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KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 
Avdelning 1  

 

DOM 
2020-04-09 
Meddelad i Göteborg 
 

Mål nr 6276-19 
6277-19 

 
  

 

 
Dok.Id 495081     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1531 
401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 

www.kammarratten.goteborg.se 
 

 
KLAGANDE 
Dekan Djeza Mohammed, 19910123-7452 
 
MOTPART 
Skatteverket 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 31 oktober 2019 i mål nr  
11093-19 och 11096-19, se bilaga A 
 
SAKEN 
Inkomstbeskattning  
Skattetillägg 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Dekan Djeza Mohammed yrkar att Skatteverkets beslut att skönsmässigt 

höja hans inkomst av tjänst samt ta ut skattetillägg ska upphävas. Han anför 

följande. 

 

Han har bara hjälpt sin familj när företaget har gått dåligt och han har inte 

fått en enda krona i lön. Han frågade Skatteverket hur han skulle gå tillväga 

när han ville hjälpa till i företaget och fick då beskedet att han skulle skriva 

in sig i personalliggaren. Han har inte haft utgifter för hyra och han har fått 

hjälp hemifrån.  
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Han hänvisar till ett antal handlingar från Arbetsförmedlingen som rör 

särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, lönebidrag och arbetspraktik. 

 

Skatteverket anser att överklagandet ska avslås.  

 

Kammarrätten har hållit muntlig förhandling. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. 

 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). 

 

 

 Ewa Hagard Linander 

 

 

Eveline Nilsson  Louise Malmberg 

referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
 
Avd. 1 

DOM 
2019-10-31 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
11093-19 
11096-19 
 

 

Dok.Id 642727     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

KLAGANDE 
Dekan Djeza Mohammed, 910123-7452 
  
MOTPART 
Skatteverket 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Skatteverkets beslut 2019-05-22, dnr 2 12 173624-19/5481 och 
2 12 173617-19/5481 
 
SAKEN 
Inkomstbeskattning 2016 och 2017 
Skattetillägg 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om anstånd med betalning av skatt. 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och ändrar Skatteverkets 

beslut på så sätt att Dekan Djeza Mohammed inte ska påföras kostförmån 

beskattningsåren 2016–2017.  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.  

 

  

Bilaga A
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BAKGRUND 

 

Skatteverket beslutade den 18 december 2018 att höja Dekan Djeza 

Mohammeds inkomst av tjänst för beskattningsåren 2016 med 123 282 kr 

avseende oredovisad lön och 10 296 kr avseende oredovisad kostförmån. 

För beskattningsåret 2017 beslutade Skatteverket att höja hans inkomst av 

tjänst med 69 009 kr avseende oredovisad lön och 10 530 kr avseende 

oredovisad kostförmån. Skatteverket beslutade även att påföra honom 

skattetillägg på den skatt som ska betalas på oredovisad lön. Beslutet 

motiverades enligt följande.  

 

Skatteverket har genomfört en utredning av Dekan Djeza Mohammeds 

arbetsgivare Berjan Djeza AB (bolaget) vilket medför beskattnings-

konsekvenser för Dekan Djeza Mohammed. Bolaget driver en restaurang. 

Enligt uppgifter i personalliggaren har Dekan Djeza Mohammed utfört 

arbete i bolaget. Han har i inkomstdeklarationer för år 2016 och år 2017 inte 

redovisat hela den lön, eller något förmånsvärde avseende fri kost, som 

Skatteverkets utredning visar att han erhållit. Eftersom lön och kostförmån 

inte kan beräknas tillförlitligt på grund av bristerna i inkomstdeklarationerna 

beräknas de till skäliga belopp. Lönen beräknas efter vad Dekan Djeza 

Mohammeds arbetsgivare har uppgett. Arbetsgivaren har uppgett att han har 

haft månadslön januari–juli 2016 och augusti–december 2017. För 

september–december 2016 och januari–juli 2017 beräknas lönen utifrån 

arbetade timmar enligt personalliggaren. Timlönen har beräknats genom att 

deklarerad inkomst för år 2017 har dividerats med antal arbetade timmar 

under samma år enligt personalliggaren. Enligt kontrolluppgift och uppgifter 

i Dekan Djeza Mohammeds självdeklaration har han fått lön från bolaget 

med 34 260 kr inkomståret 2016 och 129 248 kr inkomståret 2017. I Skatte-

verkets utredning har det kommit fram att han i själva verket ska beskattas 

för en inkomst på skäliga 157 542 kr inkomståret 2016 och 174 609 kr 

inkomståret 2017.  
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Anställda i restaurangbranschen ska minst ta upp förmån avseende en fri 

