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God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 11 februari 2016 i mål nr 2008-15, 

se bilaga A  

 

SAKEN 

Personlig assistans 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 535-16 

   

 

YRKANDEN M.M. 

 

Kommunstyrelsen yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens 

dom och fastställa deras beslut från den 10 mars 2015. Till stöd för talan 

anförs bl.a. följande.  har inte rätt till ersättning för personlig 

assistans för det ändamål som hon angett, d.v.s. minskad arbetsplacering.  

 är beviljad hjälp med grundläggande behov gällande 

personlig hygien med 1,75 timme/vecka samt sju timmar i veckan för 

kommunicering, totalt 8,75 timme/vecka Resterande timmar, 37,25 

timme/vecka gäller för övriga hjälpbehov; hemliv, fritidsaktiviteter. 

Insatserna tillförsäkrar  goda levnadsvillkor. Det utökade 

stöd som  kräver i form av aktiverings- och 

motiveringsinsatser utgör inte personlig assistans enligt den mening som 

anges i förarbetena.  

 

 har i yttrande uppgett bl.a. följande. Det är ostridigt att hon 

har hjälpbehov med sina grundläggande behov. Eftersom hon är beviljad 

personlig assistans för sina grundläggande behov är hon också berättigad till 

personlig assistans för övriga behov om behoven inte tillgodoses på annat 

sätt. Ett sådant behov är t.ex. tillsyn som inte är aktiv. Ett annat är 

motiverings- och aktiveringsinsatser. Hon klarar inte sig själv och behöver 

alltid ha någon i sin närhet. Det ursprungliga beslutet fattades under 

förutsättning att hon var på en arbetsplats sex timmar varje vardag där 

hennes behov kunde tillgodoses av personalen. Nu har hon inte längre 

någon sådan arbetsplacering utan behöver assistans även under dagtid på 

vardagarna. Hon har även beslut om att få personlig assistent under 

semester med sex timmar per dag. Behovet av utökad assistans är styrkt 

med hjälp av de läkarintyg och mot bakgrund av det faktum att hon vid 

beslutet om personlig assistans med 46 timmar/vecka på vardagar fick sina 

behov tillgodosedda på en daglig verksamhet. 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 535-16 

   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Aktuella lagrum framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Beträffande omfattningen av behovet personlig assistans uttalas i 

förarbetena till LSS bl.a. följande.  Om kommunen beviljar personlig 

assistans bör stödet beviljas i sådan omfattning att den enskildes hela behov 

av personliga stödinsatser kan tillgodoses, även sådant stödbehov som sett 

för sig kanske inte skulle ge rätt till personlig assistans. Den personliga 

assistenten ökar då möjligheterna att samordna samhällets insatser för den 

svårt funktionshindrade. Assistenten ska då bl.a. kunna hjälpa den enskilde i 

arbetet, med att göra sig förstådd och själv ta emot information, med den 

personliga omsorg som behövs samt som ledsagare vid förflyttningar och 

deltagande i olika aktiviteter. Assistenten ska vidare, i vissa fall efter att ha 

fått särskilda instruktioner, kunna utföra enklare insatser som uppehåller 

och förstärker funktionsförmågan. Den personliga assistenten ska också 

kunna utföra arbetsuppgifter som idag utförs av den sociala hemtjänsten 

enligt socialtjänstlagen. Meningen är dock inte att assistenten för dessa 

personer till alla delar ska ersätta denna hemtjänst. Städning, inköp och 

liknande uppgifter som inte görs tillsammans med den enskilde som ett led i 

det personliga stödet till honom, ska inte tas med vid beräkningen av 

behovet av personlig assistans (prop. 1992/93:159 s. 175 f.).  

 

Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

Det är ostridigt att  tillhör personkretsen enligt 1 § 1 punkten 

LSS. Det är dessutom klarlagt att hon har ett sådant kvalificerat hjälpbehov 

som förutsätts för att ha rätt till insatsen personlig assistent.   

