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KLAGANDE 
Annette Christenson 

Köpenhamnsvägen 93 B 

217 75 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
MKB Fastighets AB:s beslut den 24 april 2018, se bilaga  

 

SAKEN 

Rätt att ta del av allmän handling 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bestämmer att MKB Fastighets AB ska lämna ut hela 

den begärda handlingen till Annette Christenson.  

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Annette Christenson vidhåller sin begäran.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering  

Enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad 

OSL, ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av 

allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar gälla också 

handlingar hos aktiebolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande 

inflytande. Sådana bolag ska vid tillämpningen av OSL jämställas med 

myndigheter. 
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Enligt 19 kap. 1 § OSL gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet 

för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan 

antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekost-

nad om uppgiften röjs. 

 

Enligt 21 kap. 7 § OSL gäller sekretess för personuppgift, om det kan antas 

att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen, eller 

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning. 

 

Enligt 31 kap. 16 § OSL gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- 

eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en 

myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider 

skada om uppgiften röjs. 

 

Enligt 31 kap. 17 § OSL gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- 

eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med bl.a. bolag 

som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten 

utövar ett bestämmande inflytande, om det kan antas att den enskilde lider 

skada om uppgiften röjs. Med bestämmelsen avses sådana myndigheter 

som, främst i kommunal verksamhet, utövar det allmännas ägarfunktion 

genom privaträttsliga subjekt.  

 

Samtliga de nu nämnda sekretessbestämmelserna är utformade med ett 

s.k. rakt skaderekvisit, dvs. det råder en presumtion för offentlighet.  
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Kammarrättens bedömning 

Av 2 kap. 3 § OSL följer att MKB Fastighets AB vid tillämpningen av 

reglerna om rätt att ta del av allmän handling ska jämställas med en 

myndighet. Det innebär att det ska bortses från att verksamheten bedrivs 

i bolagsform och att sekretessbedömningen ska göras som om bolaget är 

en del av den kommunala förvaltningen.  

 

Den begärda handlingen är en förteckning över anställda hos bolaget med 

uppgifter om namn, personalkategori (i samtliga fall ”tjänsteman”), lön 

den 31 mars 2018, procentuell lönejustering, lön den 1 april 2018 och lön 

den 1 maj 2018. Uppgifterna om personalkategori och procentuell löne-

justering har lämnats ut till Annette Christenson men hon har vägrats att ta 

del av övriga uppgifter. Frågan är om även dessa uppgifter ska lämnas ut. 

Kammarrätten anser att den utredning som finns inte ger tillräckligt stöd för 

att anta att ett röjande av uppgifterna skulle gynna någon som bedriver 

likartad rörelse som bolaget. Presumtionen för offentlighet har därmed inte 

brutits. Uppgifterna omfattas därför inte av sekretess enligt 19 kap. 1 § 

OSL.  

 

Det har inte kommit fram något som ger stöd för att de begärda uppgifterna 

kan antas komma att behandlas på ett sådant sätt som avses i 21 kap. 7 § 

OSL. Det finns därför inte något hinder mot utlämnande med stöd av den 

bestämmelsen.  

 

Bolaget kan inte jämställas med en sådan myndighet som avses i 31 kap. 

17 § OSL. Enskilda som har trätt i affärsförbindelse med bolaget skyddas 

därför i stället av sekretessen enligt 16 §. Förhållandet mellan den som är 

anställd hos ett bolag och arbetsgivaren innebär dock inte att de har en 

sådan relation som avses med den bestämmelsen. Anställda hos bolaget 

omfattas därmed inte av sekretesskyddet. De begärda uppgifterna kan därför 

inte hemlighållas med stöd av 31 kap. 16 § OSL.  
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Sammanfattning 

Kammarrätten har kommit fram till att det inte finns någon grund för 

att hemlighålla några av uppgifterna i den begärda handlingen. Hela 

handlingen ska därför lämnas ut till Annette Christenson.  

_________________________ 

 

 

 

 Petter Classon 

 

 

Eva Bertelsen  Roger Petersson 

  referent 
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