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SnabbfaktaSnabbfakta
Kammarrätten i Stockholm är den största och äldsta av Sveriges fyra kammarrätter och är andra instans i de flesta  Kammarrätten i Stockholm är den största och äldsta av Sveriges fyra kammarrätter och är andra instans i de flesta  
förvaltningsmål. Domstolen är sista instans i migrationsmål, i egenskap av Migrationsöverdomstol, och för mål enligt förvaltningsmål. Domstolen är sista instans i migrationsmål, i egenskap av Migrationsöverdomstol, och för mål enligt 
lagen om elektronisk kommunikation.lagen om elektronisk kommunikation.

•  Domkrets för förvaltningsmål: Stockholms, Uppsala, Got•  Domkrets för förvaltningsmål: Stockholms, Uppsala, Got
lands och Västmanlands län (cirka 3 000 000 invånare) lands och Västmanlands län (cirka 3 000 000 invånare) 
Domkrets Migrationsöverdomstolen: hela SverigeDomkrets Migrationsöverdomstolen: hela Sverige

•  Anslag: 211 miljoner kronor•  Anslag: 211 miljoner kronor

•  Avgjorda mål: Cirka 29 000, varav cirka 20 500  •  Avgjorda mål: Cirka 29 000, varav cirka 20 500  
migrationsmålmigrationsmål

•  Anställda: Cirka 230 medarbetare•  Anställda: Cirka 230 medarbetare
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Presidenten har ordet
Det har gjorts jämförelser mellan 1989 och 2019, 
bland annat i en utmärkt utställning på Nationalmu-
seum. 1989 markerade början på en våg av folkligt 
uppror som ledde till att många länder i östra Europa 
tog vad som då såg ut som avgörande och definitiva 
steg i demokratisk riktning. Med detta följde också 
en utveckling mot ett oberoende och självständigt 
domstolsväsende. 2019 kunde vi tyvärr se en tendens 
i motsatt riktning. I några av dessa länder skedde all-
varliga politiska angrepp på domarkår och domstolar. 
Det blev tydligt hur snabbt det går att montera ned 
ett rättsväsende som det har tagit decennier att bygga 
upp. Vi blir samtidigt medvetna om att våra egna 
domstolar håller hög klass och stabilitet när det gäller 
oberoende och rättssäkerhet. Den här verksamhets-
berättelsen handlar om en av dessa domstolar, nämli-
gen Kammarrätten i Stockholm.

Berättelsen vänder sig till dig som av någon anled-
ning har kontaktat oss eller är intresserad av vår verk-
samhet. Du kanske är blivande medarbetare, part, 
nämndeman, student, besökare eller engagerad med-
borgare. Oavsett vilket önskar vi att du lätt ska hitta 
vad du söker. Förhoppningen är att du ska få några 

glimtar av vad vi gjorde under 2019 
och hur det bidrog till vårt 

mål om en effektiv verk-
samhet med hög kvalitet 

i medborgarnas tjänst.
Siffrorna talar i 

och för sig för sig 
själva. Vi avgjorde 
29 108 mål under 
året, vilket betyder 
att vi uppfyllde våra 
kvantitativa resul-
tatmål med råge. 

Gott så! 

Men en annan dimension är vad som döljer sig bakom 
siffrorna. På sidan 10 kan du följa ett mål från att det 
kommer in till oss till att det arkiveras för framtiden. 
Processen är en kedja där alla från registrator till 
domstolshandläggare, dömande personal och medar-
betarna i arkivet är viktiga länkar i helheten.

För vår organisation innebar 2019 att vi besluta-
de om att under våren 2020 gå ner från sex till fem 
dömande avdelningar. Den förändringen var en 
anpassning inför de minskade ekonomiska resurser 
som aviserades i regeringens budget för 2020. Efter 
årsskiftet tillkom dock ytterligare öronmärkta pengar 
till migrationsdomstolarna. Vi får återkomma i nästa 
verksamhetsberättelse till hur dessa kom till nytta. 

Oavsett anslagsnivå strävar vi efter att använ-
da resurserna så effektivt som möjligt. Under året 
utvecklade vi samordnade arbetsformer för att döma 
i mål som är många till antalet och som relaterar till 
samma frågor. I denna årsberättelse kan du läsa mer 
om dem, det vill säga hyperhidros-, ränteavdrags- och 
riskkapitalprojekten. Vi prövade också en modell med 
ett sommarkansli där vi samlade medarbetare och 
resurser fysiskt och organisatoriskt. Det visade sig 
vara lyckosamt för att hantera sommarledigheterna. 

