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PÅ RÄTT SIDA

Att överklaga 
ett beslut
I förra numret av På rätt sida, (Reflex nr 6-2017), tog vi upp 

några viktiga delar i samband med att man gör en ansökan 

hos kommunen eller försäkringskassan, som exempel att 

spara kopior av alla papper. (Du som är Neuroförbunds-

medlem kan hämta artikeln på juridiksidorna på Neuro-

förbundets hemsida). Men om det efter din ansökan visar 

sig att kommunen eller försäkringskassan inte håller med dig 

utan avslår din ansökan helt eller delvis, vad kan du göra då? 

Text MAGNUS ANDERSSON

DET FÖRSTA som är viktigt är att 
myndigheten ska skicka dig ett 
skriftligt beslut. Där ska motiveras 
varför du inte fått det du ansökt 
om. Beslutet ska innehålla infor-
mation om den lag som ditt ärende 
gäller samt en beskrivning av det du 
ansökt om och de olika intyg man 
har bedömt ditt ärende utifrån. 

I vissa fall hänvisas det också till 
så kallad rättspraxis (hur domstolar 
tolkar liknande behov som dina). Sist 
men inte minst ska beslutet inne-
hålla en hänvisning om vart du ska 
skicka ett överklagande. Detta kallas 
ibland för ”besvärshänvisning”. 

Tumregeln är att du ska skicka 
överklagandet till samma myndighet 
som meddelat dig avslaget. Detta 
verkar kanske konstigt. Skälet till 
detta är att det ger myndigheten 
(kommunen eller försäkringskassan) 
en chans att ändra beslutet innan 
överklagandet skickas vidare till 
domstolen. 

En sak som omedelbart ska sägas 
här, är att ett beslut inte är ”fakta”. 
Beslutet är myndighetens tolkning 
av ditt ärende och dina behov. För 
om det alltid vore så att det myndig-
heten säger är ”korrekt”, skulle ju 
inte domstolar behövas. Med andra 
ord – det behöver inte vara så att det 
rent juridiskt är korrekt av kommu-
nen eller försäkringskassan att säga 
nej i ditt ärende.

INNAN DU ÖVERKLAGAR

Men innan du skickar in ett överklag-
ande finns det ett par tips att tänka 
på. Det är nämligen inte särskilt roligt, 
för att inte säga påfrestande, att 
hamna i domstol. Främst för att det 
tar så lång tid innan man får en dom 
i sitt ärende. Om detta vittnar många 
medlemmar i Neuroförbundet. 

Man får som regel räkna med en 
handläggningstid på flera månader.  
Vi rättsombud har klienter som väntat 
i mer än 1 år på besked! Så innan du Foto: Håkan Sjunnesson
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LÄS MER

Förvaltningslagen (1986:223  

Om domstolarnas handläggning 

av förvaltningsärenden. En ny 

förvaltningslag träder i kraft  

den 1 juli 2018 

Lag (1971:289) om allmänna  

förvaltningsdomstolar

Förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) Om rättskipning i 

Högsta förvaltningsdomstolen,  

kammarrätt och förvaltningsrätt

Socialförsäkringsbalkens 113 kap

Ändring, omprövning och  

överklagande av beslut fattade  

av försäkringskassan samt 

Pensionsmyndigheten

Lagen för den aktuella  

insatsen du ansökt om  

Tex lag om färdtjänst, lag om 

bostadsanpassning eller LSS mfl

överklagar kan det vara värt att  
fundera en extra gång på vilka alter-
nativa möjligheter som finns. Och om 
det till exempel är så att du saknar 
intyg som styrker dina behov, kan det 
vara en fördel att låta bli överklagan 
och i stället göra en ny ansökan.

ÖVERKLAGA MYNDIGHETSBESLUT

Om du ändå bestämt dig för att 
överklaga, så är det förvaltnings-
rätten du ska vända dig till. Det är 
den första av tre instanser bland 
förvaltningsdomstolarna. Till 
förvaltnings rätten överklagar du 
beslut av kommunen eller försäk-
ringskassans omprövningsbeslut. 

