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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 20 mars 2017 i mål nr 6592-17
SAKEN
Fråga om ett beslut är överklagbart; nu fråga om prövningstillstånd och
inhibition
_______________________________
Allra Asset Management S.A. (Allra) yrkar att kammarrätten beviljar
prövningstillstånd, upphäver det överklagade avgörandet och återförvisar
målet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning i sak, eller bifaller
Allras i förvaltningsrätten framställda yrkanden. Vidare yrkar Allra att
kammarrätten beslutar att Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars 2017
tills vidare inte ska gälla (inhibition) samt förordnar att Pensionsmyndigheten
tills vidare inte får verkställa sitt beslut, inkluderande att
Pensionsmyndigheten inte får placera om sparares fondmedel i fonderna Allra
Dok.Id 396033
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-561 690 00
08-14 98 89
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se
www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid

måndag – fredag
08:00-16:00
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Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra
Strategi Ränta annat än på begäran av enskild pensionstagare.

Pensionsmyndigheten anser att det saknas rättslig grund för att bifalla
yrkandena.

Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande

BESLUT

1. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

2. Kammarrätten beslutar att Pensionsmyndighetens beslut av den 16 mars
2017 att avregistrera fonderna Allra Strategi Lagom, Allra Strategi
Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta, och att säga upp
samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra tills vidare inte
ska gälla.
3. Kammarrätten avvisar yrkandet om att interimistiskt förordna att
Pensionsmyndigheten inte får verkställa sitt beslut, inkluderande att
Pensionsmyndigheten inte får placera om sparares fondmedel i fonderna
Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och
Allra Strategi Ränta annat än på begäran av enskild pensionssparare.
_______________________________
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SKÄLEN FÖR BESLUTET

Prövningstillstånd

Kammarrätten anser att prövningstillstånd ska meddelas.

Inhibition

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får den domstol som ska
pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet, om det annars
skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta
rörande saken.

Den fråga som kammarrätten i första hand har att ta ställning till vid
sakprövning av detta mål är om Pensionsmyndighetens aktuella beslut
överhuvudtaget ska kunna överprövas av allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsrätten ansåg att ett beslut av denna typ inte kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

För att kunna avgöra denna rättsfråga måste kammarrätten analysera bland
annat parternas samarbetsavtal och hur Pensionsmyndighetens beslut i detta
sammanhang förhåller sig till förvaltningslagen (1986:223), annan
lagstiftning och praxis.

Bolaget har gett in ett omfattande skriftligt material i kammarrätten till stöd
för sin talan.

Enligt kammarrättens uppfattning är utgången av målet i nuläget oviss. Om
det vid den slutliga prövningen visar sig att Pensionsmyndighetens beslut kan
överprövas och även komma att undanröjas av allmän förvaltningsdomstol,
kan följderna av Pensionsmyndighetens beslut inte återställas.
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Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera fonderna Allra Strategi Lagom,
Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta samt
att säga upp samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra ska
därför tills vidare inte gälla (inhibition).

Interimistiskt förordnande

Allra har även yrkat att kammarrätten ska förordna att Pensionsmyndigheten
tills vidare inte får verkställa sitt beslut, inkluderande att
Pensionsmyndigheten inte får placera om sparares fondmedel i aktuella
fonder annat än på begäran av enskild pensionstagare.

Åtgärden att placera om sparares fondmedel är en följd av
Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera de aktuella fonderna och att
säga upp samarbetsavtalet. Åtgärden omfattas inte av Pensionsmyndighetens
beslut och yrkandet kan därför inte prövas av kammarrätten. Yrkandet ska
därmed avvisas.
_______________________________

Beslutet att bevilja prövningstillstånd får enligt 33 § tredje stycket
förvaltningsprocesslagen inte överklagas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR beslutet i övrigt, se bilaga A (formulär 1).

Alexandra Braf
Protokollet uppvisat och beslut meddelat 2017-03-24

Bilaga A
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 veckor från 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 för 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 förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
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