringskassan och assistansbolaget. Han hade vid tillfället sagt upp sitt 

avtal med den dåvarande assistansanordnaren och meningsskiljaktigheter 

hade uppstått. Företrädaren har ingen medicinsk kompetens och uppgifterna 

kan inte utan vidare tas för sanna.   

 

Vad gäller dokumentationen från hembesöket den 4 februari 2015 är det 

oklart på vilket sätt denna visar på väsentligt ändrade förhållanden. Flera 

assistenter fanns i bostaden, vilket talar för att han har ett stort behov av 

hjälp. Inga frågor ställdes då det inte fanns någon tolk på plats. Han tog 

emot ett papper med höger hand, men det medicinska underlaget gör också 

gällande att han har funktion i höger hand. Han sägs ha suttit i skräddar-

ställning vid hembesöket, men handläggarna har inte observerat hur han 

hamnat i den ställningen. Att han har klarat att böja sig framåt för att ta 

emot ett papper innebär inte att han skulle ha god funktionsförmåga 

avseende vardagliga ADL-moment. Handläggarna har noterat att bostads-

anpassningar har gjorts och att hjälpmedel finns. Besöket sägs ha tagit några 

minuter och har inte lett till några observationer eller någon dokumentation 

som kan anses innebära väsentligt ändrade förhållanden.  

 

Det filmade materialet visar hur han, mycket långsamt och försiktigt, går 

med hjälpmedel. Hans assistent distraheras av en verbalt aggressiv man, 

som är en företrädare för den dåvarande assistansanordnaren. Mannen hotar 

honom till följd av att han har velat säga upp avtalet med assistansbolaget. 

Hoten handlar om att mannen ska se till att han hamnar i fängelse och att 

han blir av med sin assistansersättning.  
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Det åberopade materialet medför inte att väsentligt ändrade förhållanden har 

förelegat. Försäkringskassan har inte visat att han har vilselett myndigheten 

och inte heller att hans hjälpbehov väsentligt har förändrats.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Av 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken framgår att rätten till assistans-

ersättning ska omprövas sedan två år förflutit från senaste prövningen och 

vid väsentligt ändrade förhållanden.  

 

Bestämmelsen utgör en avvikelse från huvudregeln om gynnande besluts 

negativa rättskraft och innebär att Försäkringskassan vartannat år ska göra 

en förutsättningslös prövning av den enskildes hjälpbehov och därmed 

behov av assistans. Avsikten med att ett beslut ska gälla oförändrat i två år 

är att den enskilde ska ha möjlighet att förutse sin ekonomiska situation, 

t.ex. om han själv vill anställa en personlig assistent (prop. 1992/93:159 

s.197). Begreppet väsentligt ändrade förhållanden har funnits med sedan 

den numera upphävda lagen (1993:389) om assistansersättning tillkom, men 

har inte närmare berörts i förarbetena. Av ett flertal avgöranden från 

kammarrätterna framgår dock att prövningen har utgått från den försäkrades 

hjälpbehov och om utredningen gett stöd för att detta har förändrats mellan 

Försäkringskassans båda beslut.    

 

Frågan i målet är om det vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut den 

25 februari 2015 förelåg sådana väsentligt ändrade förhållanden avseende 

 hjälpbehov att det fanns förutsättningar för omprövning av 

rätten till assistansersättning. Vid en sådan prövning är det Försäkrings-

kassan som ska visa att förutsättningarna för omprövning är uppfyllda.  

 

Försäkringskassan har den 18 december 2014 mottagit ett telefonsamtal från 

en jurist hos  dåvarande assistansanordnare. I samtalet har 

uppgetts att en av bolagets anställda har träffat en av  assistenter 
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och att assistenten uppgett att  har åkt till Somalia utan rullstol 

samt att  kan äta, duscha och gå på egen hand.  

 

Assistansbolagets jurist har även skickat in en film till Försäkringskassan. 

På filmen ses en man gå med en krycka i sin högra hand, medan två andra 

män diskuterar högljutt med varandra. Mannen med kryckan går mycket 

långsamt och stannar flera gånger, men han går utan stöd från någon annan. 

