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118 82 Stockholm

MOTPART
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning sydöst
Box 2163

550 02 Jönköping

AVGÖRANDE
ÖVERKLAGAT
Förvaltningsrätteni

Jönköpings dom den 29 april 2014 i mål nr 1625-14

SAKEN
Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453); fråga om
prövningstillstånd

KAMMARRÃTTENS AVGÖRANDE

Klaganden/ombudet
Motparten/ombudet

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten
Socialstyrelsen

För kännedom
För åtgärd
För delgivning

D0k.Id 157460
Postadress
Box 2203

550 02 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon

Telefax

036-16 19 68
036-15 68 00 (vx)
E-post: kaInmarrattenijonkoping@dom.se
wwwkammarrattenijonkoping.domsto1.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska meddelas om

-

det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall),

-

det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten
har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall),

-

det är vikti gt för ledningen av rättstillärnpningen att överklagandet
prövas av högre rätt (prej udikatfall)
eller

-

det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära
fall).

Detta framgår av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen

(1971:291).

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit

fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. överklagandet kommer
därför inte att prövas av kammarrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (fonnulär 1).

zz%m‘2M”.fl;M/"Lllvllklllll
Elisabeth Hagelin

Jane Ander son-Jarl
referent
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Bilaga

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 tre veckorfrån den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen for 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 forvaltningsdomstolenkrävs att
prövningstillståndmeddelas.Högstaförvaltningsdomstolenlämnarprövningstillståndom
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns

synnerligaskäl till sådanprövning,såsom att det finns grundför resningeller att målets
utgångi kammarrättenuppenbarligenberorpå grovt förbiseendeeller grovtmisstag.
Omprövningstillståndintemeddelasstårkammarrättensbeslutfast.Det ärdärförviktigtatt
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man

anserattprövningstillståndbör meddelas.

Skrivelsen med överklagande

l.

ska innehålla följande uppgifter;

den klagandes namn, person-/organisationsnummer,postadress, e-postadress och telefonnummertill
bostadenoch mobiltelefon. Dessutom ska adressoch telefonnummertill arbetsplatsenoch eventuellannan
plats därklagandenkan nås for delgivning lämnasom dessa uppgifterintetidigareuppgettsi målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen

och mobiltelefonnummeranges.0m någon person- eller adressuppgiftändrasärdet viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen
2.

det beslut som överklagas med uppgifi om kammarrättens namn, målnummer samt dagen for beslutet

3.

de skäl som klagandenvill åberopafor sin begäranom att få prövningstillstånd

4.

den ändringav kammarrättensbeslut som klagandenvill få till ståndoch skälen för detta

5.

de bevis som klagandenvill åberopaoch vad han/honvill styrkamed varje särskiltbevis.
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