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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
2621-11

meddelad i Stockholm den 15 december 2011
KLAGANDE
Folkfronten
Ombud: AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 13 april 2011 i ärende AdmD 54-2011-114,
se bilaga
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet delvis och förordnar att
utöver vad som tidigare har lämnats ut av kammarrätten ska uppgifterna i avsnitt
4.2, 4.4, 4.6, 5.1 och 5.4 i överklagandeskriften i kammarrättens mål nr 1115-10
lämnas ut i sin helhet.

YRKANDE M.M.

Folkfronten vidhåller sin begäran att få del av hela överklagandeskriften och anför
bl.a. följande. BB har tidigare samtyckt till att uppgifterna lämnas ut. Hans
återkallade samtycke grundar sig på ett missförstånd beträffande Folkfronten. I
Dok.Id 113990
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Box 2293
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vart fall måste det stå klart att BB inte lider men om uppgifterna lämnas ut. Stora
delar av de aktuella uppgifterna utgör förmodligen offentligt processmaterial i en
ansökan om resning i Svea hovrätt. Resningsansökningen finns publicerad på en
webbplats.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

De av kammarrätten maskerade uppgifterna i överklagandeskriftens avsnitt 4.1
omfattas av sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Eftersom BB inte längre samtycker till att uppgifterna lämnas ut bryts
inte sekretessen. Det saknar betydelse vad han angett som skäl till att samtycket
återkallats. Det förhållandet att en resningsansökan till Svea hovrätt har
publicerats på en webbplats innebär inte att uppgifter om BBs personliga
förhållanden offentliggjorts på ett sådant sätt att sekretessen upphört att gälla för
uppgifterna i kammarrättens handling. Överklagandet ska således avslås när det
gäller dessa uppgifter.

Mot bakgrund av vad som anges i kammarrättens offentliga dom i målet om
särskild utskrivningsprövning, till vilket den begärda överklagandeskriften hör,
bedömer Högsta förvaltningsdomstolen att sjukvårdssekretessen inte hindrar att
övriga uppgifter i handlingen lämnas ut. Överklagandet ska således delvis bifallas
på det sätt som framgår av avgörandet.
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