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meddelad i Stockholm den 28 oktober 2021 

 

KLAGANDE 

AA 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Kammarrätten i Göteborgs beslut den 1 juni 2021 i ärende dnr 187/21 

 

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 om belopp avseende pension. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar yrkandena om ersättning för kostnader. 

 

BAKGRUND 

 

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

förutsättning att uppgifterna i handlingarna inte omfattas av sekretess.  

 

2. AA begärde hos Kammarrätten i Göteborg att få ta del av handlingarna i ett 

pågående mål om pension. Kammarrätten lämnade ut handlingarna med vissa 

uppgifter maskerade och beslutade därefter att avslå hans begäran om att få ta del 
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av handlingarna med belopp avseende pension omaskerade. Beslutet motiverades 

med att det kan antas att den enskilde lider men om beloppen röjs.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

3. AA överklagar beslutet och begär att få ta del av handlingarna utan att belopp 

avseende pension maskeras. Han yrkar även ersättning för kostnader i 

kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Till stöd för sin talan anför han 

att Pensionsmyndigheten har lurat tiotusentals ålderspensionärer genom att införa 

och ändra beräkningen för garantipension. Det är genom uppgifter om belopp och 

beräkningsfaktorer som beräknings- och pensionsfusk har kunnat uppdagas och 

beläggas. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Rättslig reglering m.m. 

 

4. Enligt 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess 

hos Pensionsmyndigheten och domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden som förekommer i ärende enligt lagstiftningen 

om allmän pension, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider men om uppgiften röjs. 

 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 

 

5. Eftersom de aktuella uppgifterna enligt 28 kap. 1 § offentlighets- och 

sekretesslagen omfattas av sekretess endast under förutsättning att det kan antas 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs, 

föreligger en presumtion för offentlighet. 

  

6. Uppgift om en enskilds ekonomi är en sådan uppgift om personliga förhållanden 

som omfattas av 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Uppgiften har 
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emellertid inte ansetts vara av sådan art att den typiskt sett medför men vid ett 

utlämnande, om inte uppgiften exempelvis ska användas i en tvist mot den 

enskilde (jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 190 och RÅ 1992 not. 477). 

 

7. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning ger omständigheterna i målet 

inte stöd för antagandet att ett röjande av de aktuella uppgifterna om belopp 

avseende pension medför att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

men i offentlighets- och sekretesslagens mening. Överklagandet ska därför 

bifallas på det sätt som framgår av avgörandet. 

 

8. Det saknas laglig grund för att medge ersättning för rättegångskostnader i mål av 

detta slag. AAs yrkanden om ersättning för kostnader ska därför avvisas. 

 

 

 

______________________ ______________________  

 

 

______________________  

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Margit Knutsson, Inga-Lill Askersjö och 

Kristina Svahn Starrsjö. 

 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Lina Hjorth. 

 


