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DOM 
2019-03-25 

Meddelad i Jönköping 

 

Mål nr 405-19 

 

  

 

 

Dok.Id 238745     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2203 

550 02 Jönköping 

Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  036-16 19 68 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 

www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
Max Pröckl 

TV4Nyheterna 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Finspångs kommuns beslut den 29 januari 2019 i mål nr KS.2019.0154, 

se bilaga A 

 

SAKEN 

Rätt att ta del av allmän handling 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver Finspångs kommuns beslut och visar målet åter till 

kommunen för handläggning. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Max Pröckl yrkar att de begärda handlingarna ska lämnas ut till honom. Han 

anför huvudsakligen följande. Av EU:s dataskyddsförordning framgår att 

den inte ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för bl.a. 

journalistiska ändamål.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Vad gäller de efterfrågade uppgifterna förutom personnummer har 

kommunen hänvisat till uppgifter på sin hemsida i stället för att lämna ut 

den efterfrågade handlingen. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen ska 

den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut genast eller så snart 

det är möjligt få ta del av handlingen på ett sådant sätt att den kan läsas eller 

avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, 

avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Enligt kammarrättens mening 

kan kommunens hänvisning till sin hemsida inte innebära att kommunen 

uppfyllt kraven i den nämnda bestämmelsen, jämför Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1993 ref. 3.  

 

Vad gäller personnummer har kommunen bedömt att sekretess föreligger 

enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 

Sekretess enligt den bestämmelsen gäller om det kan antas att uppgiften 

efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid mot EU:s 

dataskyddsförordning.  I 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning föreskrivs att EU:s 

dataskyddsförordning och denna lag inte ska tillämpas i den utsträckning 

det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-

grundlagen. Vidare framgår att artiklarna 5−30 och 35−50 i EU:s 

dataskyddsförordning samt 2−5 kap. i denna lag inte ska tillämpas vid 

behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål. Med 

hänsyn till de redovisade bestämmelserna och till vad kommunen åberopat 
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saknas skäl att anta att uppgifterna efter ett utlämnade av begärda 

handlingar kommer att behandlas i strid mot EU:s dataskyddsförordning. 

Uppgifterna omfattas således inte av sekretess enligt 21 kap. 7 § OSL. 

Målet ska därför visas åter till kommunen för prövning av ett utlämnade av 

begärda handlingar och om de aktuella personnumren eller något av dem 

kan omfattas av sekretess enligt någon annan bestämmelse i OSL. 

 

Med hänsyn till vad som anförts återförvisar kammarrätten målet till 

kommunen för ny handläggning. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

 

Kammarrättsråden Cathrine Rosell (ordförande), Maria Krönmark 

(referent) och tf. kammarrättsassessorn Ewa Nordström har deltagit i 

avgörandet. 

 



Bilaga A

KAMMARRÄTTEN 
I JÖNKÖPING
Domare 27

INKOM: 2019-01-31
MÅLNR: 405-19
AKTBIL: 3

I 
FINSPÅNG 

Fredrik Wastesson 
Delegationsbeslut 
2019-01-29 

Dnr KS.2019 .01 54 

Nekande att lämna ut uppgifter ur allmänna handlingar med 
hänvisning till sekretess och till att uppgifter finns publicerade 
på hemsida 

Max Pröckl journalist på TV 4 har begärt att få listor på alla förtroendevalda i 
Finspångs kommun med namn och personnummer. 

De uppgifter Max begär förutom personnummer finns publicerade digitalt på 
Finspångs kommuns hemsida och han har hänvisats dit. Förvaltningslagen 
föreskriver att en myndighets handläggning ska vara enkel och kostnadseffektiv 
(FörvL 9 §) . Att publicera uppgifter om förtroendevalda är ett sätt att göra 
materialet tillgängligt för den som önskar ta del av dessa och på så sätt förenkla 
både för den som söker uppgifterna och för oss som myndighet. Max kan utan 
svårighet hitta och sammanställa dessa. Uppgifterna om namn på förtroendevalda 
kan genom publiceringen betraktas som utlämnade enligt OSL 6 kap. 4 §. 

Kompletta personnummer lämnar vi inte ut med hänvisning till OSL 21 kap. 7§. 
Max redogör inte för vad som är syftet med att begära ut den formen av 
personuppgifter och vi kan inte utesluta att de behandlas i strid med vad som är 
lagligt. 

Max har återkommit med sin begäran och skriver att han vill ha den där listan 
inklusive personnummer, eller ett skriftligt beslut på att han nekas den. 

Beslut 

1. Finspångs kommun gör inte en extra sammanställning av namnuppgifter på 
förtroendevalda utöver vad som finns publicerat på kommunens hemsida 

2. Kompletta personnummer lämnas inte ut med hänvisning till OSL 21 kap. 
7§. 

Fredrik Wastesson 
Registrator 

Bilaga: besvärshänvisning 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.seWebbplatswww.finspang.se 
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Bilaga 

DV 682     Formulär 2 

 

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.  
 

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. 

Bilaga B