Den förändring av organisationen som vi beslutade 
om innebär att vi från och med mars 2020 har fem 
kammarrättslagmän på kammarrätten. Att vara kam-
marrättslagman är att vara avdelningschef och samti-
digt arbetande domare. Här kan du läsa om hur den 
senast tillträdda av dem, Eva-Lotta Hedin, ser på sin 
roll och på det år som har gått sedan hon började sitt 
uppdrag.

Migrationsfrågorna debatterades flitigt under 
2019, inte minst uppmärksammades några mål om 
särskild utlänningskontroll, och om det fanns så kall-
ade verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att 
utvisa ett antal personer. Vi berättar i denna årsberät-
telse mer om hur Migrationsöverdomstolen fungerar. 
Domstolen arbetar med svåra enskilda avgöranden 
kring mänskliga öden och leder samtidigt den över-
gripande rätts tillämpningen på området. Migrations-
målen till domstolen har ökat från några tusen 2006 
till runt 20 000 mål 2019.

När vi går mot slutet av 2020 kommer vi att skri-
va årsberättelsen också för detta år om den domstol 
som jag har förmånen att vara president för. Efter ett 
händelserikt 2019 ser jag med nyfikenhet och stolthet 
fram emot att ta del även av den.

Thomas Rolén
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Lagledare och domare
Med en fot i chefskapet och den andra i domarrollen står Eva-Lotta Hedin stadigt i 
uppdraget som kammarrättslagman. 
Sedan ett drygt år är Eva-Lotta Hedin kammarrätts-
lagman vid Kammarrätten i Stockholm, en arbetsplats 
där hon tidigare har varit verksam. Hon har med sig 
gedigen erfarenhet från statlig förvaltning och ledar-
skap, bland annat från Polismyndigheten, Förvalt-
ningsrätten i Stockholm och från Tullverket.

Eva-Lotta Hedin är kammarrättslagman för avdel-
ning 6 på kammarrätten, som har ett 30-tal medar-
betare och handlägger drygt 5 000 mål varje år. Som 
kammarrättslagman ingår hon i avdelningens verk-
samhet och som ordförande dömde hon i cirka 1 500 
mål under 2019. 

Några av dem minns hon särskilt väl, till exem-
pel målen om krav på ekonomisk skötsamhet för att 
bedriva verksamhet inom boende och omsorg. Ett 
annat mål som stack ut från mängden gällde om en 
kommun kunde säga upp hyresgäster från ett kom-
munalt flyktingboende efter två år.

Operativ chefsroll
– Att vara kammarrättslagman är en operativ chefs-
roll. Eftersom kammarrättslagmannen också dömer 
tillsammans med andra ingår jag i ett kollektivt 
sammanhang där varje domare gör en självständig 
bedömning som ska utmynna i ett gemensamt beslut 
eller en dom, säger hon.

– Domarrollen är ett självständigt och oberoen-
de uppdrag. Samtidigt är min bild att man på kam-
marrätten är van vid att interagera, kollegorna är ett 
viktigt stöd och bollplank när vi tillsammans dömer i 
något knepigt eller svårt mål. Det är en trygghet och är 
samtidigt väldigt utvecklande, säger Eva-Lotta Hedin.

Vissa av målen som handläggs handlar om stora 

summor pengar eller får stora effekter för många 
människor. Andra kan vara tunga av känslomässiga 
skäl, inte minst mål inom det sociala området. Det kan 
till exempel handla om tvångsomhändertaganden av 
barn och unga eller om migrationsmål.

Hon tillstår att hon har ett särskilt gott öga till skat-
temålen, men vill inte enbart arbeta med dessa. Vari-
ationen och bredden är det som gör arbetet på kam-
marrätten stimulerande och utmanande. 

Utökat uppdrag
Kammarrätten har fått utökat uppdrag under senare 
år. Fram till 1990-talet dominerade skattemål, kör-
kortsfrågor och mål om tvångsvård av barn och miss-
brukare. Så småningom ökade socialförsäkringsmå-
len. När dåvarande Utlänningsnämnden lades ned 
i mitten på 2000-talet etablerades Migrationsöver-
domstolen och därmed ökade antalet migrationsmål 
i kammarrätten. 

