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KLAGANDE 
Ann-Christine Furustrand 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Österåkers kommuns beslut den 3 februari 2021 i ärende med  
dnr KS 2021/0035, se bilaga A 
 
SAKEN 
Rätt att ta del av allmän handling 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet.   

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Ann-Christine Furustrand yrkar att de begärda handlingarna som gäller 

två värderingar avseende fastigheten Berga 6:35 ska lämnas ut utan 

förbehåll och för fram bl.a. följande. Hon bestrider att det föreligger en risk 

att någon annan skulle kunna lida skada om uppgifterna görs allmänt 

tillgängliga. Det handlar om privat skolverksamhet som är hårt reglerad av 

offentligrättslig lagstiftning. Det är alltså inte fråga om sedvanlig 

affärsverksamhet eller affärsrörelse. De skäl som ligger bakom 19 kap. 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gör sig ej gällande i nu 

föreliggande situation. Några andra skäl som skulle kunna motivera 

sekretess och undantag från medborgarnas rätt att få del av vad som händer i 

kommunal förvaltning kan inte anses föreligga. Hon är orolig för att 

kommunen, som har privatiseringssyften, i samråd med skoletableraren 

försöker manipulera prissättningen. Det finns hög risk för otillåten 

subvention. Tyvärr finns det många exempel på utförsäljningar av allmän 

egendom till underpris som inte kunnat rättas till efteråt. Hon vill således 

skydda det allmännas intresse, genom att säkerställa att de värderingar och 

alla andra transaktioner som kommunen direkt eller indirekt utför i god tid 

tillgängliggörs för insyn och fri debatt. Insyn måste garanteras i början av en 

process för att den ska vara effektiv. Vid hennes första begäran vägrade 

kommunen helt att ge henne insyn. Först när hon begärde ett formellt beslut 

fick hon tillgång till värderingarna. Dock är hennes händer bundna av det 

beslutade förbehållet. 

 

Österåkers kommun för vid överlämnande av överklagandet till 

kammarrätten fram bl.a. följande. Kommunstyrelsen har, i egenskap av 

ägarrepresentant i förhållande till Armada Kommunfastigheter AB (bolaget) 

den 11 januari 2021 fattat beslut om att rekommendera bolaget att fortsätta 

försäljningsdialogen avseende fastigheten Berga 6:35. Då förhandlingar 

mellan kommunens bolag och eventuella köpare inte är slutförda bedöms 

sekretess föreligga för kommunens affärs- och driftförhållanden. Om 
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innehållet i de aktuella värderingarna offentliggörs skulle förutsättningarna 

för de förhandlingar som bolaget redan har inlett med potentiella köpare av 

fastigheten försämras. Värderingar av fastigheter med hyresintäkter är inte 

statiska utan kan under förhandlingens gång förändras med tillkommande 

eller avgående hyresavtal och med bedömningar av hyresavtalens 

långsiktighet. Ett tidigt offentliggörande av värderingarna skulle därför 

kunna komma påverka förväntningar, förhandlingsklimatet, men också 

andra aktörers ageranden. Detta skulle i sin tur kunna komma påverka både 

försäljningspris men också möjligheten att faktiskt slutföra affären. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

I 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) anges att om en 

handling inte kan tillhandahållas utan att en sådan del därav som inte får 

lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i 

avskrift eller kopia. Av bestämmelsen följer att en begäran att få ta del av en 

allmän handling ska leda till att den beslutande myndigheten noggrant 

prövar vilka uppgifter i handlingen som kan lämnas ut. En detaljprövning av 

vilka delar i handlingarna som kan lämnas ut ska således ske. 

 

I 10 kap. 14 § första stycket OSL anges att om en myndighet finner att 

sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse 

om sekretess hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas 

genom ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften 

vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när 

uppgiften lämnas till den enskilde. 

 

Enligt 19 kap. 1 § OSL gäller sekretess hos en myndighet för uppgift om 

affärs- eller driftförhållanden hos bolag som driver affärsverksamhet och 

där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande 
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eller bedriver revision, om det kan antas att någon som driver likartad 

rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.  

 

Kammarrättens bedömning 

 

Den i målet aktuella prövningen avser två värdeutlåtanden med värderingar 

av fastigheten Berga 6:35 vilka kommer att ingå i ett eventuellt framtida 

ärende gällande försäljning av fastigheten. Handlingarna har redan lämnats 

ut till Ann-Christine Furustrand med ett förbehåll som inskränker hennes 

rätt att lämna uppgifterna vidare eller annars förfoga över dem. Ann-

Christine Furustrands begäran avser således utlämnande av handlingarna 

utan förbehåll. 

