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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Överfärmyndarens i Lidingö stad beslut den 21 november 2014 i
ärende nr 1281, se bilaga A

SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att Överförmyndaren
i
Lidingö stad ska 1mna ut efierfrågade e-postadresser till

DokId 331946
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jaris Torg 5

Telefon
Telefax
08-56 1 690 00
08-14 98 89
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se
www.kammarrattenistockholm,domstol.se

Expeditionstid
måndag fredag
08:00-16:00
—
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yrkar att efterfrågade e-postadresser ska lämnas ut och anför
bl.a, följande. Han begär inte att få ta del av uppgift om någon enskilds
-.

personliga förhållanden. Han vill enbart ha en lista över Lidingö stads gode
män samt deras tjänste-e-postadresser.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Överförmyndaren har lämnat ut en förteckning över Lidingö stads gode män
men inte de gode männens adressuppgifter och e-postadresser. X
har i sitt överklagande angett att han enbart vill ha en lista över
Lidingö stads gode män samt deras tjänste-e-postadresser. Kammarrättens
prövning omfattar därför endast frågan om de gode männens e-postadresser
ska lämnas ut till 5.
Med uttrycket “uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden” i 32 kap. 4 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) avses såväl uppgifter om huvudmannen som uppgifter om de
gode männen. Den skadebedömning som ska göras omfattar därför även de
gode männen (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1992
not. 331 och RÅ 1993 not. 710).
Kammarrätten anser, med hänsyn till uppgifternas karaktär och vad som
upplysts om syftet med begäran, att det far anses stå klart att de efterfrågade
e-postadressema kan lämnas ut till >.
utan att enskilda lider
skada eller men. Överklagandet ska därför bifallas.
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Begiran om att utfå handlingar
Beslut
begäran avslås i vad den avser adressuppgifter och e-post uppgifter gällande
gode män verksamma på Lidingö. En förteckning över gode män samt deras
födelseår lämnas ut.
Sammanfattning av ärendet
begärt att få en lista på de gode män som är verksamma på Lidingö. De uppgifter
han önskar är en förteckning där kontaktuppgifter och framförallt e-post
adress framgår. Syftet är
enligt y
att använda uppgifterna för att lämna ett erbjudande gällande en tjänst som
riktar sig till de gode männen och deras uppdragsgivare
Bakgrund
-9
inkom med sin begäran via e-post den 13 november, Han blev tillfrågad oni syftet
med sin begäran och tillfrågades samtidigt om han önskade ett skriftligt avslag
sbeslut den 14
november.
återkopplade syftet den 16 nov 2014 och svarade på frågan om vad uppgifterna
skulle användas till. Den 17 nov föredrogs ärendet för överförmyndaren och ställnin
gstagandet
återkopplades till
samma dag med förnyad förfrågan om han önskade ett skriftligt
avslagsb eslut för det som inte bedömdes kunna lämnas ut. Den 21 nov mottog återkop
s
plingen
från
att han ville ha ett skriftligt avslagsbeslut och detta beslut expedieras samma
dag.

Skälen för beslutet
§ första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess hos
överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgif
t om en
enskilds personlig eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgif
ten kan röjas
utan att den enskilde lider skada eller men
Enligt 32 kap 4

Uppgifterna om ställföreträdares namn och födelseår kan enligt kanunrrätten i
Stockholm, mål
nr 2308-11 lämnas ut utan skada eller men för ställföreträdarna. Aven kamma
rätten i Göteborg
mål nr 587-14 har tagit ställning till att namn och födelseår kan lämnas ut utan skada
eller men
för ställförträdarna. Dock tar rättsfallen ovan inte ställning till uppgiften om ställför
teträdares
adress och e-post adress kan lämnas ut.
Om det inte står klart att en uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden kan
lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men, gäller sekretess hos överfö
rmyndaren.
Begreppet “men” har givits en mycket vid innebörd. 1 första hand åsyftas att någon
blir utsatt för

Lidingö stad, Ö’erförmndarexpeditionen Överfärmyndare; Carl-Johan Geatrup
Besöksadress: Stockhoimsv8gen 50
Postadress: 181 82 Lidingö
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andras missaktning om hans personliga förhållanden blir kända. Redan den omstän
digheten att
vissa personer känner till en för någon enskild ömtålig uppgift kan i många fall anses tillräck
ligt
för att medföra men. Det framgår av prop. 2008/09:150 s 349.

Överfönnyndaren anser inte att det står Idart att också uppgiften om adress och e-post kan röjas
utan att ställföreträdarna lider men. Ställfbreträdama själva har därutöver inte samtyo
kt till att
deras på frivillig basis insamlade e-post adresser ska få spridas vidare av överfö
nnyndaren.
Lidingö som ovan
Carl-Johestrup
Overfi5rmyndare

BIJR BESLUTET KAN ÖVERKLAGAS
Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att du fick
del av
det, Overklagandet ska vara skriftligt och skickas till Overfönnyndaren, Lidingö stad,
18182
Lidingö. Overklagandet ska vara ställt till Kan2marätten i Stockholm. 1 överklagande ska
du
t
ange vilket beslut som överklagas, skälen till det och vilka ändringar du önskar
.

2

