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SAKEN 
Rätt att ta del av allmän handling 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att kommunens handling 

”PM-Dom angående skadestånd och gatukostnader” ska lämnas ut i sin 

helhet. 

 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Centrum för rättvisa (CFR) yrkar i första hand att handlingen benämnd 

”PM-Dom angående skadestånd och gatukostnader” daterad den 14 maj 

2021 ska lämnas ut i sin helhet och i andra hand att de maskerade 

uppgifterna i handlingen som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut. CFR 

anför följande.  

 

Den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet utan hinder av sekretess 

enligt 19 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 

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 
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med offentlighetsprincipen, nämligen att den offentliga maktutövningen ska 

kunna granskas. CFR har nyligen företrätt en privatperson i ett skadestånds-

mål mot Partille kommun där Hovrätten för Västra Sverige bedömt att 

kommunens uttag av gatukostnadsavgifter utgjort en överträdelse av 

privatpersonens egendomsskydd. Efter domen tog kommunens advokat 

fram en promemoria vilken är den som begärts ut. Det ena av de två angivna 

syftena med promemorian är maskerat. Trots att kommunen i ett press-

meddelande angett att domen lämnar en del frågetecken har kommunen inte 

överklagat den. Kommunens gatukostnadsuttag har gällt fler privatpersoner 

än den privatperson som var aktuell i målet. Mot bakgrund av kommunens 

uttalande i pressmeddelandet begärde CFR ut promemorian för att kunna 

granska vilka överväganden som ligger till grund för kommunens 

inställning till eventuell kompensation till andra som drabbats av 

motsvarande rättighetsöverträdelser. 

 

19 kap. 9 § OSL utgör inte hinder för att handlingen lämnas ut. Skälen 

därför är att bestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit och det råder en 

presumtion för offentlighet. Kommunen har att visa att dess ställning som 

part i en rättstvist försämras om de aktuella uppgifterna röjs. Det föreligger 

ett krav på samband mellan uppgiften och tvisten. 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. Enligt såväl förarbets-

uttalanden som rättspraxis är utrymmet för att vägra att lämna ut uppgifter 

med hänvisning till blivande rättstvister begränsat och det ska i så fall 

framgå konkreta uppgifter om att en viss slags tvist är under uppsegling (jfr 

prop. 1979/80:2 del A s. 152 och RÅ 2007 ref. 12). Av skälen i beslutet går 

det 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. Att en kommun haft rutiner för uttag av avgifter som inte 

garanterat kommuninvånarna grundläggande rättigheter får anses medföra 

att det i det aktuella fallet finns ett starkt allmänt intresse av att granska 
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vilka åtgärder som kommunen avser vidta med anledning av domen. 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. Att CFR representerade motparten i målet i 

hovrätten innebär inte att det finns skäl att sekretessbelägga de aktuella 

uppgifterna. Det bör särskilt beaktas att offentlighetsprincipens syfte 

urholkas om det allmänna kan undgå att bli kritiserat för felaktig 

myndighetsutövning genom att hemlighålla informationen. CFR:s syfte med 

framställan är att granska kommunens efterlevnad av grundlagen, Europa-

konventionen och den kommunala likställighetsprincipen.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet 

Kammarrätten ska ta ställning till om den promemoria som CFR begärt ut 

kan lämnas ut i sin helhet eller om de maskerade uppgifterna kan lämnas ut 

i någon del. 

 

Rättslig reglering 

Enligt 19 kap. 9 § OSL gäller sekretess för uppgift som har tillkommit eller 

inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller 

ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det 

allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. 

Sekretess upphör när saken slutligen avgjorts. 

 

Av förarbetena till bestämmelsen framgår följande. Varje uppgift hos 

myndigheten som kan beröra en rättstvist omfattas dock inte av sekretessen. 

För att uppgiften skall anses ha tillkommit eller inhämtats med anledning av 

rättstvisten krävs att det dem emellan finns ett samband, som är fallet med 

rättsutredningar, värderingsutlåtanden, uppgifter om bevisning och 
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 förhandlingstaktiska överväganden som hänför sig till en rättstvist. Liksom 

i gällande rätt avser ordet rättstvist både pågående och möjligen blivande 

rättstvist (se prop. 1979/80:2 s. 152). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2007 ref. 12 uttalat följande. När det 

gäller "blivande rättstvist" inskränker sig utredningen i målet till ett allmänt 

hållet påstående från kommunen om att handlingarna hänför sig till en sådan 

rättstvist. Det framgår således inte att någon rättstvist är under uppsegling 

eller vad för slags tvist kommunen åsyftar. Bestämmelsen i OSL innebär en 

presumtion för offentlighet. Utan uttryckligt stöd i lagtexten kan därför inte 

sekretessen anses omfatta uppgifter som kan avse en eventuell, kommande 

rättstvist. 

 

Kammarrättens bedömning 

Den del av promemorian som kommunen valt att sekretessbelägga 

innefattar enligt kommunen framåtsyftande rättsliga bedömningar där 

kommunens ställning som part kan försämras vid potentiella blivande 

rättstvister. 

 

Bestämmelsen i 19 kap. 9 § OSL innehåller ett rakt skaderekvisit vilket 

innebär en presumtion för att uppgifterna är offentliga. Utifrån det 

förarbetsuttalande och den praxis som redovisats ovan framgår det att för att 

en kommun i en situation som den nu aktuella ska kunna sekretessbelägga 

uppgifter med koppling till en blivande rättstvist krävs mer än en farhåga 

för att en sådan tvist kan segla upp. Enligt kammarrättens mening är 

kommunens motivering allmänt hållen. Även om det rättsområde inom 

vilket kommunen anser att en potentiell blivande rättstvist kan uppstå är 

någorlunda avgränsat är övriga uppgifter om den blivande tvisten, som 

kommunen dessutom benämner som ”potentiell”, inte närmare 

specificerade. Det finns inte något som talar för att en rättstvist kommer att 

uppkomma, bara att en sådan skulle kunna uppkomma. Kommunen har inte 

heller angett mot vem kommunen tror den kommer ha en blivande rättstvist. 



KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 

DOM Sida 5 
 

 Mål nr 6557-21 
   

 
Mot den bakgrunden anser kammarrätten att det inte kommit fram att de 

aktuella uppgifterna som sekretessbelagts är kopplade till en blivande 

rättstvist på det sätt som krävs för att uppgifterna ska kunna sekretess-

beläggas med stöd av 19 kap. 9 § OSL. Promemorian ska därför lämnas ut i 

sin helhet.  

 

_________________________ 

 

 

 Niclas Falkendal  

 

 

Sonja Huldén Hedvig Areskoug 

 referent 

 

 



 

PARTILIE KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

DE LEGATION SB ES LUT 

 

2021-10-20 

 

Diarienummer Till 

KS/2019:385 Kommunstyrelsen 

Handläggare 

Begäran om utlämnande av allmän handling 

§ KS-D12021 § 118 

BESLUT 

Partille kommun beslutar att delvis avslå begäran om utlämnande av underlag för kommunstyrelsens 
beslut i § 69 vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2021. Den begärda handlingen utlämnas 
i maskat skick med hänvisning till sekretess enligt 19 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Beslutet fattas i enlighet med bestämmelsen Ek. jur. 15 i Partille kommuns kommunstyrelses 
delegationsordning. 

Ärendet 

I en begäran har ni uttryckt en vilja att ta del av eventuellt underlag som tagits fram i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut under § 69 vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2021. 

Det underlag som kommunen registrerat i ärendet, utöver den tjänsteskrivelse som redan 
kommunicerats, är en PM från Front Advokater daterad den 14 maj 2021. I detta PM redogörs bl.a. för 
en dom angående skadestånd och gatukostnader. 

Skäl för beslut 

Av 19 kap. 9 § (OSL) framgår att sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en 
myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags 
rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften 
röjs. Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts. 

Den dom som kommenteras i nämnda PM har vunnit laga kraft, och i denna del får saken anses 
slutligen ha avgjorts, varför kommunen delvis tillmötesgår begäran. PM:n innehåller emellertid 
framåtsyftande rättsliga bedömningar och i dessa delar menar kommunen att dess ställning som part 
försämras avseende potentiella blivande rättstvister. Framställan är gjord från den advokatbyrå som 
representerade motparten i det aktuella målet, och det finns således en uppenbar risk att juridiska 
överväganden kan komma att utnyttjas i blivande rättstvister, relaterade till ärendetypen. Handlingen 
ska därför lämnas ut med dessa bedömningar maskade. 

Kommunjurist 

Digital signatur 1 (2) 

Comfact Signature Referensnummer: 1200702 

KAMMARRÄTTEN I 
GÖTEBORG 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2021-11-12 
MÅLNR: 6557-21 
AKTBIL: 15

Bilaga A