När du överklagar måste du göra 
det inom viss tid, vanligen inom  
3 veckor från det att du fått ett beslut 
från kommunen, respektive senast 2 
månader efter att du fått ett ompröv-
ningsbeslut från försäkringskassan. 

Här finns vissa möjligheter att få 
anstånd av förvaltningsrätten. Hur 

skriver man då ett överklagande? 
Detta är inte helt lätt att förklara  
kortfattat, men det finns några 
uppgifter du behöver ha med:

– Vilket beslut du överklagar 
(ange även datum för beslutet och 
ev. ärendenummer)

– Ditt yrkande, det vill säga vad du 
vill att förvaltningsrätten ska besluta

– Dina skäl till stöd för ditt 
yrkande. Alltså varför du anser att 
beslutet ska ändras, de bevis du vill 
lägga fram och vad du vill styrka med 
varje särskilt bevis. Ett exempel är att 
bifoga intyg som kanske förtydligar 
att du behöver det du ansökt om

Överklagandet ska dessutom 
innehålla personnummer och 
kontaktuppgifter, telefonnummer 
och gärna din epostadress. Om du 
anlitar ett ombud ska du skicka med 
en fullmakt. Om du har en god man 
som överklagar åt dig, behöver hen 
skicka med det godmansförordnande  
hen fått från överförmyndaren.

Det är också bra om du inte skriver 
ett alltför långt överklagande. 6–8 
sidor bör räcka. Att hålla sig till saken 
är också viktigt. När du överklagar 
ska du göra det skriftligt. Förvalt-
ningsrätten tar inte emot muntliga  
överklaganden. Dock går det att 
skicka in ett överklagande via epost.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

I förvaltningsrätten är handlägg-
ningen av målen oftast skriftlig. 
Det vill säga domstolen bedömer de 
inskickade papperen; din ansökan, 
intygen, myndighetsbeslutet samt 
ditt överklagande, och väger sedan 
detta mot lagen, lagens så kallade 
förarbeten (tankarna med lagen) 
samt hur lagen i dagsläget tillämpas 
(så kallad rättspraxis):

När du väl överklagat, kommer 
domstolen göra en bedömning om 
ditt mål behöver kommuniceras. 
Detta betyder att de två parterna – du 
och kommunen alternativt försäk-

ringskassan – inför domstolen erbjuds 
kommentera varandras skrivelser. 

Detta gör domstolen för att bringa 
klarhet i ditt ärende. När domstolen 
bedömer att målet är färdigutrett, 
fattar de så småningom en dom. 

I bland kan den skriftliga utred-
ningen kompletteras med en munt-
lig förhandling på plats i domstolen. 
Då får du, ditt eventuella ombud 
och motparten träffas i domstolen. 
Om det behövs kallas ibland även 
sakkunniga och en tolk. 

Det är inte så vanligt att förvalt-
ningsrätten håller muntlig förhand-
ling, men ordnas i vissa fall om du 
eller motparten ansöker särskilt om 
det, och man anser att detta kan 
förtydliga det skriftliga materialet. 

VAD KOSTAR DET?

Det kostar inget att överklaga. 
Du behöver bara stå för dina egna 
kostnader och behöver inte betala 
motpartens, även om du förlorar. 
Om du skulle vilja ha ett juridiskt 
ombud, får du dock betala detta 
själv. Hemförsäkringens så kallade 
”rättsskydd” täcker som regel inte 
kostnader för denna typ av mål. 

DU SOM ÄR MEDLEM i Neuroförbundet är 

välkommen att kontakta våra rättsombud 

på 08-677 70 19 eller rattsombud@neuro-

forbundet.se för enskild rådgivning eller 

hjälp vid ett överklagande. 

MAGNUS ANDERSSON

Koordinator för  

Neuroförbundets rättsombud


