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KLAGANDE 

  

  

Ombud: Veronica Hedenmark och Johan Åhs 

Assistansjuristerna AB 

Östermalmsgatan 87 D 

114 59 Stockholm 

   

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun 

811 80 Sandviken 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 12 december 2016 i mål nr 3988-15, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Personlig assistans 

 

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och bestämmer att  

 tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Det ankommer på 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun att pröva ansökan med denna 

förutsättning. 

 

Kammarrätten avslår  yrkande om muntlig förhandling. 

 

Kammarrätten fastställer vad förvaltningsrätten har beslutat om sekretess.  

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 3120-16 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att han ska tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 lagen 

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

kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i målet. Till stöd för sin talan 

anför han i huvudsak följande. Det är anmärkningsvärt att förvaltningsrätten 

valt att lägga till framtidsutveckling som ett rekvisit. Detta saknar helt lag-

stöd. Rekvisitet går inte heller att finna i förarbeten, praxis eller doktrin. En 

ryggmärgsskada är bestående livet igenom. För enskilda personer kan emel-

lertid funktionsnedsättningen vid livslånga skador minska i omfattning. Den 

rehabilitering en funktionsnedsatt ordineras syftar till att förbättra funk-

tioner och därmed livskvaliteten över tid. Hur lång tid en rehabilitering tar 

och vilka resultat den får är inte möjligt att med säkerhet uttala sig om. Det 

är därför av yttersta vikt att insatser baseras på de förutsättningar individen 

har vid bedömningstillfället och inte på ett eventuellt framtidsscenario. 

Hans läkare har intygat att han har försämrats i sina funktioner över tid. Det 

är därför inte troligt att han kommer att förbättras kraftigt i anslutning till 

domen.  

 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun anser att överklagandet ska 

avslås.     

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga lagrum och förarbetsuttalanden samt rättsfall av intresse fram-

går av förvaltningsrättens dom. Därutöver kan rättsfallet HFD 2012 ref. 8 

nämnas. En person med flera funktionshinder bedömdes där inte tillhöra 

personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Hon behövde bl.a. hjälp med nedre hygien, 

påklädning av nedre delen av kroppen och byte av stomipåse men gick med 

hjälpmedel och klarade bl.a. toalettbesök på egen hand. Funktionshindren 

ansågs inte vara så stora och förorsaka sådana betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen som erfordras.   
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KAMMARRÄTTEN 
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DOM  

  Mål nr 3120-16 

   

 

 

Ett av rekvisiten för aktuell personkretstillhörighet är att funktionshindren är 

varaktiga. Det finns också möjlighet till omprövning när förhållandena har 

ändrats. För att kunna bedöma varaktigheten kan viss bedömning av den 

framtida utvecklingen behöva göras. Eftersom möjlighet till omprövning 

bl.a. finns vid väsentligt ändrade förhållanden är huvudregeln att förhållan-

dena vid tiden för nämndens beslut är avgörande. Av kammarrättspraxis kan 

utläsas att i de fall en framtidsbedömning behöver göras krävs att det finns 

ett medicinskt underlag för bedömningen.  

 

Kammarrätten finner att frågan om  personkretstillhörighet 

ska bedömas efter de förhållanden som rådde vid tiden för nämndens beslut 

och inte efter förväntade förbättrade förhållanden i framtiden. Av utred-

ningen framgår att  har ett stort och varaktigt funktions-

hinder, som förorsakar honom svårigheter i den dagliga livsföringen bl.a. 

med nedre hygien, påklädning av nedre delen av kroppen, förflyttningar 

från rullstol till säng och toalettstol samt toalettbesök. Enligt kammarrättens 

mening är svårigheterna mer omfattande än vad som var fallet i HFD 2012 

ref. 8 och får anses vara betydande. Kammarrätten finner att  

har ett sådant omfattande behov stöd och service att han uppfyller rekvisiten 

för att tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Överklagandet ska därför 

bifallas. Vid denna utgång är det onödigt att hålla muntlig förhandling.    

