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SAKEN
Utlämnande av allmänna handlingar

KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

1. Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och förordnar att handlingar

ska lämnas ut i enlighet med vad som framgår av domskälen.

Det ankommer på polismyndigheten att lämna ut handlingarna.

2. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

Dok.Id 278560
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon Telefax
08-56169000 08-149889
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se
www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.

Lina Nyberg överklagar Polismyndighetens i Stockholms län beslut och

anför bl.a. följande. Hon vill fa del av handlingar innehållande uppgifter om

förundersökning i ärende 0201-K59655-13. De handlingar som begäran

avser är anmälan, anmälan från BUP, två stycken promemorior samt tre

stycken direktiv. Om någon uppgift i de efterfrågade handlingarna skyddas

av sekretess begärs att få ut resterade del av handlingen. Detta gäller även

om sidnumret är det enda som återstår av handlingen. Hon har rätt att få

veta vad som har hänt och hur utredningen har gått till.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anges bl.a. att om en handling ej kan

tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, ska den

i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

Enligt 35 kap. l § första stycket l offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400), OSL, gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och

ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan

att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och

uppgiften förekommer i utredning enligt bestämmelserna om

förundersökning i brottmål.

De i målet aktuella handlingarna ingår i en förundersökning.

Förundersökningen har efter beslut av åklagare den 14 mars 2013 lagts ned

med motiveringen att det på det utredningsmaterial som föreligger inte går

att bevisa vem som har gjort sig skyldig till brott.

Bestämmelsen i 35 kap. l § första stycket l OSL innehåller ett omvänt

skaderekvisit, vilket innebär att som huvudregel gäller sekretess föf.uppgift

om enskilds personliga förhållanden då uppgiften förekommer i
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förundersökning i brottmål. Anmälan från BUP i den aktuella

förundersökningen innehåller uppgifter som rör enskilds personliga

förhållanden. Enligt kammarrätten står det inte klart att dessa uppgifter kan

röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretess föreligger därför enligt 35 kap. l § OSL. Uppgifterna i handlingen

kan inte särskiljas eller maskeras så att delar av den kan lämnas ut.

Vad gäller de övriga handlingarna i förundersökningen finner kammarrätten

att följande handlingar, med undantag för angivna uppgifter vilka inte kan

röjas med stöd av 35 kap. l § OSL, inte innehåller sådana uppgifter som

omfattas av sekretess;

Brottsanmälan/Anmälan med undantag för uppgifter om målsägandes namn

och anmälarens namn samt texten under fritext grundanmälan/brottet från

och med andra meningen.

Promemoria den 6 mars 2013.

Promemoria den 14 mars 2013 med undantag för uppgifter om målsägandes

namn.

Direktiv den 4 mars 2013.

Direktiv den 5 mars 2013.

Direktiv den 6 mars 2013.

Överklagandet ska därför bifallas endast på så sätt att dessa handlingar

lämnas ut till Lina Nyberg med angivna maskerade uppgifter. I övrigt ska

överklagandet avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).

fl ÅffW<4*\M.'"' "w/j/»" ' S f S l M f y Y <•
CyMane/Bjernelius Lundahr Sara Renman Elisabeth Rahlén

kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor
ordförande referent



Polismyndigheten
i Stockholms län
Nacka polismästardistrikt

Datum

2013-03-27
Diarienr (åberopas vid Korresp)

AA-187-22490-2013
Er referens

Lina Nyberg

Beslut angående begäran om utlämnande av allmän handling

BESLUT
Er begäran avslås.

BEGÄRAN
Ni har via telefon den 19 mars 2013 kommit in med en begäran om utlämnande av
förundersökningen i ärende 0201-K59655-13.

LAGRUM
Enligt 35 kap. 1 § 1 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretess
för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om det inte står klart att uppgifterna
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller
men.

BEDÖMNING
Polismyndigheten konstaterar att förundersökningen i aktuellt ärende har lagts ned.
Uppgifter om enskilds personliga förhållanden i en nedlagd förundersökning omfattas
av sekretess med ett s.k. omvänt skaderekvisit. Med detta avses att uppgiften som
huvudregel skyddas av sekretess och endast undantagsvis är offentlig då det ej står
klart att någon enskild inte lider skada eller men om uppgiften röjs.

Polismyndigheten gör bedömningen att begärda handlingar innehåller uppgifter av
sådant slag att det inte kan anses stå klart att en enskild inte lider skada eller men om
uppgiften röjs. Av denna anledning ska handlingarna undanhållas er i sin helhet (se
bilaga).

Hur överklagande ska ske, se bilaga.

POLISMYNDIGHETEN l STOCKHOLMS LÄN
Nacka polismästardistrikt

Ulla Krogh
Inspektör

Foslaaress:

Box 1173
131 27 NACKA STRAND

Uatuaäress: Telefon:

Jakobsdalsvägen l 11414
Telefon:



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 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 fordras att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger 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 undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original
samt innehålla följande uppgifter;

1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer.
Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plate där klaganden kan nås
för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. 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 fa prövningstillstånd

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill fa till stånd och skälen for detta

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

Formulär 2


