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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
1192-10

meddelat i Stockholm den 25 mars 2011
KLAGANDE
AA

MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs beslut den 1 februari 2010 i mål nr 7424-09
SAKEN
Arbetsskadeförsäkring; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter
till kammarrätten för ny handläggning.

Dok.Id 103257
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

Försäkringskassan avslog den 5 juni 2008 AAs ansökan om livränta.
Försäkringskassan beslutade den 18 augusti 2008 att inte ändra sitt tidigare beslut.
AA överklagade till Länsrätten i Skåne län som i dom den 13 oktober 2009 avslog
överklagandet. Han överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg och begärde
anstånd till den 16 februari 2010 med att eventuellt komma in med fler
handlingar. Kammarrätten beslutade den 1 februari 2010 att inte meddela
prövningstillstånd.

YRKANDE M.M.

AA yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och
upphäver kammarrättens beslut. Han anför bl.a. att kammarrätten inte inväntat
kompletteringen och inte heller meddelat honom att avsikten var att fatta beslut
utan att invänta denna.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar
upp målet till omedelbart avgörande.

I kammarrätten begärde AA anstånd eftersom han avsåg att eventuellt komma in
med ytterligare handlingar. Det måste därför ha stått klart för kammarrätten att
han övervägde att komplettera målet inför prövningen av frågan om prövningstillstånd. Kammarrätten beslutade emellertid utan ytterligare åtgärder att inte
meddela prövningstillstånd. Mot denna bakgrund bör kammarrättens beslut
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att inte meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning.

Gustaf Sandström

Karin Almgren

Annika Brickman

Maria Lindeberg
Föredragande justitiesekreterare

Avd. I
Föredraget 2011-03-01

