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Mål nr 57849

YRKANDEN M.M.

Jan Almgren yrkar att han ska fa ta del av de efterfrågade handlingarna i 
dess helhet, fi^ånsett de delar som avser uppgifter om ekonomiska eller 
personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller 
liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser. Han för

I

fram bl.a. följande. Han ifrågasätter att de maskerade uppgifterna kan 

hänföras till vad lagen avser med ”affärs- eller driftförhållanden” eller i vårt 

fall att uppgifterna kan antas medföra sådan skada för företagen som 

lagstiftaren avser. Alla former av uppgifter om hur ett företag organiserar 
sin verksamhet kan inte typiskt sett vara av karaktären affärshemligheter 
som om de offentliggörs gynnar konkurrenter som driver liknande rörelse 

och innebär ekonomisk skada för företaget. På rnotsvarande sätt kan inte 

heller alla former av uppgifter om det sätt ett företag hanterar penningtvätts- 
regelverket typiskt sett antas medföra skada för företaget om de lämnas ut.

I

Alla slutskrivelser som han begär att fa ta del av är per definition ett besked 

att tillsjmsärendet avslutas utan ytterligare åtgärjd. Om Finansinspektionen 

anser att det inte har skett några regelöverträdelser eller andra allvarliga 

brister ifrågasätter han att ett utlämnande av handlingarna kan medföra 

sådan skada för företagen som lagen avser.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
t
I

Kammarrätten instämmer i Finansinspektionens bedömning att de uppgifter 

som inte har lämnats ut till Jan Almgren omfattas av sekretess enligt 
30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Överklagandet ska 

därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).
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Delgivning nr 1

2019-01-15

BESLUT

Svenska Dagbladet 
Att: Jan Almgren

Skickas till den e-postadress som har angetts 
i begäran.

Utlämnande av allmän handling 

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen lämnar inte ut vissa uppgifter i slutskrivelsema i
ärenden med diarienummer 16-13212. 16-5902, 16-5904, 16-12845, lö- 
13909,16-13409, 16-5841,16-5850 och 18-7117.1 övriga delar länm^ 
handlingarna ut, se bilaga. j

2. Finansinspektionen lämnar inte ut vissa uppgifter i 
avstänmingsskrivelsema' i ärenden med diarienummer 16-13212. 16- 
5902, 16-5904, 16-12845,16-13909, 16-13409, 16-5841,16-5850 och 
18-7117.1 övriga delar lämnas handlingarna ut, se bilaga.

30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
\

Hur man överklagar, se bilaga. j

Ärendet

Finansinspektionen beslutade den 16 november 2018 att inte lämna ut vissa , 
uppgifter i myndigheternas slutskrivelser i ärenden med diarienummer 16-13212, 
16-5902,16-5904,16-12845,16-13909,16-13409,16-5841,16-5850 och 18-7117 
till Jan Almgren, se Finansinspektionens beslut i ärende med diarienummer 
18-21232.

Den 20 november 2018 beslutade Finansinspektionen att inte lämna ut vissa 
uppgifter i myndighetens avstämningsskrivelser i ovannämnda ärenden till Jan 
Almgren, se Finansinspektionens beslut i ärende med diarienummer 18-21653,

Efter att Jan Almgren hade överklagat Finansinspektionens beslut i ärendena, 
18-21232 och 18-21653 till Kammarrätten i Stockholm fann kammarrätten att 
Jan Almgrens överklagande delvis skulle bifallas, att de överklagade besluten 
skulle xmdanröjas och att målen skulle viseis åter till Finansinspektionen för ny 
prövning, se Kammarrätten i Stockholms dom av den 9 januari 2019 i mål nri 
9377-18 och 9451-18.

•i N

Finansinspektionen
80X7821
SE-103 S7 Stockholm 
prunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00 
Fax+46 8 24 13 35 
finan5inspektionen@fi.se 
www.fi.se
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FI Dnr 18-21926 och 18-22249

Med hänsyn till kammarrättens dom har Finansinspektionen gjort en ny 
sekretessprövning av slutskrivelsema och avstämningsskrivelsema i ärendena 
16-13212,16-5902,16-5904,16-12845,16-13909,16-13409,16- >
5841,16-5850 och 18-7117.

Finansinspektionens bedömning

Av 30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). OSL, framgår att 
sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som består av tillståndsgivning 
eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden 
eller försäkringsväsendet !

1. för uppgift om affärs- och driftsförhållanden hos den som myndighetens j 
verksamhet avser, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har 
trätt i afförsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens 
verksamhet avser.

Mot bakgrund av Kammarrätten i Stockholms dom och de skäl som däri anges 
har Finansinspektionen efter en ny prövning funnit skäl att lämna ut ytterligare 
uppgifter utöver dem som tidigare har lämnats ut. Det rör sig till exempel oni 
allmänna uttalanden i ett antal avstämningsskrivelser om de krav som följer av 
regelverket.

Finansinspektionen finner dock fortsatt att vissa uppgifter i handlingarna inte ska 
lämnas ut. De aktuella handlingarna innehåller till stora delar icke-publika 
uppgifter om bolagens affärs- eller driftsförhållanden. Det rör sig om uppgifter 
om bolagens sätt att organisera sin verksamhet och hantera penningtvätts- 
regelverket. Detta är uppgifter som typiskt sett kan antas medföra skada för 
bolagen om uppgifterna röjs. Dessa uppgifter kan därför inte lämnas ut. 
Därutöver framgår av avstämningsskrivelsema uppgifter om ekonomiska eller 
personliga förhållanden för annan som har trätt i afförsförbindelse eller liknande 
förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser. Sådana uppgifter 
omfattas av s.k. absolut sekretess enligt 30 kap. 4 § första stycket 2 OSL och kan 
därför inte heller lämnas ut.

FINANSINSPEKTIONEN

lädérlulid 
Avdelningschef 
Bankrätt



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. !

I

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 mcå^ie\^s. 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 fiamgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. l

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;

1. den klagandes namn, person-Zorganisationsnummer, 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 fä 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.

Formulär 2


