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MOTPART 

Socialnämnden i Luleå kommun 

Box 212 

971 07 Luleå 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 2 mars 2015 i mål nr 1651-14 och 

2117-14, se bilaga A 

 

SAKEN 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans 

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 567--568-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 fullföljer sin i förvaltningsrätten förda talan och anför bl.a. 

följande. Hon har en skuld till assistenssamordnaren som består av den 

sjuklönekostnad som assistenssamordnaren betalat ut till hennes ordinarie 

assistent. Den vikarierande assistentens kostnader har kommunen svarat 

för. Om vikarie inte hade anlitats hade det inte uppkommit något krav på 

ersättning.  Däremot uppkommer kostnaden för den ordinarie assistentens 

sjuklön oavsett om vikarie sätts in eller inte.  

 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och anför bl.a. 

följande som stöd för sin inställning. För att kunna bedöma vilken ersätt-

ning som ska utgå måste det lämnas uppgifter från den som begär ersätt-

ning som visar om och i vilken omfattning vikarie har anlitats.  

 har inte styrkt att merkostnader uppkommit med anledning av 

ordinarie assistenters sjukfrånvaro.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 är beviljad personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är ett assistans-

bolag som är  assistenssamordnare och som också är arbets-

givare åt hennes personliga assistenter.  har ansökt om eko-

nomiskt stöd till merkostnad för personlig assistans hos socialnämnden 

på grund av att ordinarie assistent varit sjuk. Kostnaden hänför sig till 

den ordinarie assistenten och utgörs framförallt av utbetald sjuklön. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2015 ref. 72 funnit att 

det krävs att vikarie har anlitats för att en kommun ska vara skyldig att 

utge ekonomiskt stöd till kostnader för den ordinarie assistenten som 

varit sjuk. HFD hämtar bl.a. stöd för sin uppfattning i lagens ordalydelse 

– kostnader för assistans – som enligt HFD talar för att kommunens 
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DOM  

  Mål nr 567--568-15 

   

 

 

ansvar vid i målet givna förutsättningar förutsätter att assistans har ut-

förts. 

 

 har inte visat att vikarie har anlitats under all den redovisade 

ordinarie assistentens sjukfrånvaro. Det finns därför inte skäl för att 

ändra förvaltningsrättens dom. Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

 

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

 

 

Gunnar Mobacke  Torbjörn Helin Carina Ferm Brodén 

kammarrättsråd kammarrättsråd  kammarrättsråd 

ordförande referent 
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2015-03-02 

Meddelad i 

Luleå 

Mål nr 
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2117-14 

  

 

 

Dok.Id 60468     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 849 

971 26 Luleå 

Skeppsbrogatan 43 0920-29 54 90  0920-22 04 59 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 

www.dom.se 

 

KLAGANDE 

  

  

Ombud: Ann-Cathrine Sandberg 

Din Förlängda Arm AB 

Skutgatan 2 

973 41 Luleå 

  

MOTPART 

Socialnämnden i Luleå kommun 

Box 212 

971 07 Luleå 

  

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Socialnämnden i Luleå kommuns två beslut den 24 juni 2014, ref nr 40314 

och 40354 samt två beslut den 17 september 2014, ref nr 40433 och 40447 

 

SAKEN 
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader avseende assistans enligt lagen 

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

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten med ref nr 40354, 

40433 och 40447 och förklarar att det inlämnade underlaget inte är tillräck-

ligt för att styrka att merkostnader uppkommit med anledning av ordinarie 

assistenters sjukfrånvaro under april–juni 2014. Målen återförvisas till so-

cialnämnden för vidare utredning och nytt beslut i dessa delar. 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet med ref nr 40314 och 

förklarar med bifall till överklagandet att underlaget är tillräckligt för att 

styrka att personlig assistans lämnats i begärd omfattning under april 2014, 

såvitt avser ovanstående beslut. Handlingarna i målet överlämnas till soci-

alnämnden för beräkning av ersättningens storlek och nytt beslut. 

___________________ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 
DOM 
2015-03-02 

1651-14 

2117-14 
  

 

BAKGRUND 

 

Socialnämnden beslutade den 26 juni 2014 i två olika beslut att avslå  

 begäran om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för april 2014. Soci-

alnämnden motiverade besluten med att nämnden inte kunnat bedöma skä-

ligheten av begärda belopp då begärda verifikat och underlag som kopia på 

den individuella lönespecifikationen saknas. 

