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KLAGANDE 

Amelia Andersdotter 

Eningbölevägen 44 

749 61 Örsundsbro 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr A259.959/2015, 

se bilaga A  

 

SAKEN 

Rätt att ta del av allmän handling 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver Polismyndighetens beslut och visar målet åter till 

Polismyndigheten för ny handläggning. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Amelia Andersdotter vidhåller sin begäran att få ut samtliga cookie-filer och 

globalfiler från den eller de webbläsare som rikspolischefen Dan Eliasson 

har använt under det senaste halvåret, eller så långt bakåt i tiden som 

möjligt. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Av rättsfallet RÅ 

1999 ref. 18 framgår att de aktuella filerna utgör sådana handlingar som 

omfattas av 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. En myndighet ska inte 

kunna undvika att lämna ut handlingar med hänvisning till att en tjänsteman 

vid myndigheten har valt personlig datorutrustning som gör det svårare 

och/eller mer tidskrävande att ta fram de begärda filerna än vad som annars 

skulle ha varit fallet.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen förstås med handling 

framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas 

eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är 

allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt samma kapitel 6 eller 7 § 

är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Upptagning 

anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig för 

myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för 

överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 

uppfattas.  

 

En upptagning anses enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen inkommen 

till myndighet när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten i sådan 

form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. 

 

En handling anses enligt 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen 

upprättad hos myndighet när den har expedierats. En handling som inte har 

expedierats anses upprättad när det ärende till vilken den hänför sig har 
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slutbehandlats hos myndigheten eller - om handlingen inte hänför sig till ett 

visst ärende - när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt 

färdigställts. I stället för vad som föreskrivs i första stycket gäller enligt 

andra stycket 1 samma lagrum att diarium, journal samt sådant register eller 

annan förteckning som förs fortlöpande anses upprättad när handlingen har 

färdigställts för anteckning eller införing. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i rättsfallet RÅ 1999 ref. 18 (I) 

slagit fast att en s.k. cookie-fil är - i den mening som avses i TF - att 

betrakta som en hos myndigheten förvarad handling som inkommit dit. 

Vidare har HFD i rättsfallet RÅ 1999 ref. 18 (II) konstaterat att en s.k. 

globalfil är att betrakta som en sådan förteckning som förs fortlöpande och 

som avses i 2 kap. 7 § andra stycket 1 TF, vilket innebär att förteckningen är 

att anse som upprättad i och med att den tekniskt föreligger färdig för att 

påföras adresser till hemsidorna och således en allmän handling. 

 

Kammarrätten anser inte att det finns skäl att i detta mål bedöma de filer 

som begärts utlämnade på annat sätt än vad som gjorts av HFD i nu nämnda 

rättsfall. Det förhållandet att de begärda filerna inte loggas centralt utan 

förvaras på mobila enheter skulle visserligen kunna påverka det 

skyndsamhetskrav som gäller för att tillhandahålla handlingarna enligt 

2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen, men utgör enligt kammarrätten inte 

laglig grund för att vägra ett utlämnande av de aktuella handlingarna. 

 

De av Amelia Andersdotter begärda filerna är således att betrakta som 

allmänna handlingar och ska lämnas ut till henne om hinder inte föreligger 

på grund av bestämmelser om sekretess. Då någon sekretessprövning inte 

har företagits bör målet återförvisas till Polismyndigheten för en sådan 

prövning. 

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

 

 

 

Madelaine Tunudd Mats Brege Svensson Maria Åhrling 

kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd 

ordförande referent 
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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


