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Delvis allvarlig kritik mot Smittskydd Värmland, Landstinget i Värmland,
för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna
handlingar
Anmälan
I en anmälan som korn in till JO den 28 december 2012 frarn1cirde Per Hagström,
Nyhetsbyrån Siren, klagomål mot Smittskydd Värmland angående handläggningen
av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Per Hagström anförde i huvudsak följande. Den 1 december 2011 begärde han
kopior av alla eventuella domar om tvångsvård [rätteligen tvångsundersökning;
JO:s anm.] som kommit in till Smittskydd Värmland under november samma år,
och av de ansökningar som hade föranlett domarna. I början av januari 2012 fick
han ett e-brev från smittskyddsläkaren Olle Wik som inte var ett specifikt svar på
hans begäran utan ett svar av "principiell natur". Brevet innehöll flera märkliga
påståenden. Efter att han JO-anmält handläggningen (JO:s ärende dnr
124-2012; JO:s anm.] fattade Olle Wik ett beslut i utlärnnandefrågan. Även det
beslutet innehöll märkliga påståenden. Han överklagade beslutet i slutet av januari
2012. I augusti 2012 kontaktade han Kammarrätten i Göteborg och fick då veta att
hans överklagande inte hade kommit in till domstolen. När Smittskydd Värmland
väl hade vidarebefordrat hans överklagande avgjorde kammarrätten målet snabbt.
Han hade särskilt yrkat att domstolen skulle pröva om postorten var offentlig, detta
eftersom lokala medier bara skulle rapportera om domen om de visste att den rörde
en person som bodde inom deras bevakningsornråde. Tyvärr gav domen inte något
glasklart svar på den frågan. Smittskydd Värmland valde en, i hans tycke, långsökt
tolkning och länrnade ut domen till honom utan uppgift om postort. Vid kontakt
med kammarrätten fick han beskedet att domen skulle tolkas på det sättet att
uppgiften om postort var offentlig. Han informerade Smittskydd Värmland om
detta och att landstinget kunde kontakta kammarrätten för att få informationen
direkt från domstolen. Den 1 december 2012 begärde han ett överklagbart beslut
från Smittskydd Värmland eftersom de inte lämnade ut uppgiften om postort.
Några dagar senare fick han besked från Olle Wik att han inte skulle få något
sådant beslut.
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Tillsammans med sin anmälan skickade Per Hagström in bl.a. viss epostkorrespondens mellan honom och landstinget, beslut av Olle Wik den
13 januari 2012, skrivelse från Olle Wik, daterad den 5 december 2012, samt
Kammarrättens i Göteborg dom den 26 oktober 2012 i mål nr 6880-12.
Utredning
JO begärde att Landstingsstyrelsen, Landstinget i Värmland, skulle yttra sig över
vad Per Hagström framfört i sin anmälan.
Landstingsstyrelsen anförde i remissvaret bl.a. följande.
Per Hagström inkom till Landstinget i Värmland den 2 januari 2012 med en begäran
att fii kopior på beslut från förvaltningsrätten gällande ansökan om tvångsundersökning
enligt 3 kap. 2 § första stycket smittskyddslagen samt med den underliggande ansökan
från smittskyddsläkaren. Ett beslut att avslå denna begäran fattades den 13 januari
2012 av smittskyddsläkare OlofWik som uppger att han vid tidpunkten för begäran haft
en hög arbetsbelastning då många medarbetare varit lediga i samband med nyårshelgen.
Sekretessfrågan, vilken har varit svårbedömd, har dä!får tagit längre tid att avgöra än
nonnalt
Per Hagström ingav sedan ett överklagande av beslutet att neka utlämnande av de
begärda handlingarna. Överklagandet inkom den 31 januari 2012. Den 29 augusti
2012 frågar Per Hagström via e-post om överklagandet inkommit till landstinget då
kammarrätten änou inte ratt in något överklagande. Den 4 september 2012 rar Per
Hagström bekräftelse på att skrivelsen inkommit till landstinget deo 31januari2012.
Någon anteckning om att skrivelsen överlänmats till Kammarrätten i Göteborg fanns inte
diarieförd hos landstinget. När felaktigheten uppmärksammades så överlänmades
överklagandet omedelbart till kammarrätten med en vädjan om snabb handläggning.
Landstinget i Värmland beklagar att Per Hagströms överklagande inte omedelbart
överlämnades till kammarrätten för handläggning. Hur detta har kunnat ske har inte
kunnat fastställas. Något liknande har inte inträffat tidigare så vitt är känt. Det kan
tilläggas att det inte ankommit på Wik att rättidspröva överklagandet och överlämna det
till kammarrätten. Överklaganden av beslut att neka utlänmande av alhnän handling
adresseras till landstingets sekretariat för handläggning. Handlingen diariefördes hos
landstinget, men därefter har vår hantering varit bristfällig.
Vad gäller agerandet hos Smittskydd Värmland med anledning av Kammarrättens i
Göteborg dom den 26 oktober 2012 har handläggningen brustit på så sätt att ett
överklagbart beslut om att inte lämna ut uppgift om postort inte fattades i anslutning till
att Per Hagström begärde detta den 1december2012. Wik har dock den 16 januari
2013 expedierat ett sådant beslut. Landstinget beklagar att så inte skedde omedelbart.