Filmen är 3 minuter och 41 sekunder lång och efter drygt 2 minuter syns 

mannen med kryckan inte längre i bild.  

 

Ett hembesök har därefter gjorts av Försäkringskassan den 4 februari 2015 

vid vilket  har observerats sitta i skräddarställning i sängen samt 

luta sig framåt och ta emot en kallelse till ett möte med höger hand. Besöket 

har enligt dokumentationen tagit några minuter.  

 

Någon medicinsk utredning som visar att  hälsotillstånd har 

förbättrats sedan beslutet 2014 har inte presenterats i målet. Försäkrings-

kassans beslut grundar sig istället på muntliga uppgifter och en film från 

den tidigare assistansanordnaren samt egna iakttagelser vid ett mycket kort 

hembesök, under vilket  hela tiden suttit ner. Vid bedömningen 

av de uppgifter som lämnats från assistansbolaget kan inte bortses från vad 

 har uppgett om att han har hamnat i konflikt med bolaget sedan 

han valt att säga upp deras avtal. I fråga om  gångförmåga har 

arbetsterapeuten  redan inför beslutet att bevilja 

assistansersättning bekräftat att  har förmågan att gå kortare 

sträckor, ca 50-100 meter, med krycka. Att  kan gå utan stöd av 

någon annan motsägs inte av hennes utlåtande, då hon har uppgett att han 

behöver en person för att inte riskera att falla, men inte att han faktiskt 

måste ha ett mänskligt stöd för att alls klara av att gå. Assistansbolagets 

uppgifter och den ingivna filmen visar därmed inte att några väsentligt 

ändrade förhållanden har förelegat. Inte heller iakttagelserna vid hem-

besöket hos  ger stöd för en sådan bedömning. Det har därmed 
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saknats förutsättningar för Försäkringskassan att ompröva det tidigare 

beslutet. Överklagandet ska därför avslås.   

_________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered Petra Ebbing Kajsa Kellerborg 

kammarrättslagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent   

 

  Anna Renvall 

  kammarrättsfiskal 

  föredragande  
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Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
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BAKGRUND 

Försäkringskassan beslutade den 4 april 2014 att bevilja  assi-

stansersättning med 151 timmar och 45 minuter per vecka. I december 2014 

fick Försäkringskassan uppgifter från assistansanordnaren som bl.a. gällde 

att  inte var beroende av rullstol för att kunna förflytta sig, utan 

kunde gå självständigt. Försäkringskassan inledde därefter en ny utredning 

som utmynnade i ett beslut den 25 februari 2015 att dra in assistansersätt-

ningen från och med januari 2015. Som motivering angavs att  

inte bedöms ha det hjälpbehov som han uppgav vid utredningstillfället inför 

beslutet den 4 april 2014 och att hans hjälpbehov med de grundläggande 

behoven inte överstiger 20 timmar per vecka. Beslutet ändrades inte vid 

omprövning den 11 juni 2015. 

 

YRKANDEN M.M.  

 yrkar fortsatt rätt till assistansersättning med 151 timmar och 

45 minuter per vecka. Han hänvisar till Försäkringskassans tidigare bedöm-

ningar och de utlåtanden som då låg till grund för att bevilja honom assi-

stansersättning och anför bl.a. följande. Hans rörelsefunktion är nedsatt och 

han har inte någon kontroll över vänster ben och arm, vilket leder till ensi-

dig belastning och stor risk att falla och skada sig. Han behöver stöd och 

hjälp för att hitta ett systematiskt stående och för att kunna gå ett antal steg 

utan att ramla. Med hjälp av käpp och genom att lägga all tyngd på sin 

högra sida kan han gå 50 – 100 meter utan att falla. Hans tillstånd och 

hjälpbehov har inte förändrats. Försäkringskassan har beslutat att han endast 

får hjälp med toalettbesök 5 gånger per dygn. Utöver det besöker han toalet-

ten 4 gånger under natten. Försäkringskassan uppger att varje toalettbesök 

tar 10 minuter och att han med träning bör kunna utföra momenten själv 

med höger hand, när det gäller resterande tid som han ansökt om. Det finns 

dock ingenting som tyder på att hans tillstånd kan förändras eller att han kan 

träna upp sig. Han behöver hjälp när han ska förflytta sig från rullstol till 

toaletten och det krävs två personer som sätter ned honom på toalettstolen 
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då han inte klarar att göra det själv. Försäkringskassan bedömer att han kan 

stå själv med hjälp av käpp och därmed inte har behov av hjälp att luta sig 

fram i duschstolen. Det som inte har beaktats är att det är väldigt stora skill-

nader på att kunna stå stabilt med hjälp av käpp och att kunna luta sig fram 

90 grader i en position som man befinner sig i när man sitter i en duschstol. 

