
Sida 1 (2)
Må1nr 4ll8-17KAMM,{RRATTE}.1

I STOCKHOLM
Avdelning 02

BESLIJT
24fi-09-20
Meddelat i Stockholm

KLAGANDE
1 . Nackskadeforbundet, 8A2428 -8 592
Klöverstigen 10 C
784 5l Boriänge

2. P ersonskadeforbundet RTP, Västerås Lokalforening, 8 7 8 00 1 - 8 6 1 3

Ånghammar gatan 4

12133 Västerås

3. Personskadeforeningen NRH, 80249 6 -4485
Box 4
6712l Arvika

MOTPÅRT
Kammarkollegiet
Box2218
103 ti Stockholm

övrnr«-EcÅT Åvcönalror
Förvaltningsrätten i Stockholrns slutligt beslut den 30 jarn 2017
i målnr 24297-16

SÅKEN
Awisat överkiagand e; fr äga om prövnjngstillstånd
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Kammarrätten meddelar inte prövningstillstand. Förvaltningsrättens

avgörande står därfor fast.
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Srcir,nN rÖR KA1\trvI,q.RRÄrrnNS AvGÖRANDE

För att kammarrälten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstand.

Prövningstiiistand ska meddelas om

. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som

förvaltningsrätten har kommit til1 (rindringsfail),

. det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten

har kommit ti1l utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfaii),

. det iir r-iktigt ft)r ledningen av rättstilliimpningen att överklagandet

prövas av högre ratt (prejudikatfall)

eller

. det *nntrs firrns qmnediga skal an pröva öve*lagandet (extraordinåira

frr).

De{q .fr arng är au 3 4 _a § andra sff_clel ftiryaltningsprocesslagen (! 9 l I :29 1) .

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

fram till att provningstillstand inte ska meddelas. Överklagandet komm-el

därftr inte an pr6vas av kammarätten.
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r-\,

,r'*f i5,4.L
Rolf Bohlin
kammarrättsråd
referent

W"ffi."1*l
Hedviflsamuelsson
kammarättsfiskal
föredragande



Bilaga

HUR MAN OVERKLAGAR
Den som yill överklaga kammarräfiens avgöra:rde ska slliva fill Eögsta

förvallnhgsdonstolen. Shiv"L"o ställs alltså ti11Eögsta fbrvaltuilgsdomstolen rzez

ska shickas eller lamnas fill kammutatlen'

Overklagaadetskahakorniaitiatillkammarräften inotntreveckor fråa den dag då

kiagaldln f,ck de1 ay beslufet. Om beslutet har meddelats vid en multlig forhandlhg,

eller deivid en sådan lorhanriling har algetts nli.r beslutet kommer att meddelas, ska

dock öyerklagandet ha kommit ia i:rom fue veckor ft'å'n den dag domstolens beslut

neddelad"es. tia.o for öyerklagaude för det rllmänla rähas dock frål den dag

beshtet meddelades.

l= s-sia,::g=.ft; ö+=erkLagmrle r.-alLer oå ellÖrdag sÖndeg ellerhelgdag m:csommar-,

j.- e1==,rår:airlc,:ac&= dei at skirelsenkocrnff fo riaJ'G' Yaicag

i- E er evaiaagnie sla. larrrnn tas ryp i Eeg§ia ftrratbfu'pdcrnsioietr hävl a1t

iri.t,vtzgstifufu.Gi*:A*r" gOgsbfcreaiEnrrlg§c@stolealamrarrn-ö-veingsiill§rå:rd cn

if;i e ay Yrld fu hdumg aY rm"lrryt*g6. c övdiag@c-et p:övas elicr on dei fir'ns

Ermerliga skäl till gaå provnios såsom tr dst firrr*s gEd- föi raaing ell'er ati Däeb

igå"g it**"tt* gpe,rtatigil beror på grovt firbisemde eller grovt misstag'

Or-prti*-e;,1;*a;-t.;Aaä1Å*itåiEtnfoffien§beslut@att
detklarto"ltyo:rgttamgåravöverklagandettitll{Ögstaforvaitningsdomstolenvarfor man

:n.qer alt pröv:ringstillsiand bÖr meddelas.

1. deu klagades nrmn, person-/crgansaticm,ou"rma, posb&ess, e-posia&ess och telefomr:::mer iill

bostaclen ochmobjttel"t*- p".",t*sk: a&:ess o"htel"fcm'**t11 aödsplaben ocU evryrc] Am
pUi= ai, ttug*t* ha nås för deigivnbg l;--na-s om dessa r:pogirter rnre tidigare uppgetts itåLlel om

klaganden aalitar ombud, ska ombudets namn, podta&ess. e-posia&ess, telefonauimer iilt abetsplahen

ocb,mobiltelefomr:mor aages.Omnågon persm-'eller adressr4pgri rn&'as e detYktigt att alaaaial

marast görs ti1l lIö gsia lorvaltriagsdomstolen

2. det besiut som överklagas med uppg:i om kammarrältetr§ nmnn? målan'mrr]'er samt dagen för beslutet

3. de skä] somklagamdenvil äberopafbr sinbegäarr oo attfäprövaing§tilståad

4. den äadriag av kamqar-rätiers beslut som klagarden Yill fä ii]l stmd och skalen for detta

Ssivelsen ssd §vel'klagaade slr lurlehåIlq filiaade upp$fter;

5 de bevis som klaganden uJl och vad hadho:r vilI stvrka med var-j e srirskilfbevis'
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