
Centrum för rättvisa 
Skeppsbron 20 
Box 2215 
103 15 Stockholm 
Tel. 08-693 03 80 
www.centrumforrattvisa.se 
Org. nr 802412-1215 
Bankgiro 900-1538 
Plusgiro 90 01 53-8 

  

 

 

Stockholm den 10 november 2021 

Kammarrätten i Göteborg 
Box 1531 
401 50 Göteborg 
 

 

Överklagande  

Klagande: 

 

Centrum för rättvisa, en 
insamlingsstiftelse 
Org. nr 802412-1215 
Skeppsbron 20, Box 2215 
103 15 Stockholm 

Ombud: Juristerna Alexander Ottosson, Erik 
Scherstén och Emanuel Klerfelt 
Johansson 
Adress som ovan 
alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se 

Motpart: Partille kommun 
Kommunkontoret 
433 82 Partille 

Saken: Rätt att ta del av allmän handling 

Överklagat beslut: Partille kommuns beslut den 20 oktober 
2021 med dnr KS/2019:385 

  

mailto:alexander.ottosson@centrumforrattvisa.se


 

 
2 

1 YRKANDEN 

1.1 Centrum för rättvisa yrkar att kammarrätten i första hand ska 

EHVWlPPD�DWW�KDQGOLQJHQ�EHQlPQG�´30�± Dom angående 

VNDGHVWnQG�RFK�JDWXNRVWQDGHU´�GDWHUDG�GHQ����PDM����� (se 

bilaga 1) ska lämnas ut i sin helhet och att kammarrätten i andra 

hand ska bestämma att de maskerade uppgifterna i handlingen 

som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut. 

2 GRUNDER 

2.1 Den begärda handlingen kan lämnas ut i sin helhet utan hinder av 

sekretess enligt 19 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400, OSL). 

2.2 Uppgifterna är inte hänförliga till en pågående process och 

kommunens påstående om att uppgifterna kan komma att 

utnyttjas i blivande rättstvister saknar tillräcklig konkretion och 

riskerar att urholka ett grundläggande syfte med 

offentlighetsprincipen, nämligen att den offentliga 

maktutövningen ska kunna granskas. 

2.3 Vid bedömningen av om handlingen kan lämnas ut bör det även 

beaktas att Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende 

organisation med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter 

bl.a. genom att granska den offentliga makten, driva 

rättsprocesser för enskildas räkning, samt att utveckla, informera 

om och bilda opinion för individens fri- och rättigheter. 

3 BAKGRUND 

3.1 Som ett led i Centrum för rättvisas arbete med att värna enskildas 

grundläggande fri- och rättigheter har stiftelsen nyligen företrätt 
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en privatperson i ett skadeståndsmål mot Partille kommun. I 

målet gjordes gällande att kommunens gatukostnadsuttag i ett 

visst fall inneburit en överträdelse av kärandens egendomsskydd 

enligt 2 kap. 15 § regeringsformen. 

3.2 Hovrätten för Västra Sverige har i dom av den 22 april 2021 i mål 

T 3552-20 (bilaga 2) bedömt att kommunens uttag av 

gatukostnadsavgifter utgjort en överträdelse av kärandens 

egendomsskydd enligt 2 kap. 15 § regeringsformen. Hovrätten 

biföll kärandens talan i dess helhet och kommunen ålades att 

betala skadestånd till honom.  

3.3 Efter att domen meddelats tog Front Advokater, som företrädde 

NRPPXQHQ�L�SURFHVVHQ��IUDP�HQ�SURPHPRULD�PHG�WLWHOQ�´30�± 

'RP�DQJnHQGH�VNDGHVWnQG�RFK�JDWXNRVWQDGHU´�GDWHUDG�GHQ����

maj 2021 (se bilaga 1). Det är denna handling som har begärts ut 

från kommunen av Centrum för rättvisa. I promemorian anges att 

den har två syften. Det ena syftet är att bedöma förutsättningarna 

för att överklaga hovrättens dom. Det andra syftet är maskerat. 

3.4 I promemorian anger Front Advokater att det finns goda skäl till 

att kommunen borde överklaga domen till Högsta domstolen. 