Försäkringskassan menar att han inte behöver hjälp av två personer i 

duschen, men har inte beaktat att man inte kan använda käpp i duschen på 

grund av risk för halkning. Det är naturligt att tvätta ansiktet genom att an-

vända båda händerna och forma dem som en skopa för att föra vatten till 

ansiktet. Försäkringskassan bedömer nu att han kan tvätta ansiktet med hö-

ger hand och har inte beaktat att hans högra sida ibland kan domna till. Vid 

böner 5 gånger per dag utförs en rituell tvagning som uppgår till 5 minuter 

per gång. Man bör leva sig in i momentet för att få förståelse det omöjligen 

utförs på en minut av en person som inte har ett funktionshinder. Hur ska 

det då vara möjligt för en person i hans tillstånd att utföra ett sådant moment 

på en minut. Han behöver hjälp att skruva upp korken till tandkrämen, pla-

cera tandkräm på tandborsten och att borsta tänderna längst in och rengöra 

tungan. Försäkringskassan beaktar ingen tid för nagelklippning, rakning 

eller klippning av hår, eftersom han bedöms klara detta med höger hand. Det 

är omöjligt för honom att använda vänster hand. Han kan därför inte klippa 

naglarna på höger hand och klarar inte heller att raka sig eftersom han behö-

ver spänna huden med vänster hand. Han behöver hjälp med alla moment 

vid av- och påklädning. Han sover i pyjamas och ibland svettas han så 

mycket att det blir extra byte under natten. Det händer också att han behöver 

hjälp att byta T-shirt under dagen för att han blivit svettig. På grund av dålig 

balans behöver han hjälp av två personer för att byta kläder när han sitter.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. Försäkringskassan 

anför att myndigheten har gått igenom allt material i akten och kommit fram 

till att  hjälpbehov med de grundläggande inte överstiger i ge-
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nomsnitt 20 timmar per vecka. Denna bedömning gäller även om man skulle 

beakta ytterligare tid för rituell tvagning. 

 

 

UTREDNING 

 insjuknade i stroke 2006. Försäkringskassan bedömde 2014 att 

han behövde hjälp med de grundläggande behoven med 42 timmar och 25 

minuter per vecka, varav 37 timmar och 14 minuter avsåg personlig hygien 

och 5 timmar och 15 minuter avsåg av- och påklädning. Av den totala tiden 

avsåg 12 timmar och 55 minuter dubbel assistans i samband med dusch och 

toalettbesök.  

 

Arbetsterapeuten  har vid en ADL-bedömning den 25 feb-

ruari 2014 anfört bl.a. följande.  har motorik i vänster arm och 

ben men på grund av utslaget känselsystem kan han inte styra över motori-

ken. Han kan därför inte använda handen till ändamålsenliga rörelser. Han 

går med kryckkäpp i höger hand och orkar gå 50 – 100 meter. Han behöver 

en person för att inte riskera att falla. Vid förflyttning med manuell rullstol 

har han stora svårigheter att köra rullstolen själv. Utomhus kör han el-

rullstol självständigt. På grund av synfältsbortfall behöver han ha en person 

med sig som har en fjärrnödstopp.  behöver hjälp i samtliga mo-

ment i personlig vård, förberedelse och handräckning. Han kan tvätta sig 

själv i ansiktet med tvättlapp, där han kommer åt med höger hand. Han kan 

raka sig själv, men behöver hjälp att kontrollera vänster sida eftersom han 

missar områden. Han behöver hjälp vid samtliga moment vid duschning och 

toalettbesök. Han klarar att ta av och på en rymlig t-shirt, men klarar inte att 

stå och dra upp byxorna och inte heller övriga klädesplagg.     