måltid under ett arbetspass. Arbetsgivaren har uppgett att anställda betalar 

för sina måltider i restaurangen, men inte kommit in med något underlag 

som visar att det förhåller sig så. Då det inte är visat att Dekan Djeza 

Mohammed har betalt för några måltider på restaurangen beräknar Skatte-

verket ett kostförmånsvärde för de arbetspass som enligt personalliggaren 

uppgår till åtta timmar eller mer. Eftersom Dekan Djeza Mohammed påförs 

skönsmässigt beräknad lön finns skäl att ta ut skattetillägg. Något skäl för 

befrielse från skattetillägg har inte framkommit. 

 

Sedan Dekan Djeza Mohammed begärt omprövning av Skatteverkets beslut 

om slutlig skatt beslutade Skatteverket den 7 mars 2019 att inte ändra det 

omprövade beslutet. Skatteverket tillade bl.a. följande. Det är ostridigt att 

Dekan Djeza Mohammed utfört arbete för bolaget under perioderna 

september–december 2016 och januari–juli 2017, men han har uppgett att 

detta skett helt utan ersättning. Skatteverket ifrågasätter inte att bl.a. 

familjemedlemmar vid enstaka tillfällen eller kortare perioder hjälper till i 

ett företag utan ersättning för sin insats. Med beaktande av den omfattande 

arbetsinsats om 622 timmar som han har utfört under en elvamånaders-

period har han sannolikt fått ersättning i form av lön som inte redovisats i 

deklarationen. Vidare har Dekan Djeza Mohammed inte styrkt att han inte 

har utnyttjat kostförmånen på restaurangen eller att han har betalt för maten 

på plats vid de tillfällen som han har ätit. Han har därför sannolikt utnyttjat 

förmån av en fri måltid per dag under de arbetspass som uppgår till åtta 

timmar eller mer. 

 

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Sedan Dekan Djeza Mohammed överklagat Skatteverkets omprövnings-

beslut ändrade Skatteverket vid obligatorisk omprövning den 22 maj 2019 

delvis sitt tidigare beslut på så sätt att Dekan Djeza Mohammeds kostförmån 
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för inkomstår 2016 minskades med 1 936 kr. För inkomstår 2017 minskades 

hans löneinkomst med 30 913 kr och kostförmån med 3 240 kr. Underlaget 

för påfört skattetillägg minskades med 30 913 kr. Beslutet motiverades i 

huvudsak med att Skatteverket gjorde samma rättsliga bedömning som 

tidigare, men att det fanns skäl för vissa beloppsmässiga justeringar.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Dekan Djeza Mohammed yrkar att han ska beskattas i enlighet med in-

lämnade deklarationer för beskattningsåren 2016–2017 samt att han ska 

beviljas anstånd med inbetalning av skatten. Han anför i huvudsak följande. 

Hans syster äger restaurangen och hon blev allvarligt sjuk. Det fanns därför 

inte någon ansvarig för restaurangen under den aktuella perioden. Allt i 

bolaget sköttes inte på rätt sätt. Då det är ett familjeföretag och företaget var 

i behov av hjälp ställde han upp och arbetade gratis, men han har inte fått en 

krona lön utbetald svart. Att ställa upp för familjen är en del av hans kultur. 

Bolaget hade även en obetald skuld, vilket utgjorde hinder för Arbets-

förmedlingen att utbetala bidrag för anställningen av honom. Han har inte 

fått fri kost på arbetsplatsen. 

 

Skatteverket anser att överklagandet ska avslås.  

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling i målen och då hört Shanga 

Djeza som vittne. Hon anför i huvudsak följande. Hon är Dekan Djeza 

Mohammeds syster. Hon var också hans arbetsgivare under år 2016–2017. 

Hon var allvarligt sjuk under den aktuella perioden och det gick inte alls bra 

för restaurangen. Dekan Djeza Mohammed hjälpte då till i restaurangen och 

fick inte betalt för det. Han fick inte heller någon mat när han arbetade.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra 

inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt i inkomst-

slaget tjänst (11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen [1999:1229], 

förkortad IL). 

 

Inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras 

eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del (10 kap. 8 § IL). 