_________________________ 

 

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

 

 

Mats Törnered   Åsa Ärlebrant      Jan Karlsson 

kammarrättslagman        kammarrättsråd              kammarrättsassessor 

ordförande                                                             referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 

Björn Bengtsson 

DOM 
2016-12-12 

Meddelad i Falun 

Mål nr 

3988-15 

 

 

 

Dok.Id 175418     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 45 

S-791 21 Falun 

Kullen 4 023-383 00 00  023-383 00 80 måndag–fredag 

08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 

www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

  

Ombud: Johan Åhs 

Assistansjuristerna AB 

Östermalmsgatan 87 D 

114 59 Stockholm 

  

MOTPART 

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun 

811 80 Sandviken 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Omsorgsnämnden i Sandvikens kommuns beslut 2015-09-23   

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS – här fråga om personkretstillhörighet 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår  överklagande. 

 

Förvaltningsrätten beslutar att sekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgift om enskilds personliga 

förhållanden som lagts fram vid den muntliga förhandlingen inom stängda 

dörrar och som inte tagits in i denna dom. 

  

1
Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 3988-15 

  

 

BAKGRUND 

I oktober 2014 ansökte  om utökning av sedan tidigare bevil-

jad personlig assistans. Vid tidpunkten var han genom tidsbegränsat beslut 

beviljad 34 timmar och 24 minuter per vecka fram till och med den 31 maj 

2015, som senare förlängdes till och med den 31 oktober 2015 för att han 

skulle ha rimlig tid att söka insatser via socialtjänstlagen för sina behov. 

Genom ansökan yrkade han 59 timmar per vecka under skolveckor och 85 

timmar per vecka under lovveckor, att gälla från och med den 1 oktober 

2014.  

 

Genom beslut den 23 september 2015 avslog Omsorgsnämnden i Sandvi-

kens kommun (nämnden) ansökan om utökad personlig assistans, med hän-

visning till att  inte uppfyllde samtliga rekvisit för att omfat-

tas av personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Han bedömdes ha visst behov av stöd 

och hjälp i den dagliga livsföringen, men inte till sådan grad att förutsätt-

ningarnas för personkretstillhörighet var uppfyllda.  

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling. 

 

YRKANDEN M.M. 

 yrkar att han ska anses tillhöra personkretsen enligt LSS. 

Han har gett in och hänvisat till kompletterande medicinsk dokumentation 

och en videosekvens visande hur han förflyttar sig mellan rullstol och soffa. 

Därutöver anför han skriftligen i huvudsak följande. Efter en trafikolycka 

har han en skada på ryggmärgen. Han förflyttar sig i rullstol och behöver 

hjälp i vardagen, med så väl grundläggande behov som övriga behov. Han 

behöver handgriplig hjälp vid toalettbesök, personlig hygien, på- och av-

klädning, förflyttningar, måltider, hemsysslor (tvätt och städ), fritidsaktivite-

ter, träning etc. Han studerar på gymnasium i Sandviken. Han har varit be-

viljad personlig assistans i flera år och hans situation har inte förbättrats. 

Beslutet att dra in den personliga assistansen är synnerligen anmärknings-

värt. En dom från Kammarrätten i Stockholm (mål 2525-15), där situationen 

påminner om hans egen, bör beaktas.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 3988-15 

  

 

Vid den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten tillade   

i huvudsak följande. Han har totalt funktionsbortfall från midjan och neråt 

och det medicinska tillståndet är väl beskrivet i de medicinska underlagen. I 

det utfärdade ADL-utlåtandet har det dock fokuserats mer på vad han kan än 

inte kan. Han behöver handgriplig hjälp vid alla förflyttningar och hjälp vid 

nedre hygien, allt nedanför midjan. Mamma och syskonen bistår med hjälp. 

Om han inte får hjälp av annan händer ingenting. Nämnden har inte på något 

sätt specificerat vilka moment han klarar, bara sammantaget bedömt att han 

klarar av de flesta moment. Behovet av hjälp av annan är dock så stort att 

han, med hänvisningar till uttalandena i lagens förarbeten, måste anses till-

höra personkretsen. Han behöver hjälp vid förflyttningar och i flera moment 

när det gäller personlig hygien och påklädning. När det gäller rättsfallen 

som nämnden hänvisat till måste det tas i beaktande att funktionsnedsätt-

ningen och besvärsbilden inte i alla delar kan jämföras.   

