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KLAGANDE 

  

 

 

  

MOTPART 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun 

  

Ombud: Jonas Reinholdsson 

Kommunlex AB 

Box 3194 

103 63 Stockholm 

  

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN 
Förvaltningsrätten i Faluns domar den 18 mars 2015 i mål nr 441-15 

respektive mål nr 442-15, se bilaga A-B 

 

SAKEN 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans 

_________________________ 

 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandena. 

 

_________________________ 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 785--786-15 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 vidhåller sin talan i de båda målen samt tillägger bl.a. föl-

jande. Ansökan om ekonomiskt stöd har lämnats in för att täcka mer-

kostnader för sjuklön i samband med att ordinarie assistent varit sjuk. 

Den ordinarie assistentens sjukperiod samt att sjuklön har betalats är 

styrkt med kopia på tidrapport och lönespecifikation. Merkostnaden finns 

oavsett om vikarie har satts in eller inte. Det saknas därför i detta 

sammanhang betydelse att han inte har anlitat vikarie under hela sjuk-

perioden eftersom ersättning för outnyttjade assistanstimmar återbetalas 

till Försäkringskassan. 

 

Kommunstyrelsen bestrider bifall till överklagandena och anför bl.a. föl-

jande som stöd för sin inställning.  köper sin assistans av en 

assistansanordnare. Det är ett avtalsförhållande där säljaren tillhanda-

håller en tjänst som köparen utger betalning för. Om ingen assistans ut-

förs under en sjukperiod uppkommer ingen skuld som motsvaras av till-

handahållna assistanstjänster. Anordnaren har inte presterad avtalad 

tjänst och någon ersättningsgill kostnad i form av utökning av assistansen 

kan därför inte ha uppkommit. Den enda rimliga tolkningen av hittills-

varande praxis är att det ska ha skett en utökning i förhållande till den 

ursprungligt beviljade personliga assistansen och att anlitande av en 

vikarie är en förutsättning för rätt till ekonomisk ersättning i samband 

med den ordinarie assistentens sjukdom.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

 har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och 

köper sin personliga assistans av en assistansanordnare. Han har ansökt 

om ekonomiskt stöd till kostnad för personlig assistans hos kommunen 

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

den ordinarie assistenten och utgörs framförallt av utbetald sjuklön. 
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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM  

  Mål nr 785--786-15 

   

 

 

Kommunen har delvis avslagit hans ansökan och i huvudsak hänvisat till 

att merkostnader inte kan ha uppkommit vissa dagar eftersom någon 

vikarie inte har anlitats.   

 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, 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 ansvar vid i målet givna förutsättningar förutsätter att 

assistans har utförts. 

 

 har inte visat att vikarie har anlitats under hela den 

ordinarie assistentens sjukfrånvaro. Han har därför inte rätt till ytterligare 

ekonomiskt stöd enligt 9 kap. 2 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387). Överklagandena ska därför avslås. 

 _________________________ 

 

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

 

 

 

Mats Törnered  Anders Lind Carina Ferm Brodén  

kammarrättslagman  kammarrättsråd  kammarrättsråd 

ordförande  referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 

Enhet 1 

Föredragande 

Pia Björkhammar 

DOM 
2015-03-18 

Meddelad i 

Falun 

Mål nr 

441-15 

  

 

 

Dok.Id 132397     
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 

 

 

KLAGANDE 

  

  

 

  

MOTPART 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun 

 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Beslut av Kommunstyrelsen i Vansbro kommun den 22 januari 2015    

 

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

vissa funktionshindrade (LSS) 

 

___________________ 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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Bilaga A



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 441-15 

  

 

 

BAKGRUND 

 ansökte om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för merkostna-

der om totalt 33 677,26 kr som uppkommit i samband med ordinarie per-

sonliga assistenters sjukdom den 8 – 14 augusti 2013, den 18 – 20 septem-

ber 2013, den 19 – 20 oktober 2013, den 13 – 15 november 2013, den 30 

november 2013, den 1 - 6 december 2013, 30 – 31 december 2013, den 1 – 

3 januari 2014, den 1 – 7 februari 2014, den 4 – 7 mars 2014 och den 19 

mars 2014 . Kommunstyrelsen i Vansbro kommun beslutade den 27 juni 

2014 att avslå hans ansökan med motivering att det ej bedöms finnas till-

räckligt underlag för att styrka att en merkostnad faktiskt har uppstått, då 

vikariernas lönebesked inte lämnats in.  