För Eva-Lotta Hedin innebär det att den kammar-
rätt hon nu arbetar för skiljer sig väsentligt från när 
hon började i domstolsväsendet som notarie på läns-
rätt i slutet av 1980-talet.

– Som domare arbetar jag med mål som har stor 
påverkan på och ligger nära medborgarnas vardag. 
Och som avdelningschef leder jag en verksamhet med 
kompetenta och självständiga medarbetare. Det ger 
en helhet i uppdraget, säger hon.

– Och dessutom, säger hon och gestikulerar från 
Slussen i öst till Stadshuset i väst, har jag ju nog ett av 
Sverige vackraste tjänsterum med en fantastisk utsikt 
över Riddarfjärden.

Som domare arbetar Som domare arbetar 
jag med mål som har jag med mål som har 
stor påverkan på och stor påverkan på och 

ligger nära medborgarnas vardag. ligger nära medborgarnas vardag. 
Och som avdelningschef leder jag Och som avdelningschef leder jag 
en verksamhet med kompetenta en verksamhet med kompetenta 
och självständiga medarbetare. och självständiga medarbetare. 
Det ger en helhet i uppdraget.Det ger en helhet i uppdraget.”
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Vägen till ett hållbart arbetsliv
Kammarrätten strävar efter att vara en hållbar arbetsplats. Det sker genom att 
motivera medarbetarna till att bidra till en god arbetsmiljö och till att ta hand om sin 
egen hälsa. 
Kammarrätten har sedan några år tillbaka ett aktivt 
främjande och förebyggande hälsoarbete. Det främ-
jande arbetet handlar om att ta fasta på det friska och 
ge medarbetarna verktyg för att behålla sin hälsa. Att 
förebygga syftar till att fånga upp dem som är i risk-
zonen för ohälsa. 

Kammarrätten erbjuder föreläsningar och aktivi-
teter för att motivera och inspirera till arbetsglädje, 
god arbetsmiljö och hälsa. Teman har växlat mellan 
arbetsglädje, likabehandling kopplat till medarbe-
tarskap, stress och träning och kostråd. Under 2019 
besökte bland andra träningsexperten Leila Söder-
holm kammarrätten. Hon berättade om hur den lilla 
rörelsen i vardagen kan göra stor skillnad. Juristen 
Naiti del Sante föreläste om sexuella trakasserier 
samt om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet 
kopplat till dessa frågor.

– Genom friskvårdsbidrag och tid för träning upp-
muntrar vi medarbetarna att ta hand om sin hälsa.  
Domstolen sponsrar också deltagande i motions-
lopp, ibland tillsammans med andra domstolar, säger 

HR-chef Gunilla Norin Blomberg.
Varje vecka erbjuds massage i domstolens loka-

ler för avslappning och återhämtning. För att samla 
önskemål, arrangera och hålla samman hälsoarbetet 
finns en friskvårdsgrupp. Gruppens uppdrag är att 
hjälpa medarbetare att hitta aktiviteter som passar 
just dem. Friskvårdsgruppen har också egna åter-
kommande arrangemang som motionslopp runt Rid-
darfjärden och bordtennisturnering.

I september deltog drygt 120 medarbetare i en 
friskvårdseftermiddag vid Bosön, Riksidrottsförbun-
dets utvecklingscenter, en plats som många förknip-
par med elitidrott, forskning och kanske med fystes-
ter för idrottsprofiler. 

– I denna miljö fick vi springa, hoppa, sikta, 
stretcha och slappna av under ledning av professio-
nella instruktörer. Vi hade först och främst väldigt 
roligt tillsammans. Och förhoppningsvis blev några 
inspirerade till att prova nya träningsformer, säger 
Gunilla Norin Blomberg.

5



6

Ny intern karriärväg
Under 2019 fick sex medarbetare på kammarrätten en ny roll som kammarrätts
sekreterare.
Under året har kammarrätten utvecklat rollen som 
föredragande jurist. Syftet är att skapa nya möjlighe-
ter till utveckling för medarbetare med lång erfarenhet 
av att arbeta vid en förvaltningsdomstol. Sex personer 
vid olika avdelningar anställdes i en första omgång till 
den nya rollen. En av dem är Henrik Dahlén, som har 
arbetat på kammarrätten i drygt tio år.

