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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
2828-19

meddelad i Stockholm den 27 juni 2019
KLAGANDE
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings beslut den 10 maj 2019 i ärende 186-2019/54
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer det överklagade avgörandet och visar
målet åter till kammarrätten för fortsatt handläggning.

BAKGRUND

1.

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att
uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den
förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där.

2.

En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet
som förvarar handlingen.

Dok.Id 206412
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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3.
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En person begärde hos Kriminalvården att få ta del av beslut om tillsyn
beträffande en viss intagen person.

4.

Kriminalvården avslog begäran med motiveringen att den efterfrågade handlingen
innehöll uppgifter som omfattades av sekretess enligt 35 kap. 15 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och att den inte utgjorde ett beslut i
den mening som avses i bestämmelsens andra stycke.

5.

Den person som begärde ut handlingen hos Kriminalvården överklagade
myndighetens beslut till Kammarrätten i Jönköping (mål nr 622-19).

6.

AA begärde att hos kammarrätten få ta del av de handlingar som Kriminalvården
skickat in till kammarrätten för sekretessprövning i mål nr 622-19.

7.

Kammarrätten avslog AAs begäran med motiveringen att den handling som
kammarrätten rekvirerat från Kriminalvården inte är att anse som inkommen till
domstolen och därmed inte allmän där.

YRKANDEN M.M.

8.

AA vidhåller sin begäran.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Rättslig reglering

9.

Bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

10.

Av 4 § framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och
enligt 9 § är att anse som inkommen till myndigheten.

11.

En handling anses enligt 9 § första stycket ha kommit in till en myndighet, när den
har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

12.

Av 17 § framgår att en begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras
hos den myndighet som förvarar handlingen.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

13.

Kammarrätten har bedömt att den aktuella handlingen inte är allmän hos
kammarrätten.

14.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 31 maj 2019 (mål nr 1127-19) funnit
att en handling som översänts till domstol med anledning av ett överklagande av
en myndighets beslut att inte lämna ut handlingen med hänvisning till att uppgifter
i den omfattas av sekretess, är att anse som inkommen till domstolen. Den nu
aktuella handlingen är således allmän hos kammarrätten under den tid den
förvaras där.
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15.

Det ankommer på kammarrätten att pröva om sekretess hindrar ett utlämnande.
Kammarrättens beslut ska därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten
för fortsatt handläggning.

____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus och
Kristina Svahn Starrsjö.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Esin Tubluk.

