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KLAGANDE
Ljusnarsbergs kommun
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens beslut den 11 maj 2020
med dnr A-2020-19:5, se bilaga A
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten bestämmer att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska
lämna ut den begärda handlingen till Ljusnarsbergs kommun.
_________________________
YRKANDEN M.M.
Ljusnarsbergs kommun vidhåller sin begäran.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Rättslig reglering
Enligt 18 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL, gäller sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutade eller
förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om
uppgiften röjs. Enligt 3 § gäller sekretessen även i verksamhet hos en
myndighet för att biträda bl.a. en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten
med att utreda eller beivra brott, t.ex. genom en åtalsanmälan. Sekretessen
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gäller med ett s.k. rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för
offentlighet.
Bedömningen i det här fallet
Den aktuella handlingen är en åtalsanmälan som har upprättats efter
livsmedelskontroll på en kommunal skola med anledning av ett påpekande
från en förälder om att en elev av misstag ätit baljväxter, som eleven är
allergisk mot. I samhällsbyggnadsnämndens anmälan, som åtföljs av bilder
på livsmedelskantiner, anges bl.a. att livsmedel som har serverats inte varit
säkra för konsumenter med födoämnesallergi och att livsmedel inte har
skyddats mot kontaminering som kan göra dem skadliga för hälsan.
Det finns inte anledning att anta att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller att den framtida verksamheten skadas om uppgifterna i handlingen röjs för Ljusnarsbergs kommun. Uppgifterna omfattas
därför inte av sekretess enligt 18 kap. 1 § första stycket OSL. Det innebär
att överklagandet ska bifallas.
_________________________

Raymond Grankvist

Roger Petersson
referent

Rickard Klinghagen

Bilaga A
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