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KLAGANDE 
Conny Hultgren 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommuns beslut den 8 juli 2020 i ärende 
BKC § 14/2020, se bilaga A 
 
SAKEN 
Rätt att ta del av allmän handling 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar målet åter till 

Bengtsfors kommun för prövning i enlighet med vad som anges i skälen för 

kammarrättens avgörande. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Conny Hultgren vidhåller sin begäran. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kommunen har avslagit Conny Hultgrens begäran om att få ta del av 

besiktningsprotokoll som avser Strömbron i Bengtsfors med hänvisning till 

sekretess enligt 19 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

förkortad OSL.  

 

Enligt 19 kap. 9 § OSL gäller sekretess för uppgift som har tillkommit eller 

inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller 
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ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det 

allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. 

Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts. Bestämmelsen har ett 

s.k. rakt skaderekvisit, vilket innebär att det råder en presumtion för 

offentlighet. 

 

Av handlingarna i målet har kommit fram att en besiktning har gjorts som 

ett led i en tvist mellan kommunen och en entreprenör. Av besiktnings-

protokollet framgår att detta har distribuerats till entreprenören. Eftersom 

entreprenören därmed redan har fått del av besiktningsprotokollet kan det 

inte antas att ett utlämnande av protokollet försämrar kommunens ställning 

som part i denna rättstvist. Conny Hultgrens begäran kan alltså inte avslås 

med hänvisning till 19 kap. 9 § OSL.  

 

Kommunen har inte tagit ställning till om det finns hinder mot utlämnande 

på grund av någon annan bestämmelse i OSL, till exempel 31 kap. 16 § 

OSL. Den prövningen bör göras av kommunen som första instans. Målet 

ska därför återförvisas till kommunen för ny prövning. 

 

_________________________ 

 

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

   

 

Petter Classon 

 

  

Ewa Mårdberg  Sonja Huldén 

  referent     

 

 

 /Lena Schreiber 
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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. 
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