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KLAGANDE
Katrineholms-Kuriren
Box 111
641 22 Katrineholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommuns beslut
den 9 april 2020 i ärende VON/2020:36, se bilaga A
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
1. Kammarrätten beslutar att den begärda uppgiften om totalt antal smittade
personer med covid-19 inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun ska
lämnas ut.
2. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.
_________________________

Dok.Id 263068
Postadress
Box 2203
550 02 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon
Telefax
036-15 68 00 (vx)
E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se
www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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YRKANDEN M.M.
yrkar att följande uppgifter ska lämnas ut:
1. Det totala antalet personer inom kommunens äldreomsorg (både på
boenden och inom hemtjänsten) som är bekräftat smittade med
covid-19, och
2. Det totala antalet personer inom kommunens äldreomsorg som har
avlidit och som har varit bekräftat smittade med covid-19.
Han anför i huvudsak att han har svårt att se att enskildas identitet skulle
kunna röjas genom ett utlämnande eftersom han endast begär en
sammanställning av det totala antalet.
Kammarrätten har inhämtat yttrande från Vård- och omsorgsförvaltningen i
Katrineholms kommun (nämnden). Nämnden har i yttrande anfört i
huvudsak följande. På kommunens särskilda boenden finns ett begränsat
antal personer per boende. Genom att få information om antal personer på
respektive boende som testats positivt för covid-19 skulle exempelvis
anhöriga till personer på boendena, tillsammans med annan information,
kunna dra slutsatser om vem eller vilka på boendet som drabbats av viruset.
Eftersom det finns en presumtion om sekretess lämnas uppgifterna inte ut.
Däremot lämnas veckovisa sammanställningar över antalet smittade inom
nämndens verksamhet.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Den kommunala hälso- och sjukvården tillhör i sekretesshänseende samma
verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten (se prop.
1990/91:14 s. 84).
Enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL, gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en
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enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Kammarrätten gör följande bedömning.
Antalet smittade personer inom äldreomsorgen
Kammarrätten noterar att

inte har begärt att få ut uppgifter om

antalet smittade personer per äldreboende utan endast det totala antalet
smittade personer inom kommunens äldreboenden och inom hemtjänsten.
Utifrån en uppgift om det totala antalet smittade personer med covid-19
inom kommunens äldreomsorg är det inte möjligt att identifiera någon
enskild person. Således är det inte fråga om uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, vilket innebär att sekretess enligt 26 kap. 1 § första
stycket OSL inte gäller för uppgifterna. Det har vidare framkommit att
veckovisa sammanställningar över antalet smittade inom nämndens
verksamhet redan lämnas ut. Överklagandet ska därför bifallas i denna del
och uppgiften lämnas ut till

. Det ankommer på nämnden att

genomföra utlämnandet.
Antalet avlidna personer inom äldreomsorgen som varit smittade
Nämnden har anfört att den inte har en sammanställning över hur många
brukare som avlidit av covid-19 och att en sådan inte heller går att ta fram
då det inte finns en konstaterad antecknad dödsorsak i journalerna.
Kammarrätten finner att

inte har efterfrågat hur många

som har avlidit till följd av covid-19, utan hur många med smittan som har
avlidit. Det har inte framkommit annat än att de uppgifter som har begärts
ut finns i handlingar som förvaras hos nämnden eller skulle kunna
sammanställas av nämnden med rutinbetonade åtgärder. Utgångspunkten
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för den vidare prövningen är alltså att det hos nämnden finns allmänna
handlingar med det innehåll som efterfrågas. Dessa handlingar skulle kunna
lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.
Genom jämförelser med exempelvis folkbokföringsregistret och annan
tillgänglig information (så kallad pusselläggning) skulle uppgift om antalet
avlidna och smittade personer inom nämndens verksamhet, enligt kammarrättens bedömning, kunna leda till att enskilda personer identifieras. Den
begärda handlingen omfattas därför av sekretess enligt 26 kap. 1 § första
stycket OSL då det inte står klart att den kan röjas utan att en enskild eller
någon närstående till den enskilde lider men. Överklagandet ska därför
avslås i denna del.
_________________________
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).

Anders Bengtsson
kammarrättslagman
ordförande

Roger Gavelin
kammarrättsråd

Lovisa Forsblad
tf. kammarrättsassessor
referent

Bilaga A

Katrineholm
Vård- och omsorgsnämnden

1 (2)

DELEGATIONSPROTOKOLL
Datum

2020-04-09

Vår beteckning

VON/2020:36 - 009
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VON Del/2020 § 5

INKOM: 2020-04-17
Avslag på begäran om utlämnande av sammanställning
MÅLNR: 1198-20
AKTBIL: 2
av personer inom äldreomsorgen som drabbats av
Covid-19

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun avslår Katrineholms Kurirens
begäran om utlämning av uppgifter med följande motivering:
Vård- och omsorgsförvaltningen har i nuläget ingen fysisk sammanställning över hur
många bekräftat smittade av covid-19 som finns i verksamheten utan det är information
som förvaltningen fått muntligt från regionen och antecknat i respektive patients journal
Nämnden gör bedömningen att det finns risk att de individer som har diagnostiserats
med covid-19 skulle kunna identifieras om exakt antal lämnas ut och att det därför inte
går att lämnas ut med hänvisning till OSL 25:1 och OSL 26:1.
Gällande hur många brukare som avlidit av nämnd diagnos har inte nämnden en sådan
sammanställning. Det går inte heller att ta fram då det inte finns en konstaterad
antecknad dödsorsak i journalerna. Vidare finns en risk att även en sammanställning av
de som har avlidit och samtidigt haft bekräftad smitta av covid-19 skulle innebära att
identiteten på individerna röjs och därmed hindras nämnden att lämna ut uppgifterna
även med hänvisning till sekretessen i OSL 25:1 och OSL 26:1.
Avseende Katrineholms Kurirens begäran om uppgifter om avlidna katrineholmare i
övrigt är det inget som kommunen i stort eller vård- och omsorgsnämnden har
dokumenterat eller tillgång till.

Ärendebeskrivning
Katrineholm Kuriren har den 3 april 2020 begärt en sammanställning av antalet
personer inom äldreomsorgen - boende och hemtjänst - i kommunen som drabbats av
covid-19. En sammanställning av antalet som avlidit och som varit bekräftat smittade av
det nya coronaviruset, samt det totala antalet bekräftat smittade personer inom
äldreomsorgen.
Katrineholms Kuriren undrar också om kommunen har information om avlidna
katrineholmare, d.v.s. avlidna personer folkbokförda i kommunen.

duAcact-e4 Kuvwfr

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Katrineholms Kuriren, vård- och omsorgsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Katrineholm

Delegationsprotokoll
Datum

Vård- och omsorgsnämnden

2 (2)
Vår beteckning

2020-04-07

Hur man överklagar ett beslut
Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni skriftligen överklaga det hos Kammarrätten.
Tala om vilken ändring Ni vill ha och varför Ni anser att beslutet skall ändras.
Skicka också med kopia av beslutsmeddelandet och annat Ni anser ha betydelse för
ärendet. Skrivelsen skall vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn,
personnummer, postadress och telefon.
Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten men skickas eller lämnas in till:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 Katrineholm
senast inom tre veckor från den dag Ni fick beslutet.
Har Ert överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt Ni begärt,
kommer det att skickas vidare till Kammarrätten.
Behöver Ni ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända er till den som
handlägger Ert ärende.

Bilaga B
Bilaga

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.
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