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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
4745-19

meddelad i Stockholm den 21 oktober 2019
KLAGANDE
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings beslut den 29 augusti 2019 i ärende dnr 295-2019/54
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar yrkandet om interimistiskt förordnande.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 209979
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
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:30
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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 person begärde hos Kriminalvården att få ta del av vissa handlingar.
Kriminalvården avslog begäran. Den person som begärt ut handlingarna
överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2695-19).

3.

AA begärde hos kammarrätten att i omaskerat skick, med undantag av
personnummer, få ta del av de handlingar som Kriminalvården skickat in till
kammarrätten för sekretessprövning.

4.

Kammarrätten lämnade ut de begärda handlingarna med undantag för uppgifter
som bedömdes omfattas av sekretess.

YRKANDEN M.M.

5.

AA yrkar att få ta del av de uppgifter som kammarrätten inte lämnade ut. Han
yrkar vidare att Högsta förvaltningsdomstolen interimistiskt förordnar att
handlingarna bevaras hos kammarrätten under den tid Högsta
förvaltningsdomstolens prövning pågår.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

6.

Högsta förvaltningsdomstolen kan endast pröva frågan om de aktuella
handlingarna ska lämnas ut eller inte. Yrkandet om interimistiskt förordnande ska
därför avvisas.
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7.

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen begärt in de handlingar som omfattas av
begäran har kammarrätten upplyst om att handlingarna destruerats och att de
därför inte kan lånas ut till Högsta förvaltningsdomstolen.

8.

De begärda handlingarna förvaras inte längre hos kammarrätten. Överklagandet
ska därför avslås.

______________________

______________________

______________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus och
Ulrik von Essen.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Ia Hamlin.

