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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012
i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A
SAKEN
Utlämnande av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten bifaller överklagandet och förordnar att de handlingar som
framgår av skälen för avgörandet ska lämnas ut till Per Hagström. Det
ankommer på Kronofogdemyndigheten att lämna ut handlingarna.

Dok.Id262871
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
08:00-16:00
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YRKANDEN

Per Hagström vidhåller sin begäran om att Kronofogdemyndigheten ska
lämna ut domstols kvarstadsbeslut och Åklagarmyndighetens ansökningar
om kvarstad i de aktuella ärendena.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
När det gäller Åklagarmyndighetens ansökning om verkställighet av
kvarstad daterad den 4 september 2012 (ärende nr AM-129748-12 [l sida])
är den så allmänt hållen att den inte kan anses omfattas av sekretess. De två
andra ansökningarna daterade den 4 september 2012 (ärende nr AM-1209312 [Isida] respektive den 5 september 2012 (e-post [l sida]) innehåller
visserligen namn på respektive gäldenär och i ett fall vilka belopp som
avses. Dessa uppgifter har dock redan lämnats ut i och med att Kronofogdemyndigheten har lämnat ut handlingar som visar att besluten i fråga har
verkställts. I det här fallet anser kammarrätten att sekretess inte kan
upprätthållas för nämnda uppgifter medan resterande uppgifter är så allmänt
hållna att de inte omfattas av sekretess. Själva ansökningarna om
verkställighet av kvarstad ska därför lämnas ut.

I målet finns också en hovrättsdom daterad den 20 juli 2012 med en
tingsrättsdom som bilaga och ett häktningsprotokoll daterat den 3 september
2012, samtliga innehållande kvarstadsbeslut. När det gäller hovrätts- och
tingsrättsdomen är dessa offentliga hos respektive domstol. De bör då i
princip vara offentliga också hos Kronofogdemyndigheten (jfr prop.
1979/80:2 s. Del A s. 288). Det har i det nu aktuella målet inte framkommit
några skäl att ändå inte lämna ut domarna. Kammarrätten anser vidare att
motsvarande gäller häktningsprotokollet. Därvid beaktas särskilt att fråga är
om ett s.k. ramprotokoll utan närmare uppgifter om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden. Med hänsyn härtill finner kammarrätten att såväl.
domarna som häktningsprotokollet ska lämnas ut.
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I målet finns vidare en framställning om kvarstad från Åklagarmyndigheten
(ärende nr AM-16705-09 [2 sidor]), på vilken tingsrätten i fråga har tecknat
sitt beslut om kvarstad. Det kan först konstateras att allmän domstol sällan
har skäl att sekretessbelägga uppgifter i en framställning om kvarstad. När
det sedan gäller själva beslutet innehåller det inte några uppgifter om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Därtill har aktuell
tingsrätt meddelat kammarrätten att ovan nämnda handling i sin helhet är
offentlig hos domstolen. Under dessa förhållanden och med hänsyn till vad
som i övrigt framkommit i kammarrättens mål saknas skäl att inte låta Per
Hagström få del av handlingen hos Kronofogdemyndigheten. Den ska
således lämnas ut.

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

/?
Caroline Beck-Friis
kammarrättsråd
ordförande

Charlotta Lokflantz
kammarrättsråd
referent

-

Linda Bågling
assessor

~
Lisa Söderqvist
föredragande
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Begäran om utlämnande av handlingar ur mål om kvarstad avslås.

Skäl
Nyhetsbyrån Siren har begärt att få ta del av uppgifter rörande kvarstadsbeslut
som Kronofogden verkställt under vecka 36 efter'ansökan från åklagare. De
uppgifter som ni begärt att få del av är domstolens kvarstadsbeslut, åklagarens
ansökan samt uppgift eller handling som visar att Kronofogden verkställt
kvarstadsbeslutet.
Sekretessen i Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet regleras i 34 kap
offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). Av 34 kap l § OSL framgår att
sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende om utsökning och
indrivning för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men. Av denna paragraf framgår även att
det finns ett undantag för uppgifter om förpliktelse eller beslut i mål eller ärende.
Kronofogdemyndigheten har 2012-09-12 beslutat att lämna ut uppgifter om de
beslut som meddelats i mål vilka omfattas av er begäran. Det är
Kronofogdemyndighetens uppfattning att domstolens kvarstadsbeslut och
åklagarens ansökan till Kronofogdemyndigheten inte är att anses vara beslut eller
uppgift om förpliktelse då de mål vilka omfattas av er begäran utgör
säkerhetsåtgärder. Uppgifterna omfattas således inte av det undantag som finns
för sekretess enligt 34 kap l § OSL. Eftersom det ska stå klart att röjandet av
uppgiften inte kan leda till skada för den enskilde eller någon närstående innebär
det att vid tveksamhet om uppgiften kan leda till skada eller men att utlämnande
inte ska ske.
Sammanfattningsvis finner Kronofogdemyndigheten att det inte står klart att
domstolens kvarstadsbeslut eller åklagarens ansökan kan lämnas^t utan att den
enskilde lider skada eller men. Er begäran i denna del ska därfö/avslås.

Cecilia Weingarten Davidson
t. f. verksamhetsområdeschef

//Lars Nilsson
r kronoinspektör

www.kronofogden.se

E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

106 65 STOCKHOLM

Esplanaden 1
17267 SUNDBYBERG

0771-73 73 00

010-578 39 08

Bilaga

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 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 fordras att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger 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 undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original
samt innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer.
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 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.

Formulär 2