 

Enligt en anteckning i Försäkringskassans journal har  

uppgett bl.a. följande vid telefonsamtal den 9 februari 2015.  

hade en lång träningsperiod med inskrivning den 20 september 2013 och 
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slutanteckning den 18 mars 2014. Vid uppföljning i december 2014 hade 

han blivit försämrad. Han blev kallad till mer träning men ville inte eftersom 

det var kallt ute och han då fick mer smärtor. Han förlitar sig på sin högra 

sida och lutar väldigt mycket när han går. Han behöver någon att gå arm-

krok med för att inte falla. Han kan gå kortare sträckor med gånghjälpmedel 

men det är inte säkert utan han riskerar att falla. Han har en stor hjärnskada 

och hon har aldrig träffat någon som har så stort känselbortfall. De hade 

tränat på rehab att han skulle kunna resa sig upp på egen hand men vid upp-

följning väntade han på att någon skulle komma och hjälpa honom och för-

sökte inte själv. Han kan sitta på en stol utan hjälp. Han är väldigt vig och 

rörlig i sin kropp och kommer med lätthet ner på golvet, men behöver hjälp 

att komma upp igen. När det gäller personlig hygien har hon inte observerat 

honom utan har gått efter intervjuer.  behöver enkel assistans vid 

vissa tillfällen. En del skulle kanske kunna tränas upp om man övar upp rätt 

teknik. Hon kan inte se att han behöver dubbel assistans i någon situation.   

 

Försäkringskassan har vid den nya bedömningen i februari 2015 funnit att 

 behov av hjälp med de grundläggande behoven uppgår till 

13 timmar och 26 minuter per vecka enligt följande beräkning. 

  

Hjälp vid toalettbesök 10 timmar och 30 minuter per vecka (10 minuter x 9 

tillfällen/dag x 7 dagar) 

 

Tvätta och torka baksidan av kroppen i samband med duschning 1 timme 

och 40 minuter per vecka (10 minuter x 10 tillfällen) 

 

Rakning, hårklippning och nagelvård 6 minuter per vecka 

 

Rituell tvagning 35 minuter per vecka (5 minuter x 7 dagar) 

 

Av- och påklädning 35 minuter per vecka (5 minuter x 7 dagar) 
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BESTÄMMELSER M.M. 

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 försäkrade 

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 person-

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

av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, 

måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande be-

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

har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodo-

ses på annat sätt.  

 

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2009 ref. 57 framgår att de 

hjälpbehov som ska hänföras till grundläggande behov ska vara av ett kvalifice-

rat slag och att det som främst åsyftas är sådana hjälpbehov som uppfattas som 

mycket privata och känslig för den personliga integriteten och där den funkt-

ionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem 

som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges.   

 

Enligt 51 kap. 12 § SFB ska rätten till assistansersättning omprövas sedan två år 

förflutit från senaste prövningen och vid väsentligt ändrade förhållanden.  
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Förvaltningsrätten har i första hand att ta ställning till om det vid tidpunkten 

för Försäkringskassans beslut den 25 februari 2014 om indragningen av as-

sistansersättningen förelåg sådana väsentligt ändrade förhållanden när det 

gäller  behov av hjälp till följd av hans funktionsnedsättning att 

det fanns förutsättningar för omprövning av hans rätt till assistansersättning. 

 

I målet finns inte någon medicinsk utredning som visar att  häl-

sotillstånd och hjälpbehov har förändrats mellan Försäkringskassans båda 

beslut. Vad arbetsterapeuten  anfört talar inte heller för att 

det har skett någon betydande förändring av  hjälpbehov. För-

valtningsrätten finner mot den bakgrunden att utredningen i målet inte visar 

att det förelegat väsentligt ändrade förhållanden. Det saknades således förut-

sättningar att ompröva det tidigare beslutet om assistansersättning. Det 

överklagade beslutet ska därför upphävas med följden att Försäkringskas-

sans beslut den 4 april 2014 fortfarande ska gälla. 

 

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

 

 

Sven Ångquist 

tf. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Stig Amnelius, Inger Mattsson och 

Christer Iversen 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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DV 684     Formulär 4 

 

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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