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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT

Mål nr
5844-07

meddelat i Stockholm den 5 februari 2008
KLAGANDE
AA
Ombud och offentligt biträde: Advokaten Bo Karlsson
Advokatfirman Wiklund & Karlsson AB
Lilla Vattugränd 2
803 20 Gävle
MOTPARTER
1. Socialnämnden i Gävle kommun
Box 803
801 30 Gävle
2. BB
Ombud och offentligt biträde: Advokaten Carin Carlgren
Lindberg & Ståhlberg Advokatbyrå HB
S. Strandgatan 16
802 50 Gävle
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Sundsvall dom den 3 september 2007 i mål nr 1876-07

Dok.Id 47304

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00-12:00
13:00-15:00

Telefon
08-561 676 00
Telefax
08-561 678 20
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SAKEN
Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga;
återförvisning på grund av rättegångsfel
___________________

BAKGRUND
Socialnämnden i Gävle kommun ansökte hos Länsrätten i Gävleborgs län om att
AAs dotter BB skulle beredas vård enligt 1 § andra stycket och 2 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Länsrätten biföll
ansökningen i en dom den 31 maj 2007 och beslutade att domen skulle gälla
omedelbart. Genom den nu överklagade domen avslog Kammarrätten i Sundsvall
AAs överklagande av länsrättens dom.
YRKANDE M.M.
AA yrkar att kammarrättens dom undanröjs och målet återförvisas till
kammarrätten. Som grund för yrkandet anför hon att kammarrätten vid
prövningen av målet inte varit lagligen beslutför eftersom en av domstolens
ledamöter haft ett nämnduppdrag som är oförenligt med domstolsuppdraget.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten har uppgett att det efter förhandlingen där har kommit fram att en
av nämndemännen var ledamot i skattenämnd.
Enligt 37 § LVU ska nämndemän ingå i kammarrätten vid prövningen av mål av
detta slag. Av 12 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar följer att kammarrätten i sådana fall är domför med tre
lagfarna ledamöter och två nämndemän. I 20 § andra stycket föreskrivs att en
ledamot i skattenämnd inte får vara nämndeman i kammarrätt. Kammarrätten har
således inte varit domför. Kammarrättens dom ska därför undanröjas och målet
visas åter till kammarrätten för ny behandling.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Sundsvall dom den 3 september
2007 i mål 1876-07 utom de i domen intagna besluten om sekretess och ersättning
till offentliga biträden.
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Regeringsrätten visar målet åter till kammarrätten för ny behandling.
Vad kammarrätten förordnat om sekretess ska bestå.

Sten Heckscher
skiljaktig mening,
se protokoll

Marianne Eliason

Carina Stävberg

Anna-Karin Lundin
skiljaktig mening,
se protokoll

Henrik Jermsten

Margareta Larsson
Föredragande regeringsrättssekreterare

Avd. I
Föredraget 2008-01-09

