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KLAGANDE 

AA 

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE  

Kammarrätten i Jönköpings beslut den 1 juli 2020 i ärende 2020/260-54 

 

SAKEN 

Rätt att ta del av allmän handling 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och beslutar att 

kammarrätten ska lämna ut de begärda uppgifterna i journalanteckningarna.  

 

BAKGRUND 

 

1. Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att 

uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess.  

 

2. Klaganden begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av vissa uppgifter i 

journalanteckningar som getts in till domstolen av Kriminalvården i ett mål om 

rätt att ta del av allmän handling (mål nr 1124-20). Journalanteckningarna 

innehåller bl.a. uppgifter om positiva provsvar för sjukdomen covid-19 avseende 
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vissa intagna. Klagandens begäran avsåg uppgift om namnet på den eller de 

kriminalvårdsanstalter där journalanteckningarna upprättats.  

 

3. Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att uppgifterna omfattades av 

sekretess enligt 18 kap. 11 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

 

4. Klaganden överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som  

ansåg att bestämmelsen i 18 kap. 11 § andra stycket offentlighets- och 

sekretesslagen inte hindrade att uppgifterna i de begärda handlingarna lämnades 

ut. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde beslutet och visade målet åter till 

kammarrätten för prövning av om hinder för utlämnande förelåg på någon annan 

grund (mål nr 2613-20). 

 

5. Kammarrätten avslog därefter på nytt klagandens begäran. Som skäl angavs bl.a. 

följande. Kriminalvården har i mål nr 1124-20 anfört att myndigheten är en del av 

totalförsvaret och att uppgift om vilken eller vilka av Kriminalvårdens 

anläggningar som har smitta skulle kunna användas av en potentiell angripare i 

syfte att kartlägga vilka delar av anstalts- och häktesstrukturen som är mest 

sårbara. Det kan därmed antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt 

vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs. Uppgifterna omfattas därför av 

sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

6. Klaganden vidhåller sin begäran.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

7. I 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen anges att sekretess gäller för 

uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan 

förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan 
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antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet 

om uppgiften röjs. 

 

8. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är uppgifterna om på vilken 

eller vilka anstalter journalanteckningarna upprättats inte sådana att de kan antas 

skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om de röjs. 

Bestämmelsen i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar därför inte 

att uppgifterna lämnas ut.   

 

9. Eftersom någon annan sekretessbestämmelse inte hindrar ett utlämnande ska 

uppgifterna lämnas ut.   

 

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________   

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö 

och Helena Rosén Andersson. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Ia Hamlin. 

 


