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KLAGANDE 

Cecilia Landmark 

Tidningen Hem & Hyra 

Box 10117 

121 28 Stockholm-Globen 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
AB Väsbyhems beslut den 7 december 2011, se bilaga  

 

SAKEN 

Utlämnande av allmänna handlingar 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten AB Väsbyhems 

beslut. Det ankommer på bolaget att lämna ut uppgifterna. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Cecilia Landmark överklagar AB Väsbyhems (Väsbyhem) beslut. Hon 

yrkar att i första hand få ut begärda uppgifter och i andra hand att få ut de 

handlingar som visar vilken lön och villkor verkställande direktören har för 

sin anställning på Väsbyhem. Hon anför bl.a. följande till stöd för sin talan. 

Bolaget har inte visat att det lider skada av att uppgifterna lämnas ut. 

Uppgifter om löner och förmåner för ledande befattningshavare finns att 

tillgå för de flesta större bolag, detta trots att privata bostadsbolag inte 

omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Inkomstuppgifter 

anses inte särskilt skyddsvärda i andra sammanhang. Det är lätt att få ut 

uppgifter på taxerad inkomst från skattemyndigheten, även om uppgifterna 

rör förhållanden något år tillbaka i tiden. Som kommunalt bolag omfattas 

Väsbyhem av den grundläggande regeln i svensk statlig och kommunal 

förvaltning att medborgare och massmedia ska kunna utöva insyn. Det är en 

hörnsten i svensk lag, och ytterst demokratin, att offentlig förvaltning ska 

vara öppen i största möjliga utsträckning. I avslaget berörs endast frågan om 

verkställande direktörens lön och förmåner. Trots detta har bolaget helt 

avstått från att lämna ut någon av de andra uppgifterna som efterfrågats.  

 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Sådana aktiebolag där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt 

bestämmande inflytande ska enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen jämställas med myndighet vad gäller tillämpningen av 

tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av handlingar hos 

myndighet samt vad gäller tillämpningen av offentlighets- och 

sekretesslagens bestämmelser. Detta innebär för de kommunala bolagens 

del att det vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen ska bortses 

från att verksamheten bedrivs i bolagsform och att sekretessbedömningen 

ska göras som om bolaget varit en del av den kommunala förvaltningen.  
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Enligt 19 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller 

sekretess i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens 

affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som bedriver 

likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Med 

affärsverksamhet förstås enligt uttalanden i förarbetena verksamhet som 

antingen i sin helhet eller i viss avgränsad del är affärsinriktad. Begreppet 

får inte fattas alltför snävt (se prop. 1979/80:2 del A s. 144).  

 

Väsbyhem är ett sådant bolag som i nu aktuellt hänseende ska jämställas 

med myndighet och bolagets verksamhet är affärsinriktad. Vidare är 

uppgifter om anställdas individuella löner att hänföra till bolagets affärs- 

eller driftförhållanden (jfr RÅ 1998 ref. 32). Det måste också anses klarlagt 

att det i enlighet med vad Väsbyhem anfört finns konkurrerande företag i 

samma bransch som bolaget. Frågan är då om företag som driver med 

bolaget konkurrerande verksamhet skulle gynnas på bolagets bekostnad om 

de i målet aktuella uppgifterna lämnades ut. Enligt kammarrättens 

bedömning ger den utredning som föreligger inte grund för antagandet att  

ett röjande av de i målet aktuella uppgifterna skulle vara till sådan skada för 

Väsbyhem som avses i 19 kap. 1 § första stycket offentlighets- och 

sekretesslagen (RÅ 2003 ref. 28). Uppgifterna ska därför lämnas ut.  

_________________________ 

 

 

Gunilla Svahn Lindström Mikael Åberg Christina Westerling 

lagman kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 

 

 

 

  /Maria Wetterholm 

  föredragande 

 

3

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6_1 
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1980_100#6
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=REGR%20RA_1998_ref_32