 

Kammarrätten instämmer med Österåker kommuns bedömning att 

uppgifterna i värdeutlåtandena omfattas av sekretess. Ann-Christine 

Furustrands har redan fått ut handlingarna med förbehåll. Överklagandet ska 

därför avslås.  

_________________________ 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). 

 

 

 

Ingela Fridström Ann-Jeanette Eriksson          Robert Johansson 
kammarrättsråd kammarrättsråd            kammarrättsråd 
ordförande                                referent 
 

 

                                                                Ricarda Lerjeborn Oudejans 
                                                                kammarrättssekreterare 
                                                                föredragande 



Österåker 

Avdelningen Administration & Juridik 

Datum 2021-02-03 

Dnr KS 2021/0035  (7)\/ 

Till Ann-Christine Furustrand 

Fritjof Thuns väg I I 

I 84 3 I Åkersberga 
KAMMARRÄTTEN 

!STOCKHOLM 

Ink. 2021 -02- 18, 

Må nr. 
Aktbil. 

Utlämnande av allmän handling med förbehåll om 

sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen, 

19 kap. 1 § 

Sammanfattning 

Till Kommunstyrelsens förvaltning, Österåkers kommun, har via e-post 2021-02-
01 inkommit en begäran från Ann-Christine Furustrand om ett överklagbart 
beslut, gällande en begäran om att få ta del av allmän handling, enligt Tryckfrihets-
förordningens (TF) bestämmelser. 
De aktuella allmänna handlingarna omfattar två stycken värderingar avseende 
fastigheten Berga 6:35, vilkl kommer att ingå i ett eventuellt framtida ärende, 
gällande Kommunfullmäktiges slutliga godkännande om försäljning av nämnda 
fastighet. 

Beslutanderätten i utlämnandefrågan enligt TF, är av Kommunstyrelsen delegerad 
till kanslichefen eller dennes ersättare Kommundirektören. 

Beslut 

Lämna ut de begärda handlingarna, två stycken värderingar avseende fastigheten 
Berga 6:35, till Ann-Christine Furustrand, med förbehåll om sekretess för dessa, 
med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 19, "Sekretess till 
skydd för det allmännas ekonomiska intresse", särskilt under rubriken 
"Myndighetens affärsverksamhet m.m.", "Affärsförhållanden" .§ 1, varför 
tystnadsplikt föreligger för Ann-Christine Furustrand. 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som svarar under Kommunstyrelsen, har låtit 
genomföra två värderingar av fastigheten Berga 6:35, belägen i Österåkers 
kommun. 
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P. Öst råker 

Värderingarna kommer att ligga till grund för ett eventuellt framtida förslag från 
kommunens helägda fastighetsbolag Armada Kommunfastigheter AB, till 
Kommunfullmäktige, angående försäljning av nämnda fastighet. 

Motivering av beslutet 

Förvaltningen, som har de allmänna handlingarna i sin vård, gör bedömningen att 
dessa omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kapitel 
19, "Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse", särskilt under 
rubriken "Myndighetens affärsverksamhet m.m.", "Affärsförhållanden", dvs. § 1. 

Det finns externa värderingar av fastigheten Berga 6:35, som förvaltningen har 
låtit ta fram. Då förhandlingar mellan kommunens helägda bostadsbolag Armada 
Fastighets AB och eventuell köpare inte är slutförda bedöms sekretess föreligga 
för kommunens (myndighetens) affärsverks- och driftförhållanden, eftersom det 
kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad 
om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en 
myndighet för uppgift om affärs eller driftförhållanden hos kommunens bolag, 
som driver affärsverksamhet och dir det allmänna genom myndigheten utövar det 
bestämmande inflytandet (OSL 19 kap. 1 5). 

Om och när det blir aktuellt för Aiinada Kommunfastigheter AB att framlägga ett 
förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om att godkänna ett 
förslag om försäljning av fastigheten Berga 6:35, kommer värderingar att vara en 
del 2V beslutsunderlager — och därmed offentliggöras. 
Beräknad tidpunkt för fullmäktige att ta ställning till Armada Kommunfastigheter 
AB:s eventuella förslag är våren 2021. 

Beslutet fattas med stöd av Kommunstyrelsens gäll9nde delegationsordning, 
(punkt 1.7), agen 2020-01-08, KS 5 1:28, Dnr. KS 2019/0304. 

i
 

Peter Freme 
Kanslichef 

Bilagor 

1. Två värderingar avseende fastigheten Berga 6:35. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 1.7 

3. Besvärshänvisning 
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Bilaga 

DV 682     Formulär 2 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades.  
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Bilaga B