 

Socialnämnden beslutade den 17 september 2014 i två olika beslut att avslå 

 begäran om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för maj–juni 

2014. Socialnämnden motiverade besluten med att nämnden inte kunnat 

bedöma skäligheten av begärda belopp då begärda verifikat och underlag 

som kopia på den individuella lönespecifikationen saknas. 

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Vad  framför 

 

 yrkar att det föreliggande underlaget ska anses styrka merkost-

naderna, att kostnaderna ska anses ersättningsgilla samt att hon ska erhålla 

ersättning för samtliga kostnader i enlighet med ansökningarna. 

 

 framför bland annat följande. Det underlag som hon kommer 

att redogöra för är av det slag som före oktober 2013 ingavs samt utgjorde 

underlag för beslut avseende ersättning för kostnader. Dessutom accepte-

rade Socialnämnden i Luleå kommun tidigare det av Försäkringskassan 

tillämpade schablonbeloppet för ersättningen. Schablonbeloppet har slagits 

fast av Riksdagen, men från och med oktober 2013 har socialnämnden 

frångått tidigare tillämpade principer och infört nya rutiner för behandling-

en av anspråk på ersättning enligt 9 § 2 LSS. 

 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LULEÅ 
DOM 
2015-03-02 

1651-14 

2117-14 
  

 

De krav som nu ställs är mer långtgående än vad som skäligen fordras för 

att kunna ta ställning till och bevilja yrkad ersättning enligt LSS. Social-

nämndens inställning medför ett betydande merarbete för såväl assistan-

sanordnaren (Din Förlängda Arm) som för henne utan att detta ger ett säk-

rare beslutsunderlag. 

 

Frågan om vad som är komplett underlag måste kunna prövas för sig. Om 

det visar sig att socialnämnden har rätt i sin inställning avser hon att kom-

plettera sin ansökan såsom fordras. 

 

Av beslutet framgår att socialnämnden anser att de på heder och samvete 

lämnade redovisningarna inte är tillfyllest och anser sig ha rätt att kräva 

ingivande av samtliga enskildas lönespecifikationer för att faktisk kostnad 

ska vara styrkt. Av lönespecifikationerna ska framgå samma uppgifter som 

framgår av de sammanställningar som ingetts till socialnämnden och dess-

utom uppgifter om fullständiga namn och övriga identifikationsuppgifter 

för de anställda. Hon menar att ingivet underlag, som innehåller alla erfor-

derliga uppgifter, är tillräckligt för att styrka kostnaderna. Socialnämndens 

krav är för långtgående, i vart fall där det inte föreligger särskilda skäl, 

misstanke om oegentligheter eller andra omständigheter som medför att de 

lämnade redovisningarna inte ska kunna anses vara tillfyllest. Socialnämn-

den har inte anfört att det föreligger några särskilda skäl för deras begäran. 

 

Ingivna ansökningar och bifogat underlag följer de direktiv som slagits fast 

i Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2006:39 och anvisningar av 

bland annat Försäkringskassan. Av praxis framgår att de administrativa 

bördor som kan åläggas henne och assistansanordnaren inte ska gå längre 

än vad som skäligen kan krävas för att kunna bedöma de faktiska kostna-

derna. I rättsfallet RÅ 2009 ref. 104 konstateras att den ingivna utredning-

en uppfyller ställda krav och att längre gående krav inte är skäliga för det 
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fall att det inte föreligger någon form av misstanke att uppgifterna inte är 

korrekta. 

 

Vad socialnämnden framför 

 

Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och framför följande. 

Socialnämnden tillämpar inte längre schablonen för den statliga assistans-

ersättningen när ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assi-

stans ska utbetalas. Socialnämnden har som många andra kommuner över-

gått till att ersätta faktiska och skäliga kostnader för assistansen. Informat-

ion om detta har lämnats till berörda assistansbolag, bland annat Din För-

längda Arm, före den 1 november 2013 då kommunen införde det nya för-

faringssättet. På kommunens webbplats finns också information och blan-

ketter som är avsedda att underlätta för alla som begär ersättning för per-

sonlig assistans. Där anges också vilket underlag som socialnämnden anser 

sig behöva för att kunna göra en bedömning av begärda kostnader och dess 

skälighet. Under den utredning som föregår socialnämndens beslut om 

utbetalning av ersättning ges sökandena möjlighet att komplettera underla-

get i de fall då underlaget inte är tillräckligt. 