 

Nämnden vidhåller sitt beslut och anför i huvudsak följande. Nämnden har 

gjort sin bedömning utifrån den medicinska dokumentationen och utifrån 

egen utredning. Personligt möte har skett med  och nämnden 

har varit i kontakt med skolan. En begäran om komplettering har också skett 

av det utfärdade och ingivna ADL-utlåtandet.  En sammantagen bedömning 

har gjorts efter att samtliga uppgifter beaktats. Fokus har legat på vad han 

klarar trots sin funktionsnedsättning och han klarar många moment på egen 

hand.  har vidare getts möjlighet att söka annat personligt 

stöd, t.ex. genom socialtjänstlagen. Han har också erbjudits hjälpmedel och 

anpassning för att underlätta vardagen.  har dock inte sökt 

några insatser. Försäkringskassan har också gjort en prövning av  

 rätt att tillhöra personkretsen och de kom, såvitt är känt, till 

samma slutsats. Vid ställningstagandet har nämnden beaktat Högsta förvalt-

ningsdomstolens avgörande 4440-11.       

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Den fråga som förvaltningsrätten här har att ta ställning till är om  

 vid den för målet aktuella tiden uppfyllde kriterierna för att till-

höra personkrets enligt 1 § 3 LSS. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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Tillämpliga bestämmelser m.m. 

I 1 § LSS anges vilka personer som omfattas av lagen, den s.k. personkret-

sen. Dit hör (punkten 3) personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder (än som anges i punkterna 1 och 2) som uppenbart inte be-

ror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 

service. 

 

Personer som på grund av funktionshinder möter svårigheter i sin livsföring 

men som inte hör till personkretsen enligt LSS har rätt att få sina behov prö-

vade enligt annan lagstiftning, bl.a. socialtjänstlagen. 

  

Av 7 § LSS framgår att personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form 

av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan 

hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Det rör 

sig alltså om två olika prövningar. En funktionshindrad person kan omfattas 

av 1 § 3 LSS utan att för den skull uppfylla förutsättningarna för t.ex. insat-

sen personlig assistans medan däremot rätt till andra insatser enligt LSS kan 

föreligga, t.ex. ledsagarservice eller korttidsvistelse utanför hemmet (RÅ 

2009 ref. 57).  

 

För att en persons funktionshinder och hjälpbehov ska anses vara av det 

kvalificerade slag som krävs för att hon eller han ska höra till personkretsen 

enligt 1 § 3 LSS krävs att alla angivna rekvisit enligt paragrafen är uppfyllda 

(RÅ 1999 ref. 54). Rekvisiten går dock inte att helt självständigt bedöma var 

för sig eftersom de påverkar varandra (prop. 1992/93:159 s. 168).  

 

Av förarbetena framgår vidare bl.a. följande. Funktionshindren ska vara var-

aktiga, dvs. inte av tillfällig eller mer övergående natur. Kravet på funktions-

hindrens storlek innebär att de ska ha en sådan karaktär eller omfattning att de 

starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller 

behov av habilitering eller rehabilitering. Det gäller t.ex. om en person till 

följd av funktionshinder dagligen är mycket beroende av hjälpmedel eller har 

återkommande behov av en annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i 
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bl.a. boendet eller för att förflytta sig, meddela sig med andra eller ta emot 

information. Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas att 

den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och 

hygien, påklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller 

utomhus, sysselsättning och nödvändig träning eller behandling. En bedöm-

ning av en persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en 

sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer (prop. 

1992/93:159 s. 55 och 168 f.).  

 

Utredningen 

Av medicinska intyg utfärdade av överläkare  och över-

läkare  den 16 januari och den 27 augusti 2015 

kan bl.a. följande utläsas.  har ett omfattande funktionshinder 

efter en traumatisk ryggmärgsskada, som har blivit mer betydande i takt 

med hans utveckling och tillväxt. Han har en neurogen blås- och tarmrubb-

ning som kräver daglig behandling. Det är av största vikt att han får konti-

nuerligt vuxenstöd av person med kännedom om funktionshindret och be-

hoven. Fortsatta insatser från Barn- och Ungdomshabiliteringen planeras.  

