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Ang beslut att neka utlämnande av handling, diarienr 2018KS/1221 
 
Styrelsen för Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS) överklagar härmed beslut av Värmdö 
kommun i rubricerade ärende och begär utlämnande av den aktuella handlingen, en Powerpoint-
presentation som beskriver läget för arbetet med att stoppa utsläppen av gifter genom ett 
lakvattenrör som mynnar på FSS fastighet, samt planer för hur det ska ske. Skälen för vår 
överklagan framgår nedan. 

Bakgrund 

Den 25 oktober begärde FSS i ett mail till Värmdö kommun att få del av handlingen. 
Nämndsekretariatet svarade att handlingen inte är allmän eftersom den inte ”har publicerats till 
kommunstyrelsen”. FSS tillbakavisade detta i ett svar den 3 november och menade att handlingen 
bevisligen har både visats för och skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter via e-post och att 
den därmed måste anses vara publicerad. Följaktligen begärde FSS på nytt att handlingen skulle 
lämnas ut. Värmdö kommun svarade den 9 november med ett beslut av nämndsekretariatet att 
handlingen inte lämnas ut, vilket motiveras på följande sätt: 

”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 2 kap 7 § (tryckfrihetsförordningen) 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.” 

 
 
 

FARSTA SLOTTSVIKS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 



Farsta Slottsviks Samfällighetsförening, Box 9, 134 21 Gustavsberg 
 

2 

Handlingen är färdigställd, upprättad och expedierad 
FSS vill inledningsvis påpeka att ärendet har varit ”pågående” i snart 30 år och att det väntas pågå 
ytterligare flera år innan det kan anses vara ”färdigbehandlat”. Att vänta med att offentliggöra 
relevanta handlingar tills ärendet är färdigbehandlat är inte i enlighet med 
tryckfrihetsförordningens avsikter och 1 kap 1 §. 
Men tryckfrihetsförordningen föreskriver inte att ärendet behöver vara färdigbehandlat på det 
sätt som Värmdö kommun anför i sitt beslut för att en handling ska anses vara upprättad. Som 
framgår av 2 kap 7 § är det avgörande när handlingen ”har justerats av myndigheten eller på 
annat sätt färdigställts.” När detta har skett anses handlingen vara upprättad. FSS anser det 
uppenbart att handlingen är färdigställd och upprättad eftersom den har presenterats för 
kommunstyrelsens ledamöter.  
Vidare har handlingen expedierats enligt samma lagrum i och med att nämndsekretariatet den 12 
oktober skickade ut den med e-post till kommunstyrelsens ledamöter. Detta stärker ytterligare 
slutsatsen att handlingen är upprättad. 
 
Handlingen omfattas inte av 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen 
I sitt beslut (ovan) hänvisar Värmdö kommun även till att handlingen inte är arkiverad i enlighet 
med undantagen i 2 kap 9 § och därmed inte omfattas av offentlighetsprincipen. Regeln gäller 
dock bara minnesanteckningar, promemorior och andra uppteckningar som inte är expedierade. 
Vidare gäller undantaget endast den del av handlingen som inte tillför ärendet sakuppgift.  
Eftersom handlingen är både expedierad och innehåller sakuppgifter omfattas den inte av 
undantagen i 2 kap 9 § och måste omfattas av skyldigheten att arkivera handlingar.  
 
FSS begär utlämning av handlingen 
Mot denna bakgrund anser FSS att det är uppenbart att handlingen är upprättad och expedierad 
enligt vad som föreskrivs i 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen samt att 2 kap 9 § inte är tillämplig. 
Vi överklagar därför kommunens beslut och begär att handlingen lämnas ut skyndsamt. 
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