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HÖGSTA 

FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 
BESLUT 

 

Dok.Id 154206     
     

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 

    4876-14 

 

 

 

meddelat i Stockholm den 10 december 2014 

 

KLAGANDE 

AA 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

103 51 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 30 juni 2014 i mål nr 1225-14 

 

SAKEN 

Arbetsskadeförsäkring 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter 

till Kammarrätten i Sundsvall för ny handläggning.  

 

BAKGRUND 

 

Försäkringskassan avslog AAs ansökan om livränta. Hon överklagade beslutet hos 

Förvaltningsrätten i Falun, som avslog överklagandet. I samband med att AA 

överklagade förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten i Sundsvall begärde hon 

anstånd för att komplettera sin talan. Kammarrätten beviljade henne anstånd t.o.m. 
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den 8 augusti 2014. Den 13 juni 2014 inkom en komplettering från AA. 

Kammarrätten beslutade den 30 juni 2014 att inte meddela prövningstillstånd.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

AA överklagar kammarrättens beslut och anför bl.a. att kammarrätten gav henne 

tillfälle att komplettera sitt överklagande, men avgjorde målet innan anståndstiden 

gått ut.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att 

avgöra målet omedelbart. 

 

Kammarrätten beviljade AA anstånd t.o.m. den 8 augusti 2014 med att 

komplettera sitt överklagande. Kammarrätten avgjorde sedan målet den 30 juni 

utan att avvakta den angivna tidsfristens utgång.  

 

För att ett mål ska få avgöras innan tiden för komplettering av ett överklagande 

har gått ut krävs att det klart framgår att klaganden slutfört sin talan. AA gav in en 

skrivelse till kammarrätten den 13 juni men det framgår inte av skrivelsen eller av 

omständigheterna i målet att hon därmed slutfört sin talan. Kammarrätten borde 

därför antingen ha utrett om någon ytterligare komplettering var att vänta eller ha 

avvaktat den angivna tidsfristens utgång innan den tog ställning till frågan om 

prövningstillstånd. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen finner därför att kammarrättens beslut ska 

upphävas och målet visas åter till Kammarrätten i Sundsvall för ny handläggning.  

 

 

 

 

_____________________ _____________________  
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_____________________ 

 

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Margit Knutsson och 

Thomas Bull. 

 

Målet har föredragits av justitiesekreteraren Anna Sellin. 


