KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 2

DOM

Sida l (3)
Mål nr 3669-12

2012-06-29
Meddelad i Stockholm

KLAGANDE
Per Hagström
Nyhetsbyrån Siren
Björns trädgårdsgränd l
11621 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Datainspektionens beslut den 24 maj 2012 (diarienummer 836-2012),
se bilaga A
SAKEN
Utlämnande av allmän handling

KAMMARRATTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten bifaller överklagandet och förordnar att Datainspektionen ska
lämna ut de uppgifter i anmälan som har maskerats.

Dok.Id251372
Postadress
Box 2302

103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-56169000
08-149889
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se
www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 2

Sida 2

DOM

Mål nr 3669-12

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Datainspektionen har efter begäran från Per Hagström lämnat ut en anmälan
i ett av myndighetens ärenden. Datainspektionen har dock maskerat
uppgifter som visar vem som har gjort anmälan.

Per Hagström överklagar Datainspektionens beslut och yrkar att han ska få
ta del av anmälan i sin helhet. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande.
Av Datainspektionens tillsynsbeslut den 15 maj 2012 (diarienummer
436-2012) framgår att den person som har gjort en anmälan till
Datainspektionen felaktigt har registrerats som pappa till ett barn som inte
är hans av Försäkringskassan. Detta är möjligtvis en känslig uppgift för
handläggaren på Försäkringskassan men knappast för anmälaren som är helt
oskyldig till det inträffade. Det finns därför inte skäl att anta att anmälaren
lider men av att anmälan i sin helhet lämnas ut.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 32 kap. l § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller
sekretess hos Datainspektionen bl.a. i ärende om tillstånd eller tillsyn som
enligt lag eller annan författning ska handläggas av inspektionen, för uppgift
om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om
uppgiften röjs.

Genom den utformning bestämmelsen har finns det en presumtion för att
sådana uppgifter som omfattas av bestämmelsen ska vara offentliga. Av
vad som har framkommit i målet kan det enligt kammarrättens mening
inte antas att någon enskild lider skada eller men om de maskerade
uppgifterna i anmälan till Datainspektionen lämnas ut. De ska därför,
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med bifall till överklagandet, lämnas ut till Per Hagström.
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Begäran om utlämnande av allmän handling
Du har begärt att få ta del av anmälan i sin helhet i Datainspektionens ärende
med diarienummer 252-2012.
Enligt Datainspektionens bedömning kan en enskild anmälare i detta fall
antas lida skada eller men av ett röjande av uppgifter om denne. Enligt vår
uppfattning gäller därför sekretess enligt 32 kap. i § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) för sådana uppgifter i anmälan. Vi lämnar därför
inte ut dessa sekretessbelagda uppgifter, som har maskerats i handlingen som
vi lämnar ut till dig.

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i
skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som nii begär,
överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från
den dag ni fick ta del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet
vidare till Kammarrätten i Stockholm för prövning, om inspektionen inte själv
ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Suzanne Isberg
Avdelningsdirektör
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