 

 överklagade beslutet till förvaltningsrätten och uppgav att 

han till ansökningarna bifogat underlag som styrker uppkomna sjuklöne-

kostnader. I dom den 18 december 2014 i mål nr 3687-14 fann förvalt-

ningsrätten att  visat att han ådragit sig en skuld gentemot 

assistansanordnaren och att han därför hade rätt till ersättning för den fak-

tiska merkostnad som han kan ha haft under aktuella sjukperioder. Målet 

visades därför åter till kommunstyrelsen för beräkning av den ersättning 

 hade rätt till.  

 

I beslut den 22 januari 2015 beviljade kommunstyrelsen  

ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS i samband med ordinarie assistenters 

sjukdom under ovan angivna perioder med 31 746,52 kr och avslog hans 

ansökningar avseende 1 930,74 kr. Som skäl för beslutet angavs att vikarie 

saknats för den 8 augusti 2013, den 4 och 5 december 2013 samt att på 

tidrapporten för den 6 februari 2014 angavs ”semestervikarie för NN”.   
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 441-15 

  

 

YRKANDE M.M. 

 överklagar kommunstyrelsens beslut den 22 januari 2015 

och yrkar fullt bifall till sina ansökningar. Han uppger följande. Förvalt-

ningsrätten har i mål nr 3687-14 meddelat att hans tidigare inlämnade 

överklagade beslut upphävs och visas åter till kommunstyrelsen för beräk-

ning av den ersättning han har rätt till för de merkostnader som uppstått då 

ordinarie assistent varit sjuk. I denna dom inkluderas de angivna datum 

som avses i besluts-meddelandet.  uppger vidare med åbero-

pande av Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 4612-13 att det saknar 

betydelse om vikarie anlitats under sjukperioden, eftersom ersättning för 

outnyttjade assistanstimmar ska betalas tillbaka till Försäkringskassan.  

 

Kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut och uppger att delavslagsbeslutet 

grundar sig på att inga vikarier har tillsatts och därför har ingen merkost-

nad uppkommit.   

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Av utredningen framgår att  har rätt till assistansersättning 

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken och att han har sin assistans anord-

nad genom ett assistansföretag. Av 6 § förordningen (1993:1091) om assi-

stansersättning och HFD 2011 ref. 74 följer att det i en sådan situation, då 

den enskilde inte själv är arbetsgivare för assistenterna, inte finns någon 

rätt till ersättning från Försäkringskassan för sjuklön.   

 

Enligt 9 § 2 LSS har emellertid kommunen en skyldighet att ge biträde av 

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstim-

mar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Enligt praxis (bl.a. RÅ 2009 

ref. 104) kan ekonomiskt stöd beviljas för de merkostnader som uppstått i 

samband med ordinarie assistents sjukdom. Den faktiska merkostnaden 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 441-15 

  

 

motsvaras av kostnaden för den assistent som är sjuk medan kostnaden för 

den assistent som arbetar istället täcks av assistansersättningen.  

 

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 104 konstaterade Regeringsrätten att den enskilde 

genom den åberopade utredningen visat att denne haft vikarie under den tid 

ordinarie assistent varit sjuk och att han därför hade rätt till ersättning för 

de merkostnader han kan ha haft. Vidare uttalades följande. ”Inledningsvis 

kan konstateras att han har ådragit sig en skuld gentemot assistansanordna-

ren genom att vikarie har tillhandhållits. Han får därmed anses ha haft en 

kostnad. Något krav på att ordinarie assistents eller vikaries lön ska ha be-

talats ut kan inte ställas (jfr RÅ 2000 not 176).” 