– Det passar mig bra att arbeta vid förvaltnings-
domstol. Befattningen som kammarrättssekreterare 
är ännu ny, men ambitionen är att jag ska få möjlighet 
att utveckla den, säger han.

Henrik Dahlén har sedan tidigare ett intresse för 
skatt och fastighetstaxering. Han ser gärna att han 
nu får fortsätta fördjupa sig inom denna specialise-
ring. Han har också arbetat i riskkapitals- och ränte-
avdragsprojekt i kammarrätten. Rollen som kammar-
rättssekreterare kan innebära ett ökat ansvar för 
utvecklingsområden och projekt.

En annan ny intern karrriärväg är att det sedan 
början av 2019 finns en administrativ föredragande 
inom domstolens administration.
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Konstitutionsutskottet på besökKonstitutionsutskottet på besök
Konstitutionsutskottet besökte kammarrätten den 24 januari 2019. Man diskuterade bland annat Konstitutionsutskottet besökte kammarrätten den 24 januari 2019. Man diskuterade bland annat 
domstolarnas konstitutionella ställning och behovet av lagprövning.domstolarnas konstitutionella ställning och behovet av lagprövning.

Domarutbildade diplomerade
Kammarrättens domarkår samlades i början av december för att summera ett 
händelserikt 2019. För tredje året i rad var den högtidliga diplomeringen av asses-
sorer eftermiddagens höjdpunkt.
Den 10 december hölls mer än en högtidlig tillställ-
ning i Stockholm – inte bara nobelprisutdelningen  – 
utan även kammarrättens årliga så kallade plenum. 
Kammarrättens president Thomas Rolén inledde med 
en kort betraktelse över verksamhetsåret. Därefter 
riktades uppmärksamheten mot årets nya assessorer 
som kom in i Plenisalen.

Föränderlig omvärld
Men förutom högtidligheter och gratulationer talade 
Thomas Rolén också om den delvis nedslående utveck-

lingen i omvärlden och hur den slår mot demokratin, 
domarrollen och domstolarnas självständighet.

– Vi har blivit mer medvetna om att vi, inte bara till 
det positiva, lever i en föränderlig omvärld. När det 
gäller domstolarnas självständighet ser vi i några av 
våra europeiska grannländer nedslående exempel på 
det. I allt detta är det viktigt för er, och för domstols-
världen, att stå fast vid de grundläggande värden som 
en gång fick er att välja domarbanan. Utan domare är 
demokratin i fara. Vi ska inte vänja oss och inte nor-
malisera, sa Thomas Rolén.

77
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Migrationsöverdomstolen  
tolkar, dömer och visar vägen
Under 2019 var migrationen i den politiska och mediala hetluften. Regeringen till-
satte en kommitté under ledning av kammarrättspresidenten Thomas Rolén för att 
utreda och föreslå hur Sveriges framtida migrationspolitik ska se ut. Samtidigt tog 
Migrationsöverdomstolen ställning i juridiska frågor som gav vägledning om hur 
dagens lagstiftning ska tolkas.
Kammarrätten i Stockholm är sedan 2006 Migra-
tionsöverdomstol, det vill säga högsta instans för 
utlännings- och medborgarskapsärenden.

Antalet mål som kommit in till migrationsöver-
domstolen har successivt ökat under åren, från några 
tusen mål 2006 till runt 20 000 mål 2019. 

Uppmärksammade mål
Många av frågorna som domstolen avgjorde under 
2019 blev mycket uppmärksammade och omdisku-
terade, inte minst ärenden som rörde lagen om sär-
skild utlänningskontroll (LSU). För Migrationsöver-
domstolen innebar det att medarbetarna arbetade 
med komplicerade och i vissa fall oprövade juridiska 
knäckfrågor – som var av stor betydelse för de perso-
ner som berördes – under en pågående intensiv poli-
tisk och medial debatt.

Det stora antalet asylsökande som kom 2015 inne-
bar att antalet mål i migrationsdomstolarna och Mig-
rationsöverdomstolen ökade kraftigt. Därefter beslu-
tade riksdagen om en tillfällig lag som begränsade 
möjligheten att få uppehållstillstånd. 

2018 beslutade riksdagen om den så kallade gym-

nasielagen som skulle göra det möjligt för vissa unga 
asylsökande att få uppehållstillstånd för att studera 
på gymnasiet. Många mål angående denna lag har 
därefter behandlats i Migrationsöverdomstolen och 
domstolen har meddelat tre prejudicerande domar 
om hur bestämmelserna ska tolkas. 

