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HÖGSTA 

FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 
BESLUT 

 

Dok.Id 132796     
     

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2293 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls torg 13 08-561 676 00  08-561 678 20 måndag – fredag 

08:00-16:30 

 

E-post: 

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 

 

 

 

    Mål nr 

    186-13 

 

 

 

meddelat i Stockholm den 4 juni 2013 

 

KLAGANDE 

AA 

 

 

  

MOTPART 

Kriminalvården 

Klient- och säkerhetsenheten 

Box 44015 

100 73 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Stockholms beslut den 4 december 2012 i mål nr 7006-12 

 

SAKEN 

Kriminalvård i anstalt; fråga om återförvisning 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter 

till Kammarrätten i Stockholm för ny handläggning.  

 

 

 

 



 BESLUT 2 

  Mål nr 

 186-13 

 

BAKGRUND 

 

AA har överklagat ett beslut från Kriminalvården om anstaltsplacering. 

Förvaltningsrätten i Uppsala har avslagit överklagandet. AA har överklagat 

domen per fax. Kammarrätten i Stockholm har den 3 oktober 2012 förelagt AA att 

inom sju dagar från att han tagit del av föreläggandet inkomma med 

överklagandet i original. Kammarrätten har den 4 december 2012 beslutat att 

avvisa överklagandet eftersom överklagande i original inte inkommit.  

 

YRKANDE M.M. 

 

AA yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen återförvisar målet till kammarrätten 

för ny handläggning och anför följande. Överklagande i original till kammarrätten 

har tillsammans med bilagor sänts per post den 8 oktober 2012 och torde ha 

inkommit den 9 oktober 2012. Kammarrätten har därefter av misstag sänt 

originalet tillsammans med komplettering och två bilagor till Högsta 

förvaltningsdomstolen, där dessa har aktbilagenummer 3, 4, 5 och 6 i ett helt 

annat mål, 5696-12 (mål nr 5049-12 i kammarrätten). 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar 

upp målet till omedelbart avgörande. 

 

Kammarrätten har avgjort målet med hänvisning till att undertecknat 

överklagande i original inte har inkommit.  

 

Det har numera visat sig att, såsom AA anför, överklagande i kammarrättens mål 

finns i Högsta förvaltningsdomstolens akt i mål nr 5696-12. 

Överklagandeskrivelserna har i akten fått aktbilagenummer 3 – 6. De har 

inkommit till Högsta förvaltningsdomstolen den 12 oktober 2012. De har inte 

inkomststämplats i kammarrätten, men själva överklagandet i mål nr 5696-12 

(aktbilagorna 1 och 2) har enligt stämpel kommit in till kammarrätten den  
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8 oktober 2012, och har därefter skickats till Högsta förvaltningsdomstolen och 

inkomststämplats med samma datum som aktbilagorna 3 – 6, dvs den 12 oktober 

2012. 

 

Med beaktande av ovanstående anser Högsta förvaltningsdomstolen att det inte 

finns skäl för kammarrättens beslut om avvisning. Det överklagade avgörandet 

ska därför upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning.  

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________  

 

 

_____________________ _____________________ 

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Mats Melin, Lennart Hamberg,  

Olle Stenman och Erik Nymansson. 

  

Målet har föredragits av justitiesekreteraren Cecilia Holmdahl. 

 