 

 aktuella ansökningar om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS 

med totalt 33 677,26 kr avslogs av kommunstyrelsen den 27 juni 2014 på 

den grunden att denne inte visat att några merkostnader faktiskt uppkom-

mit eftersom han inte lämnat in vikariernas lönebesked. Som förvaltnings-

rätten konstaterade i sin dom den 18 december 2014 saknar detta betydelse 

för bedömningen av rätten till ekonomiskt stöd, då något krav på att lönen 

betalts ut inte kan ställas. Förvaltningsrätten fann vidare att de handlingar 

som  givit in visade att denne ådragit sig en skuld gentemot 

assistansanordnaren och konstaterade att  har rätt till ersätt-

ning för de faktiska kostnader han kan ha haft under aktuella sjukdomstill-

fällen. Rätten gjorde däremot inte någon prövning av de faktiska merkost-

nadernas storlek för respektive sjukdomstillfälle då denna prövning i första 

hand bör göras av kommunstyrelsen.  

 

Enligt förvaltningsrättens mening ska RÅ 2009 ref. 104 tolkas så, att rätt 

till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för faktiska merkostnader i samband 

med ordinarie assistents sjukdom föreligger först sedan den enskilde visat 

att han fått en skuld till assistansanordnaren, vilket sker när vikarie tillhan-

dahållits. För tid som vikarie saknats kan därför några merkostnader inte 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 441-15 

  

 

anses ha uppkommit.  har inte visat att vikarie anlitats för de 

tider som kommunstyrelsen angivit i sitt beslut den 22 januari 2015 och 

någon skuld har därför inte heller uppkommit för motsvarande tid. Assi-

stansanordnarens sjuklönekostnad kan i sådant fall inte anses utgöra en 

ersättningsbar merkostnad som kommunen ska bevilja ekonomiskt stöd för 

enligt 9 § 2 LSS. Överklagandet ska därför avslås.  

 

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

 

 

Eljena Ulfhake Berglund 

rådman 
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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



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 

Enhet 1 

 

Föredragande  

Pia Björkhammar 

DOM 
2015-03-18 

Meddelad i 

Falun 

Mål nr 

442-15 

  

 

 

Dok.Id 132399     
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 

 

 

KLAGANDE 

  

  

 

  

MOTPART 

Kommunstyrelsen i Vansbro kommun 

 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Beslut av Kommunstyrelsen i Vansbro kommun den 27 januari 2015   

 

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

vissa funktionshindrade (LSS) 

 

___________________ 

 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Bilaga B



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 442-15 

  

 

BAKGRUND 

 ansökte om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för merkostna-

der om totalt 22 636,70 kr som uppkommit i samband med ordinarie per-

sonliga assistenters sjukdom den 7 – 13 april 2014, den 15 april 2014, den 

23 april 2014, den 30 april 2014, den 1 – 2 maj 2014, den 29 – 30 maj 

2014, den 2 – 3 juni 2014 och den 19 – 25 juni 2014.  Kommunstyrelsen i 

Vansbro kommun beslutade den 29 juli 2014 att avslå hans ansökan med 

motivering att det ej bedöms finnas tillräckligt underlag för att styrka att 

merkostnader faktiskt har uppstått samt att även felaktiga uppgifter finns i 

underlaget.  

 

 överklagade beslutet till förvaltningsrätten och gav samtidigt 

in kompletterande handlingar. I dom den 18 december 2014 i mål nr 4214-

14 fann förvaltningsrätten att  visat att han ådragit sig en 

skuld gentemot assistansanordnaren och att han därför hade rätt till ersätt-

ning för den faktiska merkostnad som han kan ha haft under aktuella sjuk-

perioder. Målet visades därför åter till kommunstyrelsen för beräkning av 

den ersättning  hade rätt till.  

 

I beslut den 27 januari 2015 beviljade kommunstyrelsen  

ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS i samband med ordinarie assistenters 

sjukdom under ovan angivna perioder med 22 028,39 kr och avslog hans 

ansökningar avseende 608,55 kr. Som skäl för beslutet angavs att vikarie 

saknats viss tid den 23 april 2014.   

 

YRKANDE M.M. 