 

Om den som är skyldig att lämna deklaration inte har gjort det, ska skatten 

eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt 

med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskattning). Detsamma gäller 

om skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt på 

grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen (57 kap. 1 § 

första stycket skatteförfarandelagen [2011:1244], förkortad SFL).  

 

Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning (49 kap. 6 § SFL). 

 

Vid skönsbeskattning är skattetillägget på slutlig skatt 40 procent och 

skattetillägget på annan skatt 20 procent. Skattetillägget ska beräknas på 

1. den skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den uppgifts-

skyldige utöver vad som annars skulle ha bestämts enligt 

a) de uppgifter som den uppgiftsskyldige har lämnat till ledning för be-

skattningen på något annat sätt än muntligen, och 

b) de avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom 

ett år från utgången av beskattningsåret, och 

2. den skatt som till följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den 

uppgiftsskyldige (49 kap. 15 § SFL). 
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Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift 

om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp. 

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om 

1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha 

a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande, 

b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelse av de faktiska 

förhållandena, eller 

c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter eller 

uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer,  

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, 

eller 

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning 

att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för 

dröjsmålet (51 kap. 1 § SFL). 

 

Syftet med en skönsbeskattning är att åstadkomma en materiellt riktig 

beskattning. För att skönsbeskattning ska komma i fråga måste det röra sig 

om sådana väsentliga brister att deklarationen helt eller delvis framstår som 

ett otillförlitligt underlag för beskattningsbeslut. Skatteverket har att göra 

sannolikt att det finns ett orsakssamband mellan bristen i underlaget och 

möjligheten att göra en tillförlitlig beräkning av inkomsten samt att det 

belopp som uppskattats är rimligt. Är bevisningen tillräcklig för sköns-

mässig avvikelse från deklarationen är den också tillräcklig för att ta ut 

skattetillägg (jfr prop. 2002/03:106 s. 133 f.).  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Anstånd  

 

Dekan Djeza Mohammed yrkar att han ska beviljas anstånd med inbetalning 

av skatten. Skatteverket har inte genom de nu överklagade besluten beslutat 



  Sida 7 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

DOM 
2019-10-31 

11093-19 
11096-19  

 
 
i fråga om anstånd. Förvaltningsrätten kan därför inte som första instans 

pröva hans yrkande om anstånd. Yrkandet ska därmed avvisas. 

 

Oredovisad lön 

 

Frågan i målen är inledningsvis om Skatteverket har haft fog för att sköns-

mässigt höja Dekan Djeza Mohammeds inkomst av tjänst på grund av 

oredovisad lön under beskattningsåren 2016–2017. 

 

Vid utredning hos Dekan Djeza Mohammeds arbetsgivare har det kommit 

fram att han har för perioderna januari–juli 2016 och augusti–december 

2017 har fått månadslön. För år 2016 överstiger den av arbetsgivaren 

uppgivna månadslönen vad som har redovisats i kontrolluppgifter och i 

Dekan Djeza Mohammeds deklaration. Redan på den grunden anser 

förvaltningsrätten att Skatteverket har gjort sannolikt att det finns sådana 

brister i deklarationen för beskattningsåret 2016 att underlaget för skatten 

inte kan beräknas tillförlitligt. 

 

Därutöver är det ostridigt att Dekan Djeza Mohammed har arbetat 

622 timmar under perioden september 2016–juli 2017 i enlighet med vad 

som framgår av bolagets personalliggare. Han har inte tagit upp någon 

ersättning för detta arbete i deklarationen utan uppger att arbetet har varit 

oavlönat. Skälet till att han har arbetat utan lön är att han har velat stötta 

familjeföretaget under en svår period.  

 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att det kan finnas skäl att under en 

kortare period stötta ett familjeföretag genom att utföra oavlönat arbete. 

Allmänt finns det dock en förhållandevis stark presumtion för att den som 

arbetar i en näringsverksamhet får betalt för sitt arbete.  
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Shanga Djeza har i förvaltningsrätten bekräftat Dekan Djeza Mohammeds 

uppgifter att hans arbete har varit oavlönat. Bevisvärdet av detta vittnesmål 

får dock anses vara begränsat, mot bakgrund av att Shanga Djeza såsom 

nära anhörig till och arbetsgivare för Dekan Djeza Mohammed har ett 

intresse av att lönekostnaden ska bestämmas till ett så lågt belopp som 

möjligt.  

