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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
1191-18

meddelad i Stockholm den 15 maj 2018

KLAGANDE
AA
Ombud: Jur.kand. Martin Nyman
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms (Migrationsöverdomstolen) beslut den 23 februari
2018 i ärende KST 2018/97
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och förordnar att den
begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet till AA.

BAKGRUND

I mål angående ny prövning av frågan om uppehållstillstånd hämtade
Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, in uppgifter från

Dok.Id 192214
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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Migrationsverket om bl.a. planerad verkställighet av ett avlägsnandebeslut.
Uppgifterna tillfördes målet i en tjänsteanteckning.

AA begärde att få ta del av tjänsteanteckningen.

Kammarrätten lämnade ut handlingen med undantag för uppgifter om datum och
tid för den planerade verkställigheten. Beslutet motiverades med att uppgifterna
omfattas av sekretess enligt 18 kap. 11 offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL, samt att den sekretessen enligt 43 kap. 1 och 3 §§ OSL också
gäller hos kammarrätten.

YRKANDEN M.M.

AA överklagar kammarrättens beslut och yrkar att han ska få ta del av handlingen
i dess helhet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Rättslig reglering
Enligt 18 kap. 11 § OSL gäller sekretess inom Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att
hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden
motverkas om uppgiften röjs.

I 43 kap. 1 § OSL föreskrivs att om en sekretessbestämmelse gäller för en uppgift
i en viss typ av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett beslut av en
myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan verksamhet överklagas hos en
förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen tillämpas som om den vore en
primär sekretessbestämmelse även hos förvaltningsdomstolen vid handläggning
av målet, om inte annat följer av 3 §.
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Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Uppgifter som en domstol får från den myndighet vars beslut har överklagats, kan
enligt 43 kap. 1 § OSL omfattas av sekretess. En förutsättning är att en sekretessbestämmelse gäller för uppgifterna i det ärende eller den verksamhet som det
överklagade beslutet rör.

Som skäl för att vägra att lämna ut vissa uppgifter har kammarrätten hänvisat till
att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 18 kap. 11 § OSL. Enligt den
bestämmelsen gäller sekretess för uppgifter inom andra myndigheter än
Migrationsverket. Sekretess enligt det lagrummet kan därför inte ha överförts till
kammarrätten med stöd av 43 kap. 1 §.

Sekretess för uppgifterna föreligger inte heller på någon annan grund. Eftersom
det inte finns något hinder mot att uppgifterna lämnas ut ska handlingen lämnas ut
i sin helhet.

_____________________

_____________________

_____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Inga-Lill Askersjö och
Mari Andersson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Emily Alfvén Nickson.