 

Prövningen i målet avser frågan om hon är berättigad till personlig assistans 

i utökad omfattning för andra personliga behov eftersom hon numera inte 

har någon daglig sysselsättning i form av arbetsplacering.  
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KAMMARRÄTTEN 
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DOM  
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Utredningen i målet ger stöd för att  är i behov av personlig 

assistent för olika aktiviteter och vägledning samt för viss tillsyn. Dessa 

behov är inte tillräckligt tillgodosedda genom kommunstyrelsens beslut. 

Kammarrätten finner således, i likhet med förvaltningsrätten, att  

 är berättigad till en viss utökning av den personliga assistansen. 

Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 
 

 

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

 

 

 

Charlotte Waas Anders Lind Carina Ferm Brodén 

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 
 

 

  Marie Strömqvist Dale 

  föredragande jurist 
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KLAGANDE 

  

 

 

  

God man:  

 

 

 

  

MOTPART 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun 

780 50 Vansbro 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunstyrelsen i Vansbro kommuns beslut 2015-03-10 

 

SAKEN 
Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade 

 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar att  

 har rätt till personlig assistans med ytterligare 17 timmar 

och 30 minuter per vecka från och med den 27 september 2010. 

 

Målet lämnas över till kommunstyrelsen för att utreda och besluta när det 

gäller eventuella anspråk på retroaktiv utbetalning av ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 2008-15 

  

 

 

BAKGRUND 

 är genom ett beslut 2007 beviljad personlig assistans enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med 

46 timmar per vecka för hjälp i hemmet och vid fritidsaktiviteter. Hon fick 

tidigare aktivitetsersättning från Försäkringskassan och hade sysselsättning 

30 timmar per vecka på ett jordbruk. Detta var en privat lösning där  

 inte hade någon personlig assistans men fick handledning av en per-

son som arbetade på jordbruket. Sysselsättningen upphörde fr.o.m. den 27 

september 2010 och återupptogs under en tid med 15 timmar per vecka. I 

samband med detta ansökte  ansökte 2010 om en utökning 

av sin personliga assistans. Kommunstyrelsen i Vansbro kommun beslutade 

den 5 januari 2011 att avslå ansökan, med hänvisning till att  

inte var beviljad personlig assistans på arbetsplatsen i sitt grundbeslut. Efter 

överklagande från  beslutade förvaltningsrätten den 16 au-

gusti 2012 att upphäva beslutet och visa målet åter till kommunstyrelsen för 

att utreda och besluta om hennes hjälpbehov i den aktuella situationen. I sitt 

nya beslut den 6 december 2012 avslog kommunstyrelsen ansökan med 

hänvisning till att  inte hade gett in de uppgifter och un-

derlag som kommunstyrelsen begärt.  överklagade beslutet. 

Vid prövning den 10 februari 2014 fann förvaltningsrätten att kommunsty-

reslen inte hade gjort den utredning som rätten hade efterfrågat. Förvalt-

ningsrätten beslutade därför att upphäva beslutet och visa målet åter till 

kommunstyrelsen för ny handläggning.  

 

Genom det nu överklagade beslutet har Kommunstyrelsen i Vansbro kom-

mun avslagit  ansökan om utökad personlig assistans med 

hänvisning till att behovet är tillgodosett genom redan beviljad tid om 

46 timmar per vecka. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 2008-15 

  

 

 

YRKANDE M.M.  

I överklagandet vidhåller  sitt yrkande om utökad personlig 

assistans med 30 timmar per vecka på grund av minskad ”arbetsplacering” 

som uppkom i september 2010. Hon anför bl.a. följande till stöd för sin ta-

lan. På grund av att assistanstimmarna inte räcker har hon hållits sysselsatt 

av sina föräldrar under denna tid. Dagens situation är att hon tillbringar för-

middagarna hos föräldrarna som måste hitta på aktiviteter. Det är en nödlös-

ning eftersom hon inte har tillräckligt med assistanstimmar, utom när hon 

har ”semester”, då hon har beslut om ytterligare sex timmar per dag. Utred-

ningen har endast gjorts med hänvisning till de grundläggande behoven. 

