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2019-04-05 

Meddelad i Stockholm 

 

Mål nr 836-19 

 

  

 

 

Dok.Id 453858     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2302 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00  08-14 98 89 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 

www.kammarrattenistockholm.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
Per Hagström 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Polismyndighetens beslut den 21 december 2018  

i ärende med dnr A537.559/2018, se bilaga A 

 

SAKEN 

Rätt att ta del av allmän handling 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet i den del som avser 

utlämnande av uppgifter ur förteckningen över personuppgiftsbehandlingar 

och återförvisar målet till Polismyndigheten för ny handläggning i den 

delen. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.  

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Per Hagström yrkar att Polismyndighetens arkivförteckning och 

myndighetens förteckning över personuppgiftsbehandlingar ska lämnas ut i 

de delar som kammarrätten bedömer är offentliga.  

 

Vad gäller begäran om arkivförteckningen för han fram bl.a. följande. Det 

är endast handlingsslagsredovisningsdelen av arkivförteckningen som han 

begär ut. Arkivförteckningen är unik på det sättet att den omfattar hela 

handlingsbeståndet och den ska enligt förarbetena till arkivlagen utgöra ett 

direkt, praktiskt och detaljerat sökmedel såväl för myndighetens personal 

som för allmänheten (prop. 1989/90:72 s. 73). Han vill få en uppfattning om 

vilka typer av handlingar som kommer in till och som produceras av 

myndigheten för att därefter bedöma vilka som är av intresse för 

Polistidningens läsare. Om det blir praxis att myndigheter kan 

sekretessbelägga arkivförteckningen kommer insynen hos myndigheterna 

att försämras. Handlingsslagsredovisningsdelen av arkivförteckningen är ett 

relativt harmlöst dokument eftersom det inte avslöjar något om innehållet i 

enskilda handlingar. Det framstår som om Polismyndigheten på flera ställen 

sekretessbelagt handlingstyper som är allmänt kända. I vissa fall är det 

tveksamt om myndigheten ens gjort en sekretessprövning. Han har begärt ut 

utdrag ur diariet över polisregion Bergslagen som lämnades ut och skulle 

man göra motsvarande utdrag tillräckligt långt tillbaka i tiden för hela 

Polismyndigheten skulle man få en mer eller mindre komplett bild av vilka 

handlingstyper som förekommer i den delen av handlingsbeskrivningen. Det 

är därför meningslöst att sekretessbelägga de handlingstyper som diarieförs 

i Polismyndighetens offentliga diarier.  

 

Vad gäller begäran om förteckningen över personuppgiftsbehandlingar för 

Per Hagström fram i huvudsak följande. Han ifrågasätter att 

Polismyndigheten har gjort en noggrann sekretessbedömning av varje 

enskild uppgift. Det är svårt att förstå varför ändamålet med en Excel-
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förteckning över sjukfrånvaron i Dalarna ska vara hemligt eller varför 

uppgifterna i en kolumn om ”kategorier av registrerade” är hemliga i ett 

register om vilka personer som ska gå en grundutbildning. Han är inte 

intresserad av uppgifter om eventuella säkerhetsåtgärder kring de olika 

registren. Finns sådan information i de begärda förteckningarna accepterar 

han att den sekretessbeläggs.  

 

Per Hagström har gett in utdrag ur allmänhetens diarium till kammarrätten.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Arkivförteckning 

 

Frågan i denna del är om Per Hagström har rätt att ta del av ytterligare 

uppgifter i arkivförteckningen utöver de som Polismyndigheten redan 

lämnat ut.  

 

Enligt 18 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL, gäller sekretess bl.a. för uppgift som hänför sig till 

förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av 

tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, 

om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder 

motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Enligt 

andra stycket 2 gäller sekretess under motsvarande förutsättningar för 

uppgift som hänför sig till annan verksamhet än sådan som avses i första 

stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och 

som bedrivs av bl.a. Polismyndigheten.  

 

Kammarrätten bedömer att de begärda uppgifterna är av sådan karaktär att 

de sammantaget ger en sådan överblick över Polismyndighetens 

organisation och arbetsmetoder att de omfattas av sekretess enligt 18 kap. 

1 § OSL. Överklagandet ska därför avslås i denna del.  



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

DOM Sida 4 

Avdelning 01  Mål nr 836-19 

   

 

 

Förteckning över personuppgiftsbehandlingar  

 

Enligt 18 kap. 8 § OSL gäller sekretess för uppgift som lämnar eller kan 

bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas 

att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser bl.a. 

byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier, 

telekommunikation eller system för automatiserad behandling av 

information.  

 

Bestämmelsen är utformad med ett rakt skaderekvisit vilket innebär att det 

råder presumtion för offentlighet. 

 

Kammarrätten, som tagit del av handlingarna, kan konstatera att dokumentet 

innehåller uppgifter gällande olika delar av den polisiära verksamheten, 

såväl internt administrativa personuppgiftsbehandlingar som 

personuppgiftsbehandlingar avseende internationellt samarbete. Uppgifterna 

i de begärda handlingarna innehåller information som i vissa delar omfattas 

av sekretess enligt 18 kap. 8 § OSL. Enligt kammarrättens mening finns det 

dock uppgifter som inte har lämnats ut som framstår som harmlösa. Det 

gäller t.ex. uppgifter i punkt 3 om ”Administrativt stöd för chefsrekrytering” 

och punkterna 28 och 29 om bil- och lokalbokning. Dessa uppgifter 

omfattas därför inte av sekretess enligt 18 kap. 8 § OSL.  

 

Det framstår som om Polismyndigheten har gjort en mycket översiktlig 

sekretessprövning av uppgifterna i de begärda handlingarna och inte en 

sådan noggrann prövning som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Det 

ankommer inte på kammarrätten att som första instans göra den prövningen. 

Det överklagade beslutet ska därför upphävas i den del som rör 

förteckningen över personuppgiftsbehandlingar och målet visas åter till 

Polismyndigheten för ny handläggning i denna del. 

 

_________________________ 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). 

 

 

Anita Linder   Erik Hjulström Annika Åsbrink 

lagman      kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande    referent 

 

 

  Anna Tingbäck  

  föredragande jurist 



Bilaga A





Bilaga 

DV 682     Formulär 2 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades.  
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Bilaga B