 

Dekan Djeza Mohammed har arbetat i en inte obetydlig omfattning i bolaget 

och det har skett under en längre period. Det framstår inte som rimligt att 

han skulle arbeta i en sådan omfattning utan någon ersättning. Att arbets-

givaren periodvis har redovisat lön till honom beror sannolikt på att bolaget 

då har erhållit bidrag från Arbetsförmedlingen för hans anställning. Enligt 

förvaltningsrättens mening finns det då ett starkt incitament att redovisa 

lönekostnaden. Skatteverket har mot denna bakgrund gjort sannolikt att 

Dekan Djeza Mohammed har utfört arbete som genererat lön under den i 

målen aktuella perioden. Eftersom Dekan Djeza Mohammed inte har tagit 

upp lönen i sina deklarationer för beskattningsåren 2016–2017 har 

deklarationerna sådana brister som gör att underlaget för skatten inte kan 

beräknas tillförlitligt. Lönen får anses ha kommit honom tillhanda under 

respektive beskattningsår. Skatteverket har därför haft fog för sitt beslut att 

beskatta Dekan Djeza Mohammed för oredovisad lön under aktuella 

beskattningsår. Vad gäller Skatteverkets beräkning av lönens storlek baseras 

den på uppgifter från arbetsgivaren och en beräkning av uppskattad timlön 

utifrån deklarerade inkomster. Beloppen framstår som skäliga. Över-

klagandet ska därmed avslås i denna del. 

 

Kostförmån 

 

Skatteverket har även beslutat att beskatta Dekan Djeza Mohammed för 

oredovisad kostförmån.  

 



  Sida 9 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

DOM 
2019-10-31 

11093-19 
11096-19  

 
 
En huvudprincip vid inkomstbeskattningen är att det allmänna har bevis-

bördan såvitt gäller intäktssidan. Vid den ordinarie beskattningen innebär 

detta att den enskilde normalt ska beskattas för en viss intäkt endast om det 

framstår som sannolikt att de omständigheter som medför skatteplikt före-

ligger. Den angivna principen kan emellertid inte alltid upprätthållas fullt ut. 

För att beskattningsreglerna ska fungera ändamålsenligt och för att kraven 

på likformighet och rättvisa vid beskattningen ska tillgodoses kan det vara 

nödvändigt att modifiera principen. Vad gäller bilförmån har Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalat att det är nödvändigt med en presumtion som 

innebär att den som har dispositionsrätt till bilen också har använt bilen i 

den omfattning som fordras för skatteplikt, eftersom en bevisbörda på det 

allmänna i den delen skulle leda till oöverstigliga utredningssvårigheter. Det 

allmänna ska dock anses ha bevisbördan såvitt gäller den grundläggande 

förutsättningen att dispositionsrätt har förelegat (jfr RÅ 2001 ref. 22). 

 

Det framstår som att Skatteverket baserar sitt beslut avseende kostförmån på 

en presumtion att alla anställda i restaurangbranschen erhåller fri kost. 

Skatteverket har inte närmare motiverat vad myndigheten grundar denna 

presumtion på. En presumtion som den Skatteverket tillämpar medför att 

den skattskyldige åläggs en bevisbörda för att denne inte har utnyttjat 

förmån av fri kost. Det är svårt för en enskild skattskyldig att bevisa att ett 

faktiskt förhållande inte har inträffat. Om det inte av utredningen framgår att 

de anställda har möjlighet att få fri kost eller kost till reducerat pris hos 

arbetsgivaren framstår det inte som motiverat att ålägga den enskilde en 

sådan bevisbörda. Liksom det i fråga om bilförmån ankommer på Skatte-

verket att göra sannolikt att den skattskyldige har haft dispositionsrätt till en 

tjänstebil innan presumtionen att den skattskyldige har fått bilförmån in-

träder bör det enligt förvaltningsrättens mening ankomma på Skatteverket 

att göra sannolikt att Dekan Djeza Mohammed har haft tillgång till fri kost. 

För att det ska vara fråga om förmån av fri kost ska arbetsgivaren helt bära 

kostnaderna för de anställdas måltider eller subventionera dessa (jfr RÅ 
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2002 ref. 10). I det fall arbetsgivaren till Skatteverket har uppgett att en 

skattskyldig åtnjutit förmån av fri kost har det gett anledning att anta att den 

skattskyldige i sin anställning har haft möjlighet att erhålla sådan (jfr RÅ 

1992 ref. 108). 