Wik har under landstingets handläggning av yttrandet till JO uttalat att han uppfattat
kammarrättens dom på så vis att uppgiften om postort ska omfattas av sekretess. Av
domslutet framgår att namn, hemadress och postnummer inte ska länmas ut. Wik tolkar
detta utlåtande som att uppgiften om postort omfattas av begreppeo hemadress och
postnummer. Det skulle annars i fråga om mindre orter vara meningslöst att
sekretessbelägga postnumret om inte postorteo samtidigt omfattades av sekretess. Wik
har inte haft skyldighet att kontakta kammarrätten i saken.
Det är mot ovanståeode bakgrund som Wiki skrivelsen den 5 december 2012 till Per
Hagström uppger att han inte avser fatta något ytterligare beslut i saken. Wik har
uppfattat det som att Per Hagström varit missnöjd med kammarrättens avgörande
och därför uppmanat honom att överklaga detta. Wik har dock därefter ändrat
uppfattning och då genast meddelat beslut i saken till Per Hagström.

Per Hagström fick tillfälle att yttra sig över remissvaret.
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Bedömning
När det gäller allmänna handlingars offentlighet finns de grundläggande
bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, TF. Där regleras också primärt
frågan om utlämnande av allmänna handlingar. I 2 kap. 12 § TF stadgas att allmän
handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt på
stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. Den som
önskar ta del av handlingen har i sådant fall enligt 2 kap. 13 § TF även rätt att mot
fastställd avgift få kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. En begäran
om att få en kopia ska behandlas skyndsamt.
JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet i TF är att
besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag. Någon eller några
dagars fördröjning kan godtas om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna
ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig och kan
lämnas ut. Ett visst dröjsmål är vidare ofrånkomligt om framställningen avser eller
kräver genomgång av ett omfattande material.
Per Hagström har uppgett att han begärde att få ut de aktuella handlingarna den
I december 2011. Landstings styrelsen har å sin sida uppgett att begäran kom in till
landstinget den 2januari 2012. Av den e-postkorrespondens som skickats in
tillsanunans med anmälan framgår att smittskyddsläkaren Olle Wik den 2 januari
2012, i ett meddelande till en anställd vid landstingets diarium, uppgav att "svar
utgått" till Nyhetsbyrån Siren. Detta talar för att Olle Wik före den 2januari 2012
varit medveten om att en utlämnandebegäran framställts. Det har dock inte
klarlagts genom utredningen när begäran kom in. Beslut i utlämnandefrågan
fattades den 13 januari 2012. Även med utgångspunkt från att begäran kom in den
2januari 2012 anser jag att det tog väl lång tid att fatta beslut i ärendet.
Om en myndighet avslår en begäran om att ta del av handlingar får den sökande
överklaga beslutet hos kammarrätten. Ett överklagande ska ges in till den
myndighet som har meddelat beslutet. Beslutsmyndigheten prövar om
överklagandet har kommit in i rätt tid och om så har skett ska myndigheten, enligt
25 § förvaltningslagen (1986:223), FL, överlämna överklagandet och övriga
handlingar i ärendet till den högre instansen. I FL anges inte inom vilken tid
beslutsmyndigheten ska överlämna ett överklagande till den överprövande
instansen. Det ligger i sakens natur att överlämnandet måste ske utan dröjsmål. JO
har vid flera tillfällen uttalat att tiden som regel inte bör överstiga en vecka (se bl.a.
JO 1995/96 s. 314).
I ärenden som rör utlämnande av allmänna handlingar tillkommer det allmänna
skyndsamhetskrav som uppställs i TF för handläggningen av sådana
framställningar. Det är därför i ett fall som detta än mer angeläget att överklagandet
överlämnas till kammarrätten utan dröjsmål. Det kan tilläggas att en prövning av
frågor som rör utlämnande av allmänna handlingar också ska ske skyndsamt hos
kammarrätten (2 kap. 15 § andra stycket TF), vilket innebär att mål av detta slag
handläggs med förtur.
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Per Hagströms överklagande kom in till landstinget den 31januari2012 men
överlämnades till kammarrätten först den 5 september, alltså drygt sju månader
senare. Landstingsstyrelsen har uppgett att det inte fmns någon förklaring till varför
överklagandet inte rättidsprövades och överlämnades tidigare. Det som har hänt är
inte acceptabelt. Landstingets handläggning förtjänar i den delen allvarlig kritik.
När det gäller handläggningen av ärendet efter kammarrättens dom konstaterar jag
att Olle Wik tolkade domen på ett annat sätt än Per Hagström när det gällde uppgift
om postort. Per Hagström upplyste landstinget om det besked i tolkningsfrågan han
hade fått från domstolen och om möjligheten för landstinget att själva kontakta
kammarrätten. I den uppkomna situationen borde det ha legat nära till hands för
landstinget att ta en sådan kontakt även om det inte fanns någon skyldighet att göra
det. När Per Hagström insisterade på att han ville få ut även uppgift om postort
och, den I december 2012, begärde ett beslut i den delen borde självklart ett beslut
ha fattats skyndsamt. Landstinget ska kritiseras för att beslut fattades först drygt
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sex veckor senare, den 13 januari 2013.
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Både den faktiska handläggningen och innehållet i vissa handlingar som jag har
haft tillgång till visar att Olle Wiks kunskaper om regelverket kring utlämnande av
allmänna handlingar och överklagande av beslut i dessa ärenden varit bristfälliga.
Jag vill framhålla vikten av att regelsystemet på området är känt inom myndigheten
och då särskilt av anställda som är behöriga att pröva framställningar om
utlämnande av allmänna handlingar.
Med den, delvis allvarliga, kritik som uttalats avslutas ärendet.
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· Anna Edholm
föredragande
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