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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Överf5rmyndarnämnden i Västerås stads beslut den 26 augusti 2013
i ärende med dnr 2013/17-ÖF-122-2, se bilaga

SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Med bifall till överklagandet fcrordnar kammarrätten att överförmyndar
nämnden ska lämna ut efterfrågade namn och adresser till’

Dok.ld 292018
Postadress Besöksadress Telefon Telefas ExpeditionstidBox 2302 Birger Jaris Torg 5 08-561 69000 08-1498 89 måndag— fredag103 17 Stockholm E-post: kammarrattenistockhoim@dom.se 08:00-16:00

www.kammarrattenistockholm.domstol.se
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YRKANDEN M.M.

vidhåller sin begäran “att få ta del av alla gode mäns namn
och adress i de kommuner som faller under Överförmyndarnämnden i
Västerås”. Till stöd fZ5r sin begäran anför hon bl.a. följande. Den uppgift
som begärts utlämnad är vilka personer som innehar fc5rordnande som god
man, helt frånsett vilken huvudman som förordnandet berör. Det faktum att
en person innehar ett förordnande kan inte rimligen anses vara en uppgift av
sådan karaktär att den rör den enskildes personliga eller ekonomiska
förhållanden. Det är osannolikt att den enskilde skulle lida men av
uppgifternas utlämnande.

Överförmyndarnämnden har i yttrande anfört bl.a. följande. Det framgår av
praxis att bestämmelsen i 32 kap. 4 § OSL såsom enskild skyddar inte bara.
huvudmannen utan även den gode mannen (se RÅ 1992 not 710 och RÅ
1992 not 331 samt en dom av Kammarrätten i Göteborg i mål nr 4906-12).

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 32 kap. 4 § första stycket OSL gäller sekretess hos överförmyndare
eller överförrnyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Med uttrycket “uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden” avses såväl uppgifter om huvudmannen som uppgifter om de
gode männen.

Kammarrätten finner att det står klart att uppgifter om de gode männens
namn och adresser kan lämnas ut till Y utan att enskilda lider
skada eller men och överklagandet ska därför bifallas.
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skiljaktiga mening

Den aktuella sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skade
rekvisit, vilket innebär en presumtion f5r sekretess. Vad gäller uppgiften om
att någon är förordnad som god man kan den i sig inte anses vara av sådant
slag att det typiskt sett kan antas att den som uppgiften rör lider men redan
av att andra personer fr kännedom om uppgiften. 1 det nu aktuella fallet
måste emellertid den slutsatsen dras att de begärda uppgifterna — namn och
adresser — ska användas för att, i marknadsföringssyfte, ta kontakt med de
gode männen. Med beaktande av att gode män ofta är någon anhörig till
huvudmanrien och således vanliga privatpersoner, anser jag att det inte kan
uteslutas att ett sådant uppsökande upplevs som en sådan olägenhet som kan
betecknas som men i sekretesslagstiftningens mening. Jag anser därför att
det inte står klart att de aktuella uppgifterna kan lämnas ut till

utan att de gode männen lider men, och vill fZljaktligen avslå
överklagandet.
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Måinr.
Aktbll

Saken Utlämnande av allmän handling.

- ; har begärt att från Överförmyndarnämnden i Västerås stad,
härefter nämnden, få en lista över samtliga personer som idag verkar som god
man i Västerås stad.

Nämnden meddelar följande

BESLUT

Slut

begäran om att få del av lista med, så som ansökan får förstås,
namn och personuppgifter över samtliga personer som är förordnande som gode
män enligt föräldrabalken avslås.

Sk41

Enligt 32 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess
hos överftirmyndarnämnden i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska fdrhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Paragrafen skyddar inte bara huvudmännen utan även gode männen.

Kontorsadress Postadress Expeditionstk Telefonvaxel E-postPort Andcrs g 3 S.72 187 VÄSTERÅS M.n - tor 10.00 - 12.00 021-39 0000 overfonnyndaren@vastcnis,seUnder jarl — april även Telefax
mån 14.30- 16.00 021-39 27 70 www.vastcras.se



BESLUT UTLÄMNANDE AV UPPGIFT 201 3/17-ÖF-122-2
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Bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit vilket innebär en

presumtion för sekretess. Enligt överförmyndamämndens bedömning är det inte

klarlagt i ärendet att begärda uppgifter kan röjas utan att de enskilda lider skada

eller men. Med hänsyn härtill avslår överförrnyndarnäninden
begäran.

HUR MAN ÖVERICLAGAR

Sebilaga_1.

FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Koniorsadress Posradress Expediionsid Telefonväxel E-posl
Port Anders g 3 S-721 87 VASTERÄS Mån -tor 10.00 - 12.00 021-39 0000 ovcrformyndaren@vasteras.se

Under jan — april även Telefox
mån 14.30 — l 6.00 021-3927 70 www.vasteras.se
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Bilaga 1.

ÖVERKLAGANDE

Om du inte är nöjd med detta beslut kan du överklaga beslutet till kammarrätten i
Stockholm. Overklagandet skall göras skriftligen. Skrivelsen skall lämnas eller sändas
till Overfärmyndarnämnden i Västerås, som sänder den vidare till karnmarrätten.
Skrivelsen måste vara hos Overförmyndamämnden inom tre veckor från den dag du
tog emot beslutet.

1 överklagandet skall du ange följande:
- personnummer och yrke
- adress till din bostad och arbetsplats
- telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
- vilket beslut som överklagas
- vilken ändring du önskar och vilka skäl du har för ändring av beslutet.

Överklagandet skall undertecknas av dig eller ditt ombud. Om ombud för din talan
skall fullmakt bifogas tillsammans med uppgift om ombudets namn, adress och
telefonnummer.

För ytterligare upplysningar kan du vända dig till överf5rmyndarnämnden.

Konrorsadress Postadress Expeditionsrid Telefonväxel E-posiPort Anders g 3 S-721 87 VÄSTERÅS Mån - tor 10.00 — 12.00 021-39 0000 overformyndaren@vasteras.se
Under jan — april även Tekfax
män 14.30 — 16.00 021-392770 www.vusteras.se