Eftersom kommunicering inte skett inför beslut eller efter besök så är myck-

et i utredningen felaktigt. Eftersom hon är berättigad till assistans för sina 

grundläggande behov ska assistans även ges för övriga behov. Hon måste 

hela tiden ha vägledning och någon måste vara i hennes närhet. Hon får in-

struktioner på några saker åt gången och man måste hela tiden kontrollera 

att hon förstått och att hon gör rätt. Assistenten börjar oftast kl. 12. Lördagar 

har hon assistans hela dagen. Assistanstimmarna räcker inte heller till assi-

stans på kvällen. Hon sitter då oftast och tittar på tv, vilket inte är speciellt 

bra, då hon kan tolka saker väldigt fel.  

 

Till stöd för talan åberopas även intyg från leg. psykolog  

och distriktsläkare  ADL-bedömning av leg. arbetstera-

peut  och ett beslut av Inspektionen för vård och omsorg.   

 

Kommunstyrelsen vidhåller beslutet och anför att de befintliga timmarna för 

personlig assistans bedöms kunna omdisponeras. 

  

UTREDNING 

I kommunens utredning anges bl.a. följande.  har ADHD, 

lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumstörning och tillhör person-

kretsen enligt 1 § LSS. Hon har eget boende, inte så långt från föräldra-

hemmet, och kan cykla eller åka spark dit. Om det har gått för lång tid mel-
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I FALUN 
DOM 2008-15 

  

 

lan tillfällena glömmer hon dock bort hur man gör. Hon arbetar i föräldrar-

nas jordbruk vardagar kl. 7.30 – 11.00 och brukar tillbringa somrarna med 

sin familj vid en fäbod. Enligt mamman behöver hon mycket stöd och struk-

tur i sin vardag och hon behöver ha någon med sig i arbetet med djuren. 

Hon målar och syr och behöver hjälp för att komma igång med detta. På 

helgerna tycker hon om att vistas utomhus. Enligt mamman ringer hon ca 30 

gånger per dag, då hon blir orolig när hon är ensam i vardagen. En vanlig 

dag kan se ut på följande sätt. På morgonen får  hjälp/hand-

räckning med medicin. Hon motiveras och uppmanas att tvätta sig och får 

hjälp att smörja in sig med en kräm mot rosacea, hjälp/motivering att ställa 

fram frukost och hjälp att välja rätt kläder. Den sammanlagda tidsåtgången 

är 1 timme. Handläggarens bedömning är att 5 minuter av denna tid för att 

smörja kroppen avser grundläggande behov. Övriga insatser är av motive-

rande och stödjande karaktär. Kl. 7.30 – 11.00 arbetar  på 

gården. Bl.a. ströar hon hos djuren. Hon kan komma av sig och glömma bort 

vad hon ska göra. Hon kan också bli arg och slå efter djuren och hon behö-

ver mycket instruktioner, närvaro och motivation. Ingen tid godtas för 

grundläggande behov. Kl. 11.00 slutar hon arbetet och beger sig hem där 

hon byter kläder, tar hand om disken och bäddar med instruktioner och mo-

tiverande insatser. Hon dricker kaffe som förberetts på morgonen och lagar 

därefter mat tillsammans med assistenten, äter och diskar. Hon borstar tän-

derna med eltandborste och behöver en del hjälp med detta samt får hjälp att 

smörja händerna, vilket beaktas som grundläggande behov med 5 minuters 

tidsåtgång. Kl. 15.00 – 16.00 hjälper assistenten  med mel-

lanmål och ser till att hon tar sin medicin. Innan assistenten går förbereds 

någon syssla som kan var måleri eller sömnad. Assistenten återkommer kl. 

