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HÖGSTA 
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS 
BESLUT 
 

Dok.Id 233148     
     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2293 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls torg 13 08-561 676 00  
 

måndag – fredag 
09:00–12:00 
13:00–16:00 

 

E-post: 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 

 
 

 
    Mål nr 
    5977-20 
 
 
 
meddelat i Stockholm den 22 december 2020 
 
KLAGANDE 
AIK Fotboll AB, 556520-1190 
  
Ombud: Advokaterna Joakim Lavér och Martin Rifall samt 
jur.kand. Louise Klerbro 
Hannes Snellman Advokatbyrå AB 
Box 7801 
103 96 Stockholm 
  
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Stockholms dom den 21 september 2020 i mål nr 2310-20 
 
SAKEN 
Ordningslagen; fråga om prövningstillstånd 
 
___________________ 
 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 

avgörande står därmed fast. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta 

slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första 

skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. 

Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det 
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  Mål nr 
 5977-20 

 
finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror 

på grovt förbiseende eller grovt misstag. Dessa bestämmelser om prövnings-

tillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela 

prövningstillstånd. 

 

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________  

 

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö 

och Ulrik von Essen. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Jack Hillerström-Forsyth. 
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Information om beslutet 

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. 

Det innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målet inte prövas i 
sak. Högsta förvaltningsdomstolen motiverar därför beslutet enbart utifrån la-
gens bestämmelser om förutsättningarna för att meddela prövningstillstånd. 
Domstolen kommer inte att ge någon ytterligare motivering än den som finns i 
beslutet. 

Högsta förvaltningsdomstolen har vid sin bedömning beaktat de handlingar som 
finns i underinstansernas akter och de handlingar som har skickats in till Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. 

När meddelas prövningstillstånd? 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd som huvudregel om 
avgörandet kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra lik-
nande fall ska bedömas i framtiden. Vägledning kan t.ex. behövas om målet gäl-
ler en fråga där det är oklart hur lagstiftningen ska tolkas eller om lagstiftning 
saknas. Den omständigheten att kammarrätten kanske skulle kunna ha dömt på 
ett annat sätt räcker dock som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen 
ska ta upp målet och pröva det. 

Det förekommer också i ett mycket begränsat antal fall att Högsta förvaltnings-
domstolen meddelar prövningstillstånd för att det finns synnerliga skäl för en 
prövning. Ett sådant skäl kan vara att det kommit till nya uppgifter i målet som 
ställer utredningen i helt ny dager.  

Du kan hitta mer information om Högsta förvaltningsdomstolen på domstolens 
webbplats: www.hogstaforvaltningsdomstolen.se.  
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