Effektivt och rättssäkert
– Det var angeläget att de enskilda fick beslut i sina 
ärenden så snart som möjligt. Men det var också vik-
tigt att upprätthålla kvaliteten i dömandet, särskilt i 
de prejudicerande avgörandena. Det säger kammar-
rättslagmannen Anita Linder vid avdelning 1, den 
avdelning som samordnar arbetet med prejudikat vid 
Migrationsöverdomstolen.

I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentarisk 
kommitté som ska ta ställning till hur en långsiktigt 
hållbar migrationspolitik ska se ut. Migrationspoliti-
ken ska, enligt direktiven, ha ett brett stöd i den svens-
ka riksdagen. Kommittén leds av kammarrättspresi-
denten Thomas Rolén och ska lämna sitt betänkande 
i augusti 2020.

Så här ska lagen tolkas – några intressanta Så här ska lagen tolkas – några intressanta 
prejudikat 2019prejudikat 2019  
MIG 2019:9MIG 2019:9
Bedömning av om en Bedömning av om en 
asylsökande som arbetat asylsökande som arbetat 
som fångvaktare i hemlansom fångvaktare i hemlan
det ska uteslutas från att det ska uteslutas från att 
anses som flykting eller anses som flykting eller 
om handlandet ska anses om handlandet ska anses 
ha skett under tvång.ha skett under tvång.

MIG 2019:12MIG 2019:12
Vad krävs för att kravet Vad krävs för att kravet 
på anknytningspersonens på anknytningspersonens 
försörjningsförmåga ska försörjningsförmåga ska 
vara uppfyllt?vara uppfyllt?

MIG 2019:15MIG 2019:15
En utlänning kan få fortEn utlänning kan få fort
satt uppehållstillstånd på satt uppehållstillstånd på 
grund av arbete även om grund av arbete även om 
det inte är utrett att dendet inte är utrett att den
ne fått lagstadgade ne fått lagstadgade 
semesterförmåner under semesterförmåner under 
tidigare tillståndsperioder.tidigare tillståndsperioder.

MIG 2019:17MIG 2019:17
Tolv månader är den Tolv månader är den 
maximala tid som en utmaximala tid som en ut
länning får hållas i förvar länning får hållas i förvar 
för verkställighet av ett för verkställighet av ett 
avlägsnande beslut om avlägsnande beslut om 
det är samma verkställigdet är samma verkställig
hetsärende.   hetsärende.   

88
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Från mål till prejudikat
För att ett mål ska tas upp av Migrationsöverdomstolen krävs att det har betydelse 
för rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl.
När någon söker uppehållstillstånd eller asyl i Sverige 
utreder Migrationsverket först ärendet. Migrations-
verkets beslut kan sedan överklagas till någon av de 
fyra migrationsdomstolarna i Stockholm, Malmö, 
Göteborg och Luleå. Ungefär 40 procent av domar-
na och besluten i migrationsdomstolarna överklagas 
till Migrationsöverdomstolen, som dock bara beviljar 
prövningstillstånd i ett begränsat antal av målen. 

– Om vi ska släppa upp ett mål krävs att det har 
betydelse för rättstillämpningen eller att det finns 
synnerliga skäl, som till exempel om det har skett ett 
allvarligt processuellt fel i en tidigare instans. Våra 

domar ska ge vägledning till underinstanserna när de 
ska avgöra en liknande fråga. Vi ska alltså inte bara 
ta ställning i det enskilda fallet utan uttala oss princi-
piellt, säger kammarrättslagmannen Anita Linder vid 
avdelning 1, den avdelning som samordnar arbetet 
med prejudikat vid Migrationsöverdomstolen.

Referat av de vägledande avgörandena publiceras 
som referat och finns tillgängliga i olika rättsdataba-
ser. Under 2019 publicerades 26 sådana referat som 
behandlade flera olika frågor inom migrationsrät-
ten, till exempel asylfrågor och exempelvis frågor om 
familjeåterförening och förvar. 

MIG 2019:18MIG 2019:18
Betydelsen av ändrad uppgift om Betydelsen av ändrad uppgift om 
födelsetid vid bedömningen av om födelsetid vid bedömningen av om 
dispens ska meddelas från kravet dispens ska meddelas från kravet 
på styrkt identitet i medborgarpå styrkt identitet i medborgar
skapsärende. skapsärende. 