18.00 och stannar till kl. 19.30. Under denna tid äter  något 

och borstar tänderna. Hon duschar och behöver då hjälp att ställa in tempe-

raturen. Hon kan tvåla in sig med hjälp av instruktioner och får hjälp att 

smörja händer och ansikte. Assistenten behöver vara i närheten och moti-

vera och instruera. Morgondagens medicin ställs fram och frukost förbereds. 
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Av tiden bedöms 5 minuter för tandborstning och insmörjning som grund-

läggande behov. Under helgdagar tillkommer någon utomhusaktivitet. 

 klarar själv av toalettbesök. Hon har svårt att uttrycka sig och 

har svårt att förstå andras budskap. Av tid för hjälp med kommunikation 

bedöms 1 timme per dag vara av en grundläggande karaktär. När det gäller 

inköp, städning och tvätt behöver  hjälp i form av stöd, pla-

nering och instruktioner. Ingen tid godtas som grundläggande behov. För 

fritidsaktiviter godtas 2 timmar per vecka.  

 

Distriktsläkare  anför följande i ett intyg den 16 septem-

ber 2014.  har ADHD, lindrig utvecklingsstörning, speciella 

lässvårigheter samt autismspektrumstörning. Psykologutredning har påvisat 

kognitiva svårigheter, låg prestationsnivå samt koncentrations- och upp-

märksamhetsstörning. Det är fastställt genom neuropsykiatrisk bedömning 

att det på grund av nämnda funktionsstörningar är synnerligen angeläget att 

 får tillgång till omfattande stödinsatser, vilket innefattar 

personlig assistent. Hon har nu 46 timmar tilldelade per vecka. Det räcker 

för cirka halva dagar. Därutöver får modern ställa upp och ersätta utebliven 

assistans. Behov föreligger med cirka 12 timmar assistans dagligen. 

 

Leg. psykolog  anför bl.a. följande i ett intyg den 25 sep-

tember 2014.  uppfyller kriterierna för lindrig utvecklings-

störning. Hans kliniska bedömning är att hennes situation framför allt beror 

på en tydligt nedsatt förmåga att se konsekvenser av sina handlingar, samt 

en nedsättning i det abstrakta tänkandet och arbetsminnet. Hon kan trots 

omfattande instruktioner plötsligt och omedelbart lämna aktiviteten och där-

efter inte minnas syftet eller bakgrunden till varför den skulle genomföras. 

Hon förstår inte heller konsekvensen av sin handling. Denna princip gäller 

hela hennes vardag, även grundläggande behov som matintag, ekonomi och 

den allmänna strukturen på dagen. Rent praktiskt innebär detta att hon be-

höver ovanligt mycket stöd för att planera och börja utföra en aktivitet. Det 

finns förutom detta, vilket i sig är ett skäl till assistans, uppgifter om att Pa-
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tricia Brynils då hon befunnit sig i grupper, skapat stor social oro och även 

övertalat människor att utsätta sig för fara. Även detta kan ske utan att hon 

förstår konsekvenserna eller sin del i situationen. Hans bedömning är därför 

att  bör beviljas utökad assistans för att enskilt kunna utföra 

en sysselsättning, exempelvis på en lantgård. Detta av skäl som gäller hen-

nes eget mående men också omgivningens hälsa och säkerhet. 