 

Av ADL-utlåtanden utfärdade av leg. arbetsterapeut  den 

11 februari och den 8 april 2015 kan bl.a. följande utläsas.  

har behov av rullstol för förflyttningar. Han klarar av en del vardagsaktivite-

ter själv och behöver hjälp med en del. Han behöver hjälp (modern bistår) 

med överflyttningar mellan rullstol och säng, rullstol och hygienstol och 

rullstol och toalett. Han sköter all övre hygien på egen hand, inkluderat 

tandborstning och kamning, och får hjälp med all nedre. Katetisering klarar 

han på egen hand. Vid påklädning får han hjälp med kalsonger och byxor, 

men tar på strumpor själv. Bostaden är anpassad så att  kom-

mer åt det han behöver i skåp, kylskåp och frysskåp. Han kan ta vatten på 

egen hand men har svårt att nå för att laga mat eller diska.          

 

Av nämndens anteckning upprättad efter hembesök den 21 maj 2015 kan 

utläsas att  själv uppger att han inte har försämrats. Han be-

rättar att han kan behöva stöd till toaletten två till tre gånger per vecka, nat-
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tetid, och att han behöver stöd för att klara av hygienen baktill samt på ben 

och fötter. Han sköter katetiseringen själv. Han tränar inte längre och går 

inte till badhuset. I skolan klarar han sig på egen hand. Skolan fungerar bra 

och han har kompisar som han umgås med. 

 

Vid handläggares kontakt med   

mentor på gymnasieskolan, framkommer att  är helt själv-

ständig i skolan.  

 

Vid den muntliga förhandlingen hördes överläkare  

över telefon. Han lämnade bl.a. följande uppgifter. Han känner 

 sedan länge och det står klart att han har ett omfattande funktionshin-

der. Han behöver hjälpmedel vid förflyttning. Han har funktioner i vissa 

avseenden och behöver mogna i förhållande till andra, för att t.ex. klara toa-

lettrutiner.  har idag en besvärlig övervikt, som medfört att 

han har svårare att klara duschmomentet fullt ut. Han kan dock förflytta sig 

och bör i framtiden klara det helt självständigt. Skadan han har är perma-

nent, men det finns många förbättringsområden. Ökad motivation och arbete 

kan leda till förbättrad fysisk funktion. Han behöver hjälp idag men kan 

göra stora framsteg i framtiden.               

 

Förvaltningsrättens bedömning 

När det gäller frågan om  tillhör personkretsen enligt 1 § 3 

LSS anser förvaltningsrätten att utredningen ger stöd för att hans funktions-

hinder är varaktigt. Frågan är då om funktionsnedsättningen är stor och om 

den förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service. 

  

Utredningen ger visserligen stöd för att  till följd av sin 

funktionsnedsättning har svårigheter som medför att han i viss utsträckning 

behöver hjälp i den dagliga livsföringen, som t.ex. vid förflyttningar, på-

klädning och personlig hygien. Samtidigt framgår att han har många för-

mågor och att han klarar många moment i den dagliga livsföringen på egen 

hand. Det finns också goda förutsättningar för att hans funktionsförmåga 
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kommer att öka med tiden, om han hittar motivationen och arbetar med det. 

Det kan inte uteslutas att han i framtiden kan klara sin dagliga livsföring helt 

självständigt. Med hänsyn till det nämnda och det som i övrigt har kommit 

fram om behoven av stöd och hjälp bedömer förvaltningsrätten att  

 funktionshinder inte är så stort att de förorsakar honom bety-

dande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hans sammantagna behov av 

stöd och service bedöms inte heller vara omfattande i den mening som avses 

i LSS.  uppfyller alltså inte samtliga krav för att omfattas av 

personkretsen i 1 § 3 LSS. Överklagandet ska därför avslås. 

 

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

 

 

Sven Ångquist 

tf. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Marianne Valdemarsson, AnnKatrin 

Krainer och Hans Hellström 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. 

 

 

Bilaga 1



Bilaga 

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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