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Beslut angående begäran om allmän handling  
 

Beslut 

Den begärda handlingen lämnas inte ut. 

Stöd för beslut 

Detta beslut är fattat av nämndsekreterare med stöd av punkt 1.10 i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Lind har begärt att få ta del av: ”En PowerPoint som presenterades av Lars 

Fladvad vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober över läget i arbetet med 

föroreningar vid Ekobacken”. Han anför att då den visats för nämnden är den en allmän 

handling och ska lämnas ut. Powerpointen visades under en muntlig informationspunkt 

under kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-10. Värmdö kommun anser inte att 

Powerpointen uppfyller kriterierna för en allmän handling enligt 2 kapitlet 

Tryckfrihetsförordning (1949:105). 

Motivering till beslut 

Enligt 2 kapitlet 3 § i Tryckfrihetsförordning (1949:105) är en handling allmän om den 

förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller 

upprättad hos myndighet.  

Då den tagits fram av förvaltningens tjänstemän i kommunens lokaler menar nämnden 

att den inte kan anses inkommen enligt 2 kap 6 §.  

Den efterfrågade Powerpoint-presentationen visades för nämndens ledamöter under en 

informationspunkt där förvaltningen informerar om pågående ärenden. Just denna 

informationspunkt avsåg en presentation över läget i arbetet med föroreningar i 

Ekobacken, ett ärende som Värmdö kommun menar är pågående. Då ärendet är 

pågående menar Värmdö kommun att handlingen inte heller kan anses upprättad enligt 

2kap 7 § då den inte har expedierats och då den tillhör ett ärende som inte är 

färdigbehandlat. 

Vidare framgår det av 2 kap 9 § att promemorior och annan uppteckning eller 

upptagning som har tillkommit endast för ärendets föredragning eller beredning inte är 

en allmän handling så länge den inte tagits om hand för arkivering. Den efterfrågade 

Powerpoint-presentationen har inte arkiverats. 

Sammanfattningsvis anser Värmdö kommun att den efterfrågade handlingen inte är en 

allmän handling då den varken är att anse som inkommen till eller upprättad av 

myndighet.  

Då Värmdö kommun bedömt att handlingen inte är allmän har ingen sekretessprövning 
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gjorts enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas enligt 6 kap 7, 8 §. offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Beslutet ska överklagas skriftligen till kammarrätten. I skrivelsen skall du 

ange vilket beslut som ska överklagas och den ändring i beslutet som du begär. 

Överklagandet ska innehålla: 

- Namn, titel och personnummer/organisationsnummer. 

- Postadress, adress och telefonnummer. 

- Det beslut som överklagas. 

- Hur ni vill att beslutet ska ändras. 

- Varför ni vill att beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska adresseras till Kammarrätten i Stockholm, Box 2302 103 17, men ska 

skickas till Värmdö kommun: registrator för tekniska nämnden, 134 81 Gustavsberg. 

Om inga nya omständigheter framkommer, så att beslutet kan ändras omgående, skickas 

överklagandet vidare till kammarrätten. Överklagandet ska ha inkommit tre veckor från 

den dag du fick ta del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad av den som 

överklagar. Frågor angående överklagan besvaras av den som fattat beslutet. 

 

 

 

Emil Steen 

Nämndsekreterare 

 

Sändlista 

Gunnar Lind 

gunnarprivat@icloud.com 
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