 

Leg. arbetsterapeut  anför bl.a. följande i en ADL-

bedömning den 20 augusti 2014.  har svårt att vara uthållig i 

krävande eller tråkiga uppgifter utan att vara starkt motiverad. Hon har svårt 

att vara fokuserad om något yttre stör, Hon har stora problem att göra saker i 

en logisk sekvens eller bestämd ordning om det inte finns tydligt stöd i form 

av arbetsbeskrivning, schema eller personlig assistent. Hon kan inte heller 

förstå och ta till sig information om den inte är strukturerad, kortfattad och 

tydlig.  går oftast på toaletten i sista sekund och kissar därför 

på sig ibland. Hon har svårt att komma ihåg att torka sig efter toalettbesök 

och behöver även påminnas om att spola och tvätta händerna efteråt. Hon 

blir stående i duschen om hon inte har en tydlig struktur med bilder och på-

minnelser i form av personal som guidar henne när det är dags för nästa 

moment. Hon har svårt att dosera tvål, schampo och lotion och borstar inte 

tänderna självmant. Hon kan inte avgöra vad som är lämplig klädsel efter 

temperatur eller situation och klar ofta på sig för många lager med kläder. 

Ibland glömmer hon att äta och en annan gång kan hon äta obegränsat. Hon 

har själv önskat att få ett lås på sin frysbox och flera av hennes matvaror 

mäts och vägs för att kunna kontrollera att hon inte äter på nätterna. Plane-

ring och inköp av mat görs tillsammans med assistenterna.  

städar hemmet med stöd av en checklista för varje rum. Tvätten sköter hon 

tillsammans med en assistent. Hon lagar mat efter recept som är förenklade 

och har tydlig struktur. Med stöd av sina assistenter lagar hon mat som fry-

ses i färdiga portioner. Hon diskar självständigt men det är oftast bara den 

synliga smutsen som hon diskar bort.  
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

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 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 insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt.  

 

Frågan i målet är om  har rätt till ytterligare personlig assi-

stans. Starka skäl talar för att förvaltningsrätten denna gång prövar frågan i 

sak oavsett eventuella brister i utredning och handläggning. 

 

Kommunstyrelsen har i sin nya utredning inte gjort någon annan bedömning 

än att  behöver hjälp med sina grundläggande behov på så-

dant sätt att hon har rätt till personlig assistans. Förvaltningsrätten utgår där-

för från att hon uppfyller de grundläggande kraven för rätt till insatsen och 

därmed även har rätt till personlig assistans för övriga personliga hjälpbehov 

som inte är tillgodosedda på annat sätt.  
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Enligt förvaltningsrättens mening får det anses framgå av handlingarna i 

målet att  på grund av sin funktionsnedsättning har behov av 

hjälp för att planera, initiera och genomföra de flesta av sina dagliga aktivi-

teter på ett ändamålsenligt sätt. Den bedömningen gäller även för den tid då 

hon har sin dagliga sysselsättning i föräldrarnas jordbruk. Även om  

 synes kunna klara sig på egen hand i viss omfattning ger utredning-

en stöd för att hon behöver hjälp i form av bl.a. aktiverings- och motiva-

tionsinsatser under en stor del av sin vakna och aktiva tid. Kommunstyrel-

sen har tidigare bedömt att  behöver personlig assistans med 

46 timmar per vecka. Någon tid för assistans i hennes dagliga sysselsättning 

på ett jordbruk vid den tiden hade då inte beaktats. Det har inte heller fram-

kommit någon utredning som talar för att hennes behov av personlig assi-

stans har minskat sedan det tidigare beslutet. Mot den angivna bakgrunden 

och med beaktande av den tid som  numera sysselsätts av 

föräldrarna anser förvaltningsrätten att hon skäligen bör beviljas personlig 

assistans med ytterligare 17,50 (5 x 3,50) timmar i veckan. Behovet av utö-

kad personlig assistans får anses ha förelegat från och med den 27 septem-

ber 2010.  

 

Insatsen biträde av personlig assistent kan inte beviljas retroaktivt. Ekono-

miskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans kan däremot under vissa 

förutsättningar utges retroaktivt. Det bör ankomma på kommunstyrelsen att 

utreda om  har några anspråk på retroaktiv ersättning och i så 

fall besluta i frågan.   

 

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

 

Lennart Andersson 

rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Agneta Stjernström, Per Pettersson 

och Ann-Margrete Nissdal 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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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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