 

Skatteverket har inte fört fram några konkreta omständigheter som ger stöd 

för att bolaget har erbjudit sina anställda fri kost, såsom att sådana uppgifter 

har lämnats av arbetsgivaren, att det följer av avtal eller liknande. Arbets-

givaren har uppgett att anställda får betala för sina måltider om de äter i 

restaurangen. Detta ger inte stöd för att måltider erbjuds kostnadsfritt eller 

till reducerat pris, utan det framstår som att de anställda har kunnat betala 

för måltider på samma villkor som betalande kunder. Endast det för-

hållandet att arbetsgivaren driver en restaurang kan enligt förvaltnings-

rättens mening inte vara tillräckligt för att Skatteverket ska anses ha gjort 

sannolikt att de anställda har haft tillgång till förmånen av fri kost. Skatte-

verket har således inte gjort sannolikt att Dekan Djeza Mohammed har fått 

förmån av fri kost på sin arbetsplats. Det finns därför inte grund för att 

beskatta honom för kostförmån i inkomstslaget tjänst under beskattnings-

åren 2016 och 2017. Överklagandet ska därmed bifallas i denna del och 

Skatteverkets beslut ändras på så sätt att Dekan Djeza Mohammed inte ska 

påföras kostförmån beskattningsåren 2016–2017. 

 

Skattetillägg  

 

Eftersom Skatteverket har haft grund för skönsbeskattning avseende oredo-

visad lön har det även funnits skäl för att påföra Dekan Djeza Mohammed 

skattetillägg i denna del. Det har i målen inte kommit fram någon grund för 

hel eller delvis befrielse från påfört skattetillägg. Överklagandet ska därför 

avslås i denna del. 
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Sammanfattning 

 

Förvaltningsrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att det finns 

skäl för skönsbeskattning av kostförmån under beskattningsåren 2016 och 

2017. Överklagandet ska därför bifallas i den delen. Skatteverket har dock 

gjort sannolikt att det finns grund för skönsbeskattning av oredovisad lön 

under aktuella beskattningsår och att det uppskattade beloppet är skäligt. 

Det finns därmed även grund för skattetillägg. Skäl för befrielse av 

skattetillägget har inte kommit fram. Överklagandet ska därför avslås i 

övrigt.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-13) 

 

Emma Annelund 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Karin Nodin, Håkan Olsson och 

Krister Stensson deltagit.  

 

Föredragande i målen har varit förvaltningsrättsnotarien Ina Sacko Nilsen. 
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Hur man överklagar FR-13 
  

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 2 månader 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del 
av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i 
stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om 
rätten vid förhandlingen gav besked om datum för 
beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit in 
till domstolen när tiden går ut. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tid- 
en har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

För enskild part går tiden för att anslutnings-
överklaga ut 3 månader från beslutets datum. 

För part som företräder det allmänna räknas 
3 månader från det att den enskilda parten fick 
del av beslutet. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något 
annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras 
och vilken ändring du vill ha. 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller organisa-
tionsnummer. Lämna också aktuella och full-
ständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvalt-
ningsrätten. Du hittar adressen i beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-det 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent 
avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att 
beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvalt-
ningsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning kan även kammarrätten skicka brev på detta 
sätt. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i beslutet. Mer information finns på 
www.domstol.se. 

Vilken dag går tiden ut? 

Oftast är sista dagen för överklagande exakt 2 mån-
ader från det datum som tiden börjar räknas. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 21 december 

 tiden går ut den 21 februari. 

Om samma datum inte finns i slutmånaden går 
tiden i stället ut på slutmånadens sista dag. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 31 december 

 tiden går ut den 28 februari. 

Är sista dagen en lördag, söndag eller helgdag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det 
att överklagandet kommer in nästa vardag. 
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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 två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades.  
 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då han/hon fick del av 

kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen 

med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 

juli, som inte har någon motsvarighet två månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista 

dag, dvs. i det här exemplet den 30 september. 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. 

 

Om en part har överklagat beslutet får även motparten ge in ett överklagande, trots att den gällande tiden 

för överklagande gått ut. Ett sådant (anslutnings-) överklagande ska ges in inom en månad räknat från 

utgången av den tidigare överklagandetiden. Ett anslutningsöverklagande förfaller om det första 

överklagandet återkallas eller av annan anledning förfaller. Även när det gäller anslutningsöverklagande 

krävs prövningstillstånd. 

 

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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