MIG 2019:22MIG 2019:22
Vilka inkomster kan beaktas för att Vilka inkomster kan beaktas för att 
försörjningsförmågan vid anhöriginförsörjningsförmågan vid anhörigin
vandring ska vara uppfylld?  vandring ska vara uppfylld?  

MIG 2019:24MIG 2019:24
Framsteg som en utländsk dokFramsteg som en utländsk dok
torand har gjort utomlands i sina torand har gjort utomlands i sina 
studier räknas med vid prövningen studier räknas med vid prövningen 
om förlängt uppehållstillstånd kan om förlängt uppehållstillstånd kan 
beviljas. Vid en samlad bedömning beviljas. Vid en samlad bedömning 
är det oproportionerligt att inte är det oproportionerligt att inte 
bevilja uppehållstillstånd. bevilja uppehållstillstånd. 

Läs referaten av domarna på Läs referaten av domarna på domstol.sedomstol.se
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Så går vi i mål med våra mål 
Under 2019 avgjorde Kammarrätten i Stockholm drygt 29 000 mål. Vissa mål är kom-
plicerade och kräver veckor av förberedelser, andra hanterar vi på ett par dagar. En 
del handlar om skatter för miljonbelopp, andra om rätten till en personlig assistent. 
Målen kan också handla om tvångsomhändertagande av barn, eller om någon ska 
få uppehållstillstånd i Sverige. Målen hanteras av flera funktioner på kammarrätten 
– vaktmästeri, registratur, domstolshandläggare, föredragande jurister och domare 
– innan de expedieras och arkiveras för framtiden av arkivarien. Så här går det till på 
avdelning 5 som tar emot cirka 5 400 mål varje år.

1 2 3

1 Ett mål kommer in från någon av underinstan-
serna, det vill säga från Förvaltningsrätten i 

Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller från 
en migrationsdomstol. Ofta kommer målet per post, 
men allt oftare digitalt. Registrator kontrollerar om 
målet är särskilt brådskande och registrerar det i ett 
internt datasystem. Målet får ett målnummer och en 
kod som visar vad målet handlar om. Nu kan uppgif-
ter från underinstansen och från parterna hämtas in 
digitalt från datasystemet. Systemet lottar också ut 
målet till någon av de dömande avdelningarna, helt 
slumpmässigt. Med en rättssäker hantering ska det 
inte i förväg gå att ta reda på vem eller vilka som ska 
döma. Alla avdelningar tar i stort sett emot alla typer 

av mål, men det finns också mål som speciallottas. På 
avdelning 5 är det mål som rör folkbokföring, skola, 
läkemedel och tull. Registraturen lägger de handling-

ar som behövs i en akt. Målet skickas därefter till den 
avdelning som ska ta emot det.

2 På avdelning 5 finns sex domstolshandläggare. 
De är länken till juristerna på avdelningen och 

är behjälpliga fram till dess att målet är avgjort. När 
målet har kommit till avdelningen kontrollerar en 
domstolshandläggaren målet enligt en checklista och 
registrerar inkommande handlingar, digitalt eller i 
pappersformat. Handläggaren skickar ut olika hand-
lingar till parterna i målet, på uppdrag av juristerna, 
och bokar in muntliga förhandlingar med ombud, 
parter, tolkar och nämndemän. När en dom eller ett 
beslut har meddelats i ett mål är det domstolshand-
läggaren som skickar avgörandet till parterna.

De så kallade jourmålen – som till exempel kan 
handla om tvångsomhändertaganden – behöver tas om 
hand skyndsamt. Här kan beslut behöva tas samma 
dag som målet har kommit in till kammarrätten. 

På avdelning 5 vid Kammarrätten i Stockholm finns På avdelning 5 vid Kammarrätten i Stockholm finns 
domare, domare under utbildning, kammarrättssedomare, domare under utbildning, kammarrättsse
kreterare, föredragande jurister och domstolshandkreterare, föredragande jurister och domstolshand
läggare. Alla avdelningens medarbetare bidrar med läggare. Alla avdelningens medarbetare bidrar med 
olika kompetenser och färdigheter så att domstolen olika kompetenser och färdigheter så att domstolen 
så snabbt och rättssäkert som möjligt ska kunna avså snabbt och rättssäkert som möjligt ska kunna av
göra de mål som kommer till avdelningen.göra de mål som kommer till avdelningen.