 överklagar kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2015 

och yrkar fullt bifall till sina ansökningar. Han uppger följande. Förvalt-

ningsrätten har i mål nr 4214-14 meddelat att hans tidigare inlämnade 

överklagade beslut upphävs och visas åter till kommunstyrelsen för beräk-

ning av den ersättning han har rätt till för de merkostnader som uppstått då 

ordinarie assistent varit sjuk. I denna dom inkluderas det angivna datum 

som avses i besluts-meddelandet.  uppger vidare med åbero-

pande av Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 4612-13 att det saknar 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 442-15 

  

 

betydelse om vikarie anlitats under sjukperioden, eftersom ersättning för 

outnyttjade assistanstimmar ska betalas tillbaka till Försäkringskassan.  

 

Kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut och uppger att delavslagsbeslutet 

grundar sig på att inga vikarier har tillsatts och därför har ingen merkost-

nad uppkommit.   

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Av utredningen framgår att  har rätt till assistansersättning 

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken och att han har sin assistans anord-

nad genom ett assistansföretag. Av 6 § förordningen (1993:1091) om assi-

stansersättning och HFD 2011 ref. 74 följer att det i en sådan situation, då 

den enskilde inte själv är arbetsgivare för assistenterna, inte finns någon 

rätt till ersättning från Försäkringskassan för sjuklön.   

 

Enligt 9 § 2 LSS har emellertid kommunen en skyldighet att ge biträde av 

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstim-

mar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Enligt praxis (bl.a. RÅ 2009 

ref. 104) kan ekonomiskt stöd beviljas för de merkostnader som uppstått i 

samband med ordinarie assistents sjukdom. Den faktiska merkostnaden 

motsvaras av kostnaden för den assistent som är sjuk medan kostnaden för 

den assistent som arbetar istället täcks av assistansersättningen.  

 

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 104 konstaterade Regeringsrätten att den enskilde 

genom den åberopade utredningen visat att denne haft vikarie under den tid 

ordinarie assistent varit sjuk och att han därför hade rätt till ersättning för 

de merkostnader han kan ha haft. Vidare uttalades följande. ”Inledningsvis 

kan konstateras att han har ådragit sig en skuld gentemot assistansanordna-

ren genom att vikarie har tillhandhållits. Han får därmed anses ha haft en 

kostnad. Något krav på att ordinarie assistents eller vikaries lön ska ha be-

talats ut kan inte ställas (jfr RÅ 2000 not 176).” 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 
DOM 442-15 

  

 

 aktuella ansökningar om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS 

med totalt 22 636,70 kr avslogs av kommunstyrelsen den 29 juli 2014 på 

grund av bristfälligt underlag. Bl.a. anmärktes mot att vikariernas lönebe-

sked inte företetts. Som förvaltningsrätten konstaterade i sin dom den 18 

december 2014 saknar detta betydelse för bedömningen av rätten till eko-

nomiskt stöd, då något krav på att lönen betalts ut inte kan ställas. Förvalt-

ningsrätten fann vidare att de handlingar som  givit in visade 

att denne ådragit sig en skuld gentemot assistansanordnaren och konstate-

rade att  har rätt till ersättning för den faktiska merkostnad 

han kan ha haft under aktuella sjukdomstillfällen. Rätten gjorde däremot 

inte någon prövning av de faktiska merkostnadernas storlek för respektive 

sjukdomstillfälle då denna prövning i första hand bör göras av kommunsty-

relsen.  

 

Enligt förvaltningsrättens mening ska RÅ 2009 ref. 104 tolkas så, att rätt 

till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för faktiska merkostnader i samband 

med ordinarie assistents sjukdom föreligger först sedan den enskilde visat 

att han fått en skuld till assistansanordnaren, vilket sker när vikarie tillhan-

dahållits. För tid som vikarie saknats kan därför några merkostnader inte 

anses ha uppkommit.  har inte visat att vikarie anlitats för den 

tid som kommunstyrelsen angivit i sitt beslut den 27 januari 2015 och nå-

gon skuld har därför inte heller uppkommit för motsvarande tid. Assistans-

anordnarens sjuklönekostnad kan i sådant fall inte anses utgöra en ersätt-

ningsbar merkostnad som kommunen ska bevilja ekonomiskt stöd för en-

ligt 9 § 2 LSS. Överklagandet ska därför avslås.  

 

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

 

 

Eljena Ulfhake Berglund 

rådman 
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www.domstol.se 
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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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