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För kännedom

För åtgärd

För delgivning

KLAGANDE
Caroline Stilling
Lystra Personlig assistans
Kristinegatan 21
791 60 Falun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Överförmyndamämnden i Eskilstuna kommuns beslut den 21 augusti
2013,'se bilaga A

SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kamman-ätten bifaller överklagandet och beslutar att Överförmyndamämn-

den i Eskilstuna kommun ska lämna ut de efterfrågade namnuppgifterna till

Caroline Stilling.

Dok.Id 148986
Postadress
Box 2203

. 550 02 Jönköping

Besöksadress Telefon Telefax
Slottsgatan 5 036-15 6S 00 (vx) 036-16 19 68

E-post: katnmarrattenijonkoping@dom,se
wvw.katnmanattemjonkoping.domstol.se

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

Caroline Stilling yrkar att de begärda uppgifterna ska lämnas ut. Caroline

Stilling anför bl.a. följande. Uppgiften om vem som innehar ett förordnande

från en myndighet är att betrakta som allmän handling. Enligt 8 § person-

uppgiftslagen (1998:204) ska bestämmelserna i lagen inte tillämpas i sådan

utsträckning att det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförord-

ningen, TF, eller yttrandefrihetsgrundlagen. Vem som innehar ett sådant

förordnande kan inte heller anses vara en uppgift av sådan karaktär att

2 kap. 2 § TF skulle vara tillämplig. Syftet med de efterfrågade uppgifterna

är att nyttja dessa i kommersiellt syfte. Det saknas laga stöd för att avslå

begäran om utlämnande av allmänna handlingar av skäl att syftet är kom-

mersiellt, vilket framgår av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ

1976 ref. 122 och RÅ 2003 ref. 83. Det är osannolikt att den enskilde eller

annan berörd skulle lida men av uppgifternas utlämnande.

Överförmyndarnämnden vidhåller sitt beslut.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 32 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller

sekretess hös överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt

föräldrabalken för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde

lider skada eller men.

Bestämmelsen innehåller ett omvänt skaderekvisit vilket innebär presumtion

för sekretess. I lagstiftningens förarbeten uttalas bl.a. följande. Att sekretess

gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, innebär att

tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. I praktik-

en innebär detta att tillämparen många gånger inte kan lämna ut en uppgift

som omfattas av en sådan sekretessregel utan att ha kännedom om motta-
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garens identitet och om dennes avsikter med uppgiften (se prop. 1979/80:2

Del A s. 82). Den skadebedömning som ska göras i detta fall omfattar även

den gode mannen (jfr RÅ 1992 not. 331 och RÅ 1993 not. 710).

Kammarrättens bedömning.

Caroline Stilling har hos överförmyndarnämnden begärt att få del av en lista

över personer som verkar som god man inom Eskilstuna kommun. Ett ut-

lämnande av namnuppgifter torde i allmänhet kunna ske utan att någon kan

anses lida skada eller men i den mening som avses i 32 kap. 4 § OSL. Med

hänsyn till uppgiftemas karaktär och vad som upplysts om syftet med begä-

ran anser kammarrätten att det får anses stå klart att uppgifterna kan röjas

utan att de gode männen lider men. Överklagandet ska därför bifallas.

Elisabeth Hagelir/ Håkan Lundgren
referent



Eskilstuna
kommun

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen
Överförmyndarnämnden .
Ann Geiborg, 016-710 10 09

Datum

2013-08-21

Bi laga A
1(2}

Caroline Stilling
Regionschef Mitt
LYSTRA personlig assistans
Kristinegatan 2.1
791 60 Falun

KAMMARRÄTTEN l JÖNKÖPING

f^fiA^i fift f| Dtnk. 20I3 -09- 2 fe
måinr.
aktbil.

Begäran om lista över gode män i Eskilstuna
kommun.

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna kommun har den 21 augusti 2013
mottagit en skriftlig begäran om att fa tillgång till en lista med de gode män
som finns i Eskilstuna kommun (2013-08-21).

Syftet med begäran om utlämnande av lista med namn på gode män framgår
inte.

Enligt 21 kap. 7 § OSL gäller sekretess för personuppgift, om det kan antas att ett
utelämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med
personuppgiftslagen (1998:204).

Av din begäran framgår inte tur begärda uppgifter ska användas, varför du med
hänvisning till 21 kap. 7 § OSL måste komplettera din begäran i denna del.

Beslut

Caroline Stillings begäran att få tillgång till en lista med de gode män som finns i
Eskilstuna kommun avslås med stöd av 32 kap 4 § Offentlighets- och
sekretesslagen. Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförrnyndarnärnnd i
ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en enskilds personliga ekonomiska
förhållanden, avser såväl huvudmän som gode män, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Postadress
63186
Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 5
E-post
ann.geiborg@eskilstuna.se

Telefon, växel
016-7101000

Fax
016-12 59'47
Webbplals

Mobiltelefon
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Ann Geiborg
Handläggare
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
I ESKILSTUNA KOMMUN

Hur man överklagar, se bilaga

Postadress
631 86
Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 5
E-post
ann,geiborg@eski!stuna.se

Telefon, växel
016-7101000

Fax
016-12 59 47
Webbplats

Mobiltelefon