Advokaterna förklarar att målet rör frågor som är oprövade av 

högsta instans och att det saknas vägledande avgöranden (se 

bilaga 1, s. 2). Kommunen beslutade dock den 11 maj 2021 att 

inte överklaga domen. Kommunen framhöll samtidigt i ett 

pressmeddelande DWW�´>«@�domen lämnar en hel del frågetecken 

kring vilka konsekvenser detta innebär framgent >«@´�(se bilaga 

3��´3DUWLOOH�NRPPXQ�DFFHSWHUDU�KRYUlWWHQV�GRP�NULQJ�

JDWXNRVWQDGVDYJLIWHU´���Eftersom kommunen inte överklagade 

domen vann den laga kraft den 21 maj 2021. 
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3.5 Kommunens gatukostnadsuttag har gällt fler privatpersoner än 

den person som var kärande i det aktuella målet. Kommunen har 

enligt den kommunala likställighetsprincipen en grundläggande 

skyldighet att behandla sina medborgare lika. Med hänsyn till att 

kommunen valde att acceptera domen samtidigt som den i ett 

pressmeddelande angav att den inte ansåg att innebörden av 

domen var klar begärde Centrum för rättvisa att få ta del av 

kommunens promemoria. Detta för att kunna granska vilka 

överväganden som ligger till grund för kommunens inställning till 

eventuell kompensation till andra som drabbats av motsvarande 

rättighetsöverträdelser. Syftet med begäran är att följa upp och 

säkerställa att Partille kommun efterlever hovrättens dom även i 

relation till andra kommuninvånare som fått betala 

grundlagsstridiga gatukostnadsavgifter.  

3.6 Partille kommun har i beslut den 20 oktober 2021, dnr 

KS/2019:385 (bilaga 4), delvis avslagit begäran om utlämnande 

av handlingen med hänvisning till sekretess enligt 19 kap. 9 § 

OSL��(QOLJW�NRPPXQHQ�ILQQV�GHW�´HQ�XSSHQEDU�ULVN�DWW�MXULGLVND�

|YHUYlJDQGHQ�NDQ�NRPPD�DWW�XWQ\WWMDV�L�EOLYDQGH�UlWWVWYLVWHU´� 

4 19 KAP. 9 § OSL UTGÖR INGET HINDER MOT ATT 

HANDLINGEN LÄMNAS UT I SIN HELHET 

4.1 Kommunen har i beslutet angett att delar av den aktuella 

handlingen omfattas av sekretess enligt 19 kap. 9 § OSL. Av den 

bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift som har 

tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med 

anledning av myndighetens rättstvist, om det kan antas att det 

allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs. 

Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts. 
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4.2 Centrum för rättvisas uppfattning är att 19 kap. 9 § OSL inte 

utgör hinder mot att den aktuella handlingen lämnas ut i sin 

helhet. Skälen för det är följande.  

4.3 Inledningsvis kan det konstateras att den aktuella sekretess-

bestämmelsen innehåller ett s.k. rakt skaderekvisit. Det innebär 

att det råder en presumtion för offentlighet. Kommunen har alltså 

att visa att dess ställning som part i en rättstvist försämras om de 

aktuella uppgifterna röjs. Bestämmelsen omfattar inte varje 

uppgift som berör en rättstvist, utan det föreligger ett krav på 

samband mellan uppgiften och tvisten (se prop. 1979/80:2 del A 

s. 152). Härvid kan det konstateras att den dom som avses i den 

aktuella handlingen har vunnit laga kraft. Därmed får saken anses 

slutligen ha avgjorts. Kommunen kan alltså inte med hänvisning 

till den ursprungliga rättstvisten vägra att lämna ut aktuella 

uppgifter.  

4.4 Det kommunen i stället anfört är att dess ställning som part 

försämras avseende "blivande rättstvister´. Enligt förarbetena till 

19 kap. 9 § OSL finns det ett visst utrymme för det allmänna att 

vägra att lämna ut uppgifter med hänvisning till blivande 

rättstvister (se prop. 1979/80:2 del A s. 152). Enligt Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis är det emellertid inte tillräckligt att 

kommunen anför allmänt hållna påståenden om att uppgifter 

hänför sig till en blivande rättstvist. Av sekretessbeslutet måste 

det framgå konkreta uppgifter om att en viss slags tvist är ´XQGHU�

XSSVHJOLQJ´��VH�UlWWVIDOOHW�5c������UHI������ 

4.5 Enligt Centrum för rättvisa är det uppenbart att kommunens 

påståenden i denna del saknar tillräcklig konkretion. Kommunen 

har enbart angett att den aktuella handlingen innehåller 

´IUDPnWV\IWDQGH�UlWWVOLJD�EHG|PQLQJDU´�och överväganden som 
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NDQ�NRPPD�DWW�XWQ\WWMDV�L�EOLYDQGH�UlWWVWYLVWHU�´UHODWHUDGH�WLOO�

ärendetypen´��$Y�VNlOHQ�i beslutet går det således inte att utläsa 

att det finns en faktisk rättstvist under uppsegling, vilken typ av 

tvist det skulle röra sig om och vem som i så fall skulle vara part i 

en sådan tvist. 

4.6 Härvid bör det även beaktas att de rättsliga överväganden som 

görs i den aktuella handlingen rör konsekvenserna av en 

lagakraftvunnen dom där en domstol funnit att kommunens uttag 

av en avgift stått i strid med en enskilds egendomsskydd. Att en 

kommun haft rutiner för uttag av avgifter som inte garanterat 

kommuninvånarnas grundläggande rättigheter får anses medföra 

att det i det aktuella fallet finns ett starkt allmänt intresse av att 

granska vilka åtgärder som kommunen avser att vidta med 

anledning av domen och som ett led i detta få ta del av innehållet 

i den begärda handlingen (jfr prop. 2001/02:70 s. 9 där 

RIIHQWOLJKHWVSULQFLSHQ�EHVNULYV�VRP�HQ�´YlVHQWOLJ�I|UXWVlWWQLQJ�

för den medborgerliga kontrollen av att den offentliga makten 

XW|YDV�XQGHU�ODJDUQD´�� 

4.7 Den omständigheten att det kan finnas andra enskilda som 

drabbats av kommunens olagliga gatukostnadsuttag kan inte i sig 

anses utgöra skäl för kommunen att hemlighålla dess rättsliga 

analys av den dom där rutinerna för uttaget underkändes. 

4.8 Som skäl för att sekretessbelägga delar av den begärda 

handlingen har kommunen vidare hänvisat till att framställan är 

gjord av Centrum för rättvisa, dvs ´GHQ�DGYRNDWE\Un�VRP�

UHSUHVHQWHUDGH�PRWSDUWHQ�L�GHW�DNWXHOOD�PnOHW´��(QOLJW�&HQWUXP�

för rättvisa utgör dock den omständigheten inte skäl för att 

sekretessbelägga de aktuella uppgifterna i handlingen. Tvärtom 

bör stiftelsens ställning som icke-statlig organisation som 
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granskar den offentliga maktutövningen (se stiftelsens stadgar, 

bilaga 5, samt Centrum för rättvisa v. Sweden [GC], no. 

35252/08, § 12, 25 May 2021) medföra att handlingen måste 

lämnas ut i sin helhet.  

4.9 Offentlighetsprincipens syfte skulle urholkas om det allmänna 

kunde undgå att bli granskad och kritiserad för felaktig 

myndighetsutövning genom att hemlighålla information om 

eventuella missförhållanden med hänvisning till risken för att 

dessa omständigheter kan utgöra grund för en rättsprocess. Det 

bör därför särskilt beaktas att begäran är framställd av Centrum 

för rättvisa i syfte att granska kommunens efterlevnad av 

grundlagen, Europakonventionen och den kommunala 

likställighetsprincipen (jfr Europadomstolens dom i målet 

Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary [GC], no. 18030/11, 
8 November 2016, där det ansågs strida mot Europakonventionen 

att Ungerska Helsingforskommittén nekats ta del av handlingar 

för att kunna granska ordningen för utnämnande av offentliga 

försvarare i brottmål). 

4.10 Sammanfattningsvis utgör 19 kap. 9 § OSL inte hinder mot att 

den aktuella handlingen lämnas ut i sin helhet. I vart fall kan de 

maskerade uppgifterna i handlingen, som inte omfattas av 

sekretess, lämnas ut. 

Som ovan, 

Alexander Ottosson  Erik Scherstén  Emanuel Klerfelt Johansson 
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