Vi tar emot många typer av handlingar och hanteringVi tar emot många typer av handlingar och hantering
en blir alltmer digitaliserad. Det är svårt att förvara en blir alltmer digitaliserad. Det är svårt att förvara 
vissa typer av format, särskilt USB, CD, DVD och röntvissa typer av format, särskilt USB, CD, DVD och rönt
gen. De går inte att lägga in i våra system och de står gen. De går inte att lägga in i våra system och de står 
sig dåligt över tid.  sig dåligt över tid.  
– Anja Koronen, chef för registratur och arkiv.– Anja Koronen, chef för registratur och arkiv.
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4 5

3 På avdelning 5 finns cirka 17 föredragande juris-
ter och fiskaler (jurister som utbildas till doma-

re). När målet har lämnats över från domstolshand-
läggaren till juristen, bereder juristen målet. Det 
innebär att kontrollera och säkerställa målet ur ett 
juridiskt perspektiv så att det är klart att föredras i 
kammarrätten.  

Målen avgörs i den ordning som de kommer in, 
med undantag för jourmålen, som har särskild prio-
ritet. Ett mål avgörs efter antingen en föredragning 
eller en muntlig förhandling. Muntliga förhandlingar 
där parterna deltar är mindre vanliga på kammar-
rätten. När de förekommer är det främst i skattemål 
och i mål om tvångsomhändertagande av unga. I mål 
om tvångsomhändertagande av unga deltar också 
nämnde amän i dömandet. 

Inför en föredragning eller en muntlig förhand-
ling har den föredragande juristen gått igenom alla 
handlingar som finns i målet, även handlingarna från 
underinstanserna. Juristen skriver en så kallad före-
dragningspromemoria som sammanfattar innehållet 
i handlingarna och gör en rättsutredning med rele-
vanta rättskällor, det vill säga lagar, förarbeten och 
praxis. Juristen tar även fram ett förslag till dom eller 
beslut. Ibland tar juristen fram ett tryck med förslag 
till avgörande, det överklagade avgörandet och annat 
underlag som ledamöterna kan läsa igenom innan 
föredragningen. Vilka ledamöter som ska döma i vil-
ket mål framgår av ett veckoschema.

4 De nio kammarrättsråden på avdelning 5, som 
är ämnesansvariga för olika typer av mål, ser till 

att aktuella rutiner följs.
Vid föredragningen går den föredragande juristen 

igenom målet med ledamöterna och lämnar ett för-
slag till avgörande. För vissa mål krävs det två leda-
möter för att avgöra frågan om prövningstillstånd. 
Det krävs däremot tre ledamöter om det till exempel 
ska beslutas om en dom. 

Under föredragningarna gör varje ledamot en 
självständig bedömning och redogör för den i en sär-
skild ordning. Efter föredragningen läser alla ledamö-
terna förslaget till beslut eller dom. Efter eventuella 
justeringar skriver alla under den slutliga versionen 
av avgörandet, även den som har föredragit målet. 
Avgörandet lämnas därefter tillbaka till en domstols-
handläggare som expedierar, det vill säga skickar det 
till parterna.

5 Domstolshandläggaren lämnar det färdiga avgö-
randet samt övriga handlingar i akten till arki-

varien i arkivet. I arkivet förvaras alla mål som kam-
marrätten har hanterat från 1995 och framåt. Äldre 
mål finns i Riksarkivet. Avgörandet är nu en så kall-
lad allmän handling som alla kan begära ut och läsa. 
Arkivet lämnar ofta ut kopior av domar, beslut och 
andra handlingar till parter, journalister, myndighe-
ter och privatpersoner. Det finns dock vissa undan-
tag där uppgifter kan vara sekretessbelagda. Det kan 
till exempel handla om uppgifter om personliga eller 
ekonomiska förhållanden.