 

När det gäller kommunens utredning om vilka faktiska kostnader som har 

uppkommit i varje enskilt fall kan det konstateras att det av förarbeten till 

11 a § LSS inte framgår vilka uppgifter/vilket underlag som socialnämnden 

får kräva in utöver de uppgifter som ska lämnas in enligt denna bestäm-

melse. Socialnämnden har bedömt att begärd ersättning för assistans ska 

styrkas genom bland annat en kopia på individuella lönespecifikationer 

som bekräftar att ersättning har utgått till den enskilda medarbetaren samt 

lönekostnadernas omfattning. I lönespecifikationen framgår även hur 

många timmar den anställde har arbetat under aktuell period. Dessa uppgif-

ter jämförs sedan med de tidsredovisningar som lämnas in för samma pe-

riod. 
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Det måste finnas utrymme för utbetalaren av ekonomiskt stöd för assistans 

att bedöma vilket underlag som behövs vid utredningen av vilka faktiska 

kostnader som assistansen inneburit så länge kraven på underlag är rimliga. 

De krav som nu ställts går inte längre än vad som är nödvändigt för att 

göra en utredning inför beslut om ersättning. I de allra flesta fall får social-

nämnden in de underlag som begärs. 

 

RÄTTSLIG REGLERING 

 

Bestämmelser 

 

En av insatserna för särskilt stöd och service är biträde av personlig assi-

stent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till 

den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 

kap. socialförsäkringsbalken (9 § 2 LSS). 

 

Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent 

ska bland annat lämna uppgifter till kommunen som visar den arbetstid 

som assistenten har arbetat hos en insatsberättigad. Uppgifterna ska lämnas 

månadsvis i efterhand (11 a § 2 LSS). 

 

Förarbeten 

 

Av förarbetena till bestämmelsen i 11 a § LSS framgår bland annat föl-

jande i fråga om uppgiftsskyldighet för anordnare av personlig assistans.  

Vissa krav måste vara uppfyllda i fråga om en personlig assistent för att 

ersättning för assistansen ska betalas av kommunen eller Försäkringskas-

san. För att utbetalande myndighet ska kunna kontrollera om kraven i fråga 

om assistenten är uppfyllda krävs att myndigheterna får in de uppgifter 

som är av betydelse. Uppgifterna behövs även för att kontrollera vid vilken 

tidpunkt som assistansen har utförts och vilken assistent som har utfört 
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denna. För att kontrollen ska bli effektiv, måste redovisningen utformas så 

att det framgår vilka assistenter som arbetar åt en särskild brukare (prop. 

2012/13:1 utgiftsområde 9, s. 238 ff.).  

 

Av förarbetena framgår vidare bland annat följande i fråga om förbättrad 

kontroll och uppföljning av assistansärenden. Utredningen framhåller att 

kontrollfrågor, både vid handläggning och efterkontroller, behöver priorite-

ras mer än vad som görs idag. Regeringen ser positivt på att Försäkrings-

kassan numera har ökat prioriteringen av kontroll av beslut om assistanser-

sättning samt vidtagit en rad åtgärder för att förbättra såväl säkerheten i 

besluten som kontrollen av dessa, och anser att myndigheten bör fortsätta 

sitt arbete med att stärka kontrollperspektivet i handläggningen av assistan-

sersättningen. Regeringen vill i detta sammanhang nämna några av de be-

dömningar som utredningen har redovisat och som kan vara en del i detta 

arbete, nämligen att uppgifter om assistenter och anordnare av assistans 

bör följas upp genom regelbundna kontroller hos Skatteverket. Att dispens 

från tidredovisningar inte längre bör lämnas och att kontrollen av tidredo-

visningar bör förbättras. Vidare bör tidsredovisningar som är ofullständiga 

eller innehåller andra väsentliga brister inte godtas. Vid misstanke om fusk 

eller felaktig användning av assistansersättningen ska en särskild utredning 

göras (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 9, s. 244). 

