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BAKGRUND
Per Hagström har den 9 oktober 2012 begärt att Finansinspektionen ska
lämna ut det senast inkomna beslutet från Åklagarmyndigheten/Ekobrottsmyndigheten att inte inleda förundersökning alternativt lägga ned
förundersökning efter anmälan samt den underliggande anmälan. Med
anmälan avses sådan anmälan som Finansinspektionen har gjort efter egen
utredning.
Finansinspektionen har i ärende med dnr 12-1314 lämnat ut beslut att lägga
ned förundersökningen. Övriga handlingar i ärendet har lämnats ut i
maskerat skick. Finansinspektionen har till kammarrätten uppgett att
hänvisningen till bilaga 3 ("Insynsförteckning") i anmälan från
Finansinspektionen är felaktig. Någon sådan bilaga har aldrig funnits.
I aktuellt ärende har förundersökningen lagts ned med motiveringen att det
inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen.

YRKANDE M.M.
Per Hagström yrkar i första hand att få ta del av ytterligare uppgifter i de
aktuella handlingarna. I andra hand yrkar han att kammarrätten undanröjer
Finansinspektionens beslut och återförvisar ärendet till myndigheten för en
mer noggrann sekretessprövning och beslutsmotivering. Per Hagström anför
bl.a. följande. Myndigheten har inte redovisat skälen för sitt beslut utan har
bara hänvisat till selcretessbestämmelser. Någon specificering om vilken
sekretessbestämmelse som har tillämpats på respektive maskerad uppgift
har inte lämnats.
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Finansinspektionen har motiverat sitt beslut att inte lämna ut vissa uppgifter
i ärendet med att sekretess råder enligt dels 18 kap. l § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), OSL, dels 35 kap. l § OSL.
Vad som framkommit i målet utgör enligt kammarrätten inte grand för
hemlighållande av uppgifter med stöd av 18 kap. l § OSL.
Bestämmelsen i 35 kap. l § OSL reglerar sekretess till skydd för enskildas
intressen i förundersökning och annan brottsbekämpande verksamhet.
Finansinspektionens verksamhet är inte att jämställa med en förundersökning eller brottsbekämpande verksamhet varför bestämmelsen inte är
tillämplig i förevarande fall (prop. 1984/85:157 s. 251 f. och s. 256, prop.
1995/96:215 s. 62 f. samt prop. 2004/05:142 s. 109). Finansinspektionen
kan därför inte sekretessbelägga uppgifter med stöd av den bestämmelsen.
Finansinspektionen har således inte haft fog för att inte lämna ut de
maskerade uppgifterna i ärende med dnr 12-1314. Överklagandet ska därför
bifallas och uppgifterna lämnas ut till Per Hagström.
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Begäran om utlämnande av allmän handling
Finansinspektionens beslut
Finansinspektionen lämnar inte ut vissa uppgifter i ärende med diarienummer
12-1314.1 övriga delar lämnas begärda handlingar ut, se bilaga l.
Hur man överklagar beslutet, se bilaga 2.
Ärendet
Per Hagström har begärt att få del av handlingarna i ärende med diarienummer
12-1314.
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 18 kap. l § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(O SL) gäller sekretess 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. Av 18 kap. l § andra stycket OSL framgår vidare att
sekretess under motsvarande förutsättningar gäller för uppgift som hänför sig till
Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen (2005:377)
om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
Av 35 kap. l § första stycket OSL framgår vidare att sekretess gäller för uppgift
om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål. Enligt 35 kap. 6 § OSL gäller
sekretess dock inte för beslut om att förundersökning ska läggas ned.
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Finansinspektionens bedömning
De efterfrågade handlingarna innehåller uppgifter som hänför sig till
förundersökning i brottmål och till Finansinspektionens verksamhet som rör
övervakning enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument. Finansinspektionen bedömer att det kan antas
motverka syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder eller skada den framtida
verksamheten om vissa av uppgifterna röjs. Dessa uppgifter omfattas således av
sekretess enligt 18 kap. l § andra stycket OSL och kan därmed inte lämnas ut.
Finansinspektionen bedömer vidare att handlingarna innehåller uppgifter som
omfattas av sekretess enligt 35 kap. l § OSL och att dessa uppgifter därför inte
kan lämnas ut.
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