Vi brukar ha en arbetstopp under den första delen Vi brukar ha en arbetstopp under den första delen 
av sommaren eftersom många mål avgörs i underav sommaren eftersom många mål avgörs i under
rätterna innan semesterperioden och de mål som rätterna innan semesterperioden och de mål som 
överklagas kommer därefter till oss. Att vi hade ett överklagas kommer därefter till oss. Att vi hade ett 
särskilt sommarkansli 2019 underlättade mycket i att särskilt sommarkansli 2019 underlättade mycket i att 
jämna ut arbetet.jämna ut arbetet.
– Hagar Akrari, handläggarchef, kansliavdelningen– Hagar Akrari, handläggarchef, kansliavdelningen

Det kan bli väldigt spännande diskussioner under Det kan bli väldigt spännande diskussioner under 
föredragningarna, särskilt när de gäller prejudikatföredragningarna, särskilt när de gäller prejudikat
mål som ofta är juridiskt oprövad mark. mål som ofta är juridiskt oprövad mark. 
– May Al-Boujassam, föredragande jurist– May Al-Boujassam, föredragande jurist
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Projekt som effektiviserar
I regel sker arbetet med målen vid en avdelning. 
Men många mål med snarlika frågor hanteras 
ibland också i gemensamma projekt mellan av
delningarna. Tre projekt pågick under 2019:

• Hyperhidrosprojektet avser cirka 4 500 mål om 
ersättning för vårdkostnader för behandling i 
Danmark mot extrema svettningar. Hösten 2019 
hade kammarrätten avgjort 12 pilotmål och 
meddelat prövningstillstånd i drygt 500 mål.
  

• Riskkapitalprojektet handlar om en mängd 
mål om så kallad carried interest. Med carried 
interest avses en särskild andel av vinsten i en 
riskkapitalfond som tillfaller en fonds förvaltare 
sedan investerarna fått sin del.

• Ränteavdragsprojektet var ett något mindre 
projekt på skatterättsområdet. 

Det har varit omväxlande och inspirerande 
att få arbeta över avdelningsgränserna på 
det här sättet.
– kammarrättsrådet Karin Nilsson Edin, som 
arbetade med hyperhidrosprojektet under andra 
halvåret 2019.”

Tips och råd i skattemål
Rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål 
– ökad samsyn mellan inblandade parter beskriver hur skattemål kan hanteras 
av domstolar och parter.
Kammarrättslagman Marie Jönsson samordnade arbetet med rapporten som gavs ut 
gemensamt av Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomsto-
larna: Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade 
mål – ökad samsyn mellan inblandade parter.

Syftet med rapporten var att bidra till enhetlig och förbättrad 
hante ring av skattemål. I den 24 sidor långa, praktiskt inriktade 
rapporten finns förslag på åtgärder i framförallt stora och kompli-
cerade mål. Den lämpar sig dock för alla typer av mål. Här finns 
konkreta svar på vanliga frågor i hela kedjan, från det första 
bemötandet till hur en dom ska skrivas. Tonvikten ligger på 
domstolens processledning.

Används praktiskt
Rapporten, som förmedlades både till domstolar och par-
ter  under våren 2019, har redan kommit till omfattande 
praktisk användning. Den lyfts också fram i publika sam-
manhang där skattefrågor diskuteras, bland annat under 
årets Rättssäkerhetsdag, där Marie Jönsson deltog. Hon 
talade där på temat vad som utmärker ett bra ombud i 
skattemål. 

– Förtroendet för domstolarna är en bärande länk 
i skatteprocessen. Ett mål med rapporten är att den 
ska bidra till att upprätthålla och stärka just för-
troendet, säger Marie Jönsson.
Här kan du hämta rapporten: domstol.se.

http://kammarrattenistockholm.old.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Rapporter/Atgarder-for-att-forbattra-skatteprocessen-i-stora-och-komplicerade-mal/
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Följ Kammarrätten i Stockholm: Twitter @KammarrattSthlm, domstol.se samt LinkedIn.

Bakre redan: Administrativa föredraganden Richard Bexelius, kansliavdelningschefen och kammarrättsrådet Erika Odung, 
kammarrättslagmannen Marie Jönsson, kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist, kammarrättslagmannen EvaLotta Hedin, 
kammarrättslagmannen Annica Lindblom.

Främre raden: Administrativa fiskalen Emma Johansson, kammarrättslagmannen Anita Linder, kammarrättspresidenten 
Thomas Rolén, kansli chefen och kammarrättsrådet Heléne Lövung och kammarrättslagmannen Christian Groth.
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Andel av samtliga avgjorda mål – totalt

Antal inkomna, avgjorda och 
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Andel av samtliga avgjorda mål – totalt Antal prejudikat och beviljade prövnings-
tillstånd – Migrationsöverdomstolen

Fördelning av personalkategorier i procent 
vid Kammarrätten i Stockholm
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