 

Vägledande avgöranden 

 

Av ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att kommu-

nens skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader inte kan utgå 

från annat än de verkliga kostnaderna för insatsen. Med skäliga kostnader 

avses emellertid samma slags kostnader som avseende den statliga assi-

stansersättningen. Det timbelopp som fastställs av regeringen avseende 

assistansersättning kan därför tjäna till viss ledning vid bedömning av 

kostnadernas skälighet (RÅ 2005 ref. 86). 
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I ett senare avgörande uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att den fak-

tiska merkostnaden vid ordinarie assistents sjukdom motsvaras av kostna-

derna för den assistent som är sjuk. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade 

vidare att sökanden genom frånvaroanmälningar undertecknade av den 

sjuka assistenten för vart och ett av de aktuella tillfällena visat att ordinarie 

assistent varit sjuk. Sökanden hade vidare för viss period intygat att han 

haft vikarie och något skäl att ifrågasätta den uppgiften hade inte fram-

kommit. För andra sjukperioder fanns intyg om vikarie för varje period 

undertecknad av såväl vikarien som sökanden. Av utredningen var det 

möjligt att identifiera vem som vikarierat vid varje tillfälle. Några motstri-

diga uppgifter eller diskrepanser mellan omfattningen av ordinarie assi-

stents tider och vikariens tider framgick inte av materialet. Åberopad ut-

redning fick därför anses visa att sökanden haft vikarie under den tid ordi-

narie assistent varit sjuk och han hade därför rätt till ersättning för de mer-

kostnader han haft. Sökanden ådrog sig en skuld mot assistentbolaget ge-

nom att vikarie anlitades och han fick därför anses ha haft en kostnad. Nå-

got krav på att ordinarie assistents lön eller vikariens lön ska ha betalats ut 

kan inte ställas (jfr RÅ 2000 not. 176). Av den utredning som getts in av-

seende sjukdomstillfällena framgick ordinarie timlön för de assistenter som 

varit sjuka liksom vilket kollektivavtal som gäller samt procentsatser för 

sociala avgifter, semesterersättning och sjuklön. Dessa uppgifter är tillräck-

liga för att kunna räkna ut merkostnaderna för respektive sjukdomstillfälle 

(RÅ 2009 ref. 104). 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 har begärt ekonomisk ersättning enligt 9 § 2 LSS för kostnader 

avseende personlig assistans under april 2014 samt för merkostnader vid 

ordinarie assistenters sjukfrånvaro under april–juni 2014.  
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Förvaltningsrätten konstaterar att kommunens skyldighet att ge ekonomiskt 

stöd för assistans endast avser de faktiska kostnaderna för insatsen (RÅ 

2005 ref. 86). Detta gäller såväl vid ersättning för sjuklönekostnader som 

för andra kostnader enligt 9 § 2 LSS. 

 

Utförda assistanstimmar (beslut med ref nr 40314) 

 

Förvaltningsrätten har inledningsvis att ta ställning till om det underlag 

som  har lämnat in är tillräckligt för att styrka att personlig 

assistans utförts i begärd omfattning under april 2014. 

 

Av beslutet med ref nr 40314 framgår i vilken omfattning  är 

beviljad personlig assistans samt att assistans har utförts i motsvarande 

omfattning under april 2014. 

 

Av inlämnade tidrapporter framgår vem som är den assistansberättigade, 

vem som har utfört assistansen och under vilka tider assistansen har utförts. 

Uppgifterna i tidrapporterna överensstämmer med de uppgifter som fram-

går av inlämnade redovisningar av arbetade timmar och kostnader. Utred-

ningen innehåller även uppgifter om assistenternas timlön sociala avgifter, 

försäkring, semesterersättning samt vilket kollektivavtal som gäller (jfr RÅ 

2009 ref. 104). 

 

Det ingivna underlaget är inte motstridigt på något sätt. Socialnämnden har 

inte heller framfört att det i förevarande mål föreligger någon misstanke 

om fusk eller felaktig användning av ersättningen. Förvaltningsrätten anser 

att den ingivna utredningen är tillräcklig för att uppfylla såväl kriterierna i 

tidigare praxis som uppgiftsskyldigheten i 11 a § LSS.  

 

Socialnämnden har emellertid ansett att begärd ersättning ska styrkas ge-

nom bland annat en kopia på individuella lönespecifikationer som bekräf-
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tar att ersättning har utgått till assistenterna samt lönekostnadernas omfatt-

ning och hur många timmar de anställda har arbetat under aktuell period.  

 

Förvaltningsrätten kan dock konstatera att det av praxis (se RÅ 2000 not. 

176 och RÅ 2009 ref. 104) framgår att något krav på att assistenternas lön 

ska ha betalats ut inte kan uppställas. Detta eftersom kravet att assistansen 

ska ha medfört en kostnad som för den funktionshindrade är av ersätt-

ningsgill natur i princip blivit uppfyllt redan i och med att assistansen ut-

förts. Enligt förvaltningsrättens uppfattning finns då inte anledning att 

kräva de enskilda assistenternas lönespecifikationer för att behandla  

 begäran om ekonomisk ersättning för den aktuella perioden (se även 

Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 januari 2010, mål nr 2230-08). 

Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att det inlämnade underlaget 

är tillräckligt för att styrka att assistans har utförts i begärd omfattning un-

der april 2014. Socialnämnden har således inte haft fog för att avslå ansö-

kan på den grunden att lönespecifikation saknas.  

 

Socialnämnden har inte övervägt om kostnaderna är ersättningsgilla eller 

ersättningens storlek. Lämpligen bör detta ske av nämnden som första in-

stans (se t.ex. RÅ 1999 ref. 63). Handlingarna i målet överlämnas därför 

till socialnämnden för vidare handläggning och nytt beslut. 

 

Merkostnader för april–juni 2014 (beslut med ref nr 40354, 40433 och 

40447) 

 

Förvaltningsrätten har även att ta ställning till om det inlämnade underlaget 

är tillräckligt för att bedöma merkostnaderna under april–juni 2014. 

 

I utredningen i målet finns tidrapporter avseende de ordinarie assistenterna 

och dessas sjukfrånvaro där såväl antalet timmar som klockslag för frånva-

ron framgår. Av utredningen framgår dessutom ordinarie timlön för de 
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assistenter som varit sjuka, vilket kollektivavtal som gäller samt uppgifter 

om sociala avgifter, semesterersättning, sjuklön och karens (jfr RÅ 2009 

ref 104). 

 

I utredningen finns även tidrapporter avseende de assistenter som har vika-

rierat för de ordinarie assistenterna under dessas sjukfrånvaro. Av tidrap-

porterna framgår antalet timmar och klockslag för den arbetade tiden. 

Tidrapporterna är attesterade av de sjuka assistenterna, vikarierna och den 

insatsberättigade. Det förekommer emellertid viss diskrepans mellan om-

fattningen av ordinarie assistenters tider och vikariernas tider. Disprepan-

sen består i att de vikarierande assistenternas redovisade arbetstider under 

vissa dagar inte överensstämmer med de tider som de ordinarie assistenter-

na, enligt tidrapporterna, varit frånvarande på grund av sjukdom. 

 

En grundläggande förutsättning för att få ersättning för merkostnader vid 

ordinarie assistents sjukfrånvaro är givetvis att det har funnits en vikarie 

och att kostnaderna för assistansen därför ökat. Med anledning av att någon 

form av diskrepans enligt ovan förekommer under varje kalendermånad 

under perioden april–juni 2014 (såvitt avser besluten med ref nr 40354, 

40433 och 40447) finner förvaltningsrätten att det underlag som  

 har lämnat in inte är tillräckligt för att bedöma merkostnaderna under 

den aktuella perioden. Detta eftersom den befintliga utredningen, enligt 

förvaltningsrättens mening, inte kan anses göra det möjligt att identifiera 

om vikarie har anlitats med anledning av ordinarie assistenters sjukfrån-

varo, och inte heller vem som vikarierat vid varje tillfälle. 

 

Det är därför, enligt förvaltningsrättens mening, befogat att socialnämnden 

begär in ytterligare utredning (jfr RÅ 2009 ref. 104). Däremot delar inte 

förvaltningsrätten socialnämndens uppfattning, av skäl som angetts ovan, 

att individuella lönespecifikationer som bekräftar att ersättning har utgått 

till assistenterna m.m. generellt sett är nödvändiga för att bedöma frågan 
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om ersättning. Socialnämnden har således inte haft fog för sitt beslut att 

avslå begäran om ekonomisk ersättning på den grunden att lönespecifikat-

ion saknas. 

 

Målen återförvisas därför till socialnämnden för vidare utredning och nytt 

beslut i fråga om merkostnader med anledning av ordinarie assistenters 

sjukfrånvaro under april–juni 2014, såvitt avser besluten med ref nr 40354, 

40433 och 40447. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar 

framgår av formulär DV 3109/1 C (se bilaga 1). 

 

 

Eva Westerlund 

 

Sara Berlin har föredragit målen. 
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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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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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