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Gunnar Vidal
UPS-Teknik i Väst AB
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Region Jönköpingsläns beslutden 14juni 2018, se bilaga A
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten avslåröverklagandet.

¬

Dok.Id 228256
Postadress
Box2203
55002 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon
Telefax
036-15 6800 (vx)
036-16 19 68
E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se
www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.
Gunnar Vidal yrkar att de begärda handlingarna ska lämnas ut. Han anför
i huvudsak
följande. Inget avde rättsfall som det hänvisas till i beslutetger
något stödföravslag. De begärda handlingarna avserfakturor eller del av
fakturor som inkommit från företaget Coromatic AB underår 2017 rörande
UPS reservkraftsystem- service och underhållavseendesjukhusen Ryhov,
Eksjö och Värnamo. Coromatic AB har inte begärt sekretess i samband
med offertgivningen. Underrättelse om beslutmedtillhörandespecifikation
avden vinnande varukorgenpådetaljnivåmed respektivepriserhar
delgivitsde i upphandlingendeltagande företagen. Det är inte visatpåvilket
sätt Coromatic AB skulle kunna lida ekonomisk skada om handlingarna
lämnas ut.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

¬

Principiella
utgångspunkter
m.m.

Frågan i målet är huruvida
sekretess gäller föruppgifter
i fakturori en
situation därklaganden förfogaröveruppgifter
urett anbudi en offentlig
upphandlingsom hörsamman med fakturorna. Det är här fråga om ett
fåtal prisuppgifter
som åtminstone delvisframgår avde offentliga
uppgifterna.

Den aktuella sekretessbestämmelsen i 31 kap. 16 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), OSL, innebär att sekretess kan upprätthållas
endast om det kan antas, av särskild anledning, att den enskilde skulle
lida skada om uppgifternaröjs. Föruppgift
i en allmän handling gäller
sekretessen i högsttjugoår. Beträffande en handling som anger villkoren
i ett avtal gäller sekretessen i här aktuella fall dock längst till dess att två
år har gått från det att avtaletslöts.
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Den enskilde är i detta fall ett företag, Coromatic AB. Företagetvann en
offentlig upphandlingsom Region Jönköpingslän genomfördeår 2017.
De offereradetjänsterna omfattadeservicepåoch underhållavregionens
systemförreservkraft vidsjukhusen i Jönköping,Eksjö och Värnamo. I
målet saknas närmare uppgifter
om huruvida
Coromatic AB har uttryckt
någon konkret uppfattningom behovetav sekretess inom ramen för
upphandlingenoch förtid därefter. Fakturorna är utfärdade
år 2017.
Begäran om att få utfakturorna kom in till regionen underår 2018.

I praxissaknas enhetlighet vidskadeprövningenenligt den ifrågavarande
bestämmelsen. Domstolarna synes lägga olika vikt vidgrundantagandet
att prisuppgifter
är känsliga inom vissaverksamheter. Det förekommer
olika resonemang med inriktning

påbl.a. frågan om företagshemligheter.

Även beträffande betydelsenavtid som förflytermellan anbudoch
skadeprövningfinns oklarheter. Kammarrätten görförsin del följande
bedömning i dessa grundläggande frågor.

¬
Det står fördetförstaklart att sekretess inte är begränsad till
företagshemligheter. Det är också tydligtatt prisuppgifter
kan vara
känsliga i grunden förföretag som tillhandahåller komplexatjänster på
en konkurrensutsatt marknad, eftersom självaprisetmånga gånger
avslöjarhurett företag ser påsin marknad och den egna
konkurrenskraften

m.m. Det tordeinte varanågon principiellskillnad

mellan stora och små aktörer. Även små detaljeri t.ex. en faktura kan
varaavslöjande.

Regeln om en begränsning

av sekretesstiden till tvåår, vidförekomsten

aven sekretessbelagd handling som anger villkoren i ett avtal, ger uttryck
förtanken att behovetav sekretess typisktsett avtarrelativtsnabbt i
mellanhavanden avhär aktuellt slag. Även om en sekretessbelagd
handling inte skulle anses ange villkoren i ett avtal och det således skulle
gälla en sekretesstid om högsttjugoår kan det, enligt kammarrättens
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mening, finnas situationerdär den tid som förflutitmellan en handlings
upprättande
och en begäran om att fä uthandlingen påverkar
bedömningen avrisken förskada. Det innebär att tidsfaktorn, i sig, kan
ledatill ett genombrott av sekretesskyddeti vissafall.

Bedömningen
i detenskilda
fallet

De aktuella fakturorna innehåller postersom delvisgår att härledatill de
offentliggjorda uppgifternarörandeCoromatic AB:s anbudi
upphandlingen.Det är inte möjligt att dra några säkra slutsatserom
kopplingen mellan anbudetoch fakturorna i alla delar. Uppgifternaur
anbudetger exempelvis
inte besked om styckeprispåinsatserna.
Fakturorna innehåller vissadetaljeri dessa avseenden.

De aktuella fakturorna utgörinte handlingar som anger villkoren i ett
avtal. Även om det har gått visstid sedan fakturorna upprättades
utgör

¬

tidsfaktorn inte ett tillräckligt argument förslutsatsen att företagetinte
skulle lida skada vidett röjandeav uppgifterna.

Enligt kammarrättens mening kan det antas att uppgifternai fakturorna
skulle ge besked om Coromatic AB:s affärs- och prisstrategi påett sådant
sätt att ett röjandeskulle medföraskada förföretageti den mening som
avsesi 31 kap. 16 § OSL, låt varaatt det här rörsig om mindre
kvantiteter både antals- och beloppsmässigtsett till anbudeti stort.
Kriterierna försekretess är uppfyllda.
Överklagandet ska därföravslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär2).

KammarrättsrådetBengt Green (ordförande),kammarrättsrådet Roger
Gavelin och tf. kammarrättsassessorn Mattias Håkansson (referent,
skiljaktig) har deltagit i avgörandet.
Föredragandejuristen Rebecka Kleist

Mattias Håkanssons skiljaktiga mening
Enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,
gäller, såvitt nuär avintresse, sekretess föruppgift
om en enskilds affärseller driftförhållanden,när denne trätt i affärsförbindelsemed en
myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiftenröjs. Sekretessen enligt nämnda bestämmelse gäller
med ett s.k. rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtionför
offentlighet. Dessutomska det av särskild anledning kunna antas att den
enskilde lider skada föratt sekretess ska gälla.

¬

I förarbetena till motsvarandebestämmelse i den tidigare gällande
sekretesslagen (1980:100),prop.1979/80:2del A s. 240 ff, anges att det
finns situationer därröjandetaven uppgift
som hänför sig till en
affärstransaktion mellan en myndighetoch en privatföretagareinte i
något hänseende är menligt fördet allmänna, men däremotallvarligt
skadar den enskilde. Det enskilda företagets behovav sekretess måste
dock ställas mot allmänhetens intresse avinsyn i myndigheternas
ekonomiska verksamhet. Utformningen avdet skaderekvisit som numera
har överförts
till 31 kap. 16 § OSL sammanfattas därefterpåföljandesätt.
Anledning att hemlighålla anbudshandlingar som avsesi lagrummetkan
sägas föreligga, när det finns anledning att befara att ett offentliggörande
avhandlingarna skulle kunna medföraen inte alltförobetydligskada för
vederbörande
verk eller anbudsgivare.Det böremellertid förlagrummets
tillämpning krävas att det skall föreligga någon speciell omständighet
eller särskilda förhållanden som kan åberopassom skäl härför.Något
krav påen mera ingående utredning härom böremellertid inte ställas upp.
Om vederbörande
myndighetmed hänsyn till omständigheterna finner
sannolikt att handlingarnas offentliggörande skulle medföraskada för
verket ifråga eller myndigheten finner sig börasätta tilltro till vad
anbudsgivarehar uppgett
om att handlingarnas offentliggörande kan
befaras medföraskada förhonom, börhinder föranbudshandlingarnas
hemlighållande i regel inte anses föreligga. En vissavvägning böralltid
företasmed hänsyn till offentlighetsintresset. En begäran om
konfidentiell behandling, som framställs aven anbudsgivaremen som
inte närmare motiverasoch inte heller har karaktären avett
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anbudsvillkor,böri regel inte föranledabeslutom handlingarnas
hemlighållande.
I målet är fråga om ett fåtal fakturor, en kreditnota och en påminnelse som
Coromatic AB har skickat till regionen underår 2017. Handlingarna
innehåller ett fåtal prisuppgifter
förvaroroch tjänster som Coromatic AB
har fakturerat regionen för. Enbart detförhållandetatt handlingarna
innehåller prisuppgifter
är i aktuellt fall i sig inte en särskild anledning att
anta att Coromatic AB lider skada om uppgifternaröjs. Såvittframgår har
Coromatic AB inte begärt att uppgifternai handlingarna ska hemlighållas.
Avden prislistasom Gunnar Vidal har gett in i målet framgår dessutom
flera avde aktuella prisuppgifterna.
Vid angivna förhållanden finns det inte
särskild anledning att anta att Coromatic AB eller någon annan enskild lider
skada om uppgifternaröjs. Det har inte heller framkommit att uppgifternaär
sekretessbelagda pånågon annan grund. Begärda handlingar ska därför,
enligt min mening, lämnas uttill Gunnar Vidal.

¬

Bilaga A

l

Region
Jönköpings
län

RJL 2018/1603

2018-06-14

KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING

Regionledningskontoret
Kansliavdelmngen

Domare26

Gunnar Vidal
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
44240Kungälv

INKOM:
MÅLNR:

2013-07-10
2016-18 .

AKTBIL:

2

'

Begäranatt få ta del avallmänhandling
Duhar, i egenskap avföreträdareförUPS-teknik i Väst AB, begärt att få ut
samtliga fakturorsom inkommit från företagetCoromatieAB underår 2017
rörandeUPS reservkraftsystem- serviceoch underhåll.Totalt rördet sig om
åtminstone 4fakturor.

Beslut

-

‘

Din'begäran att ta del avallmän handling avslåsmedhänvisning till 31 kap. 16 §
offentlighets-och-sekretesslagen (2009:400),OSL,
•' ■ .

¬

Motivering

•

' '

.

Enligt 31 kap. 16 § OSL gäller sekretess föruppgift
om en enskilds affärs- eller
driftförhållandennär denne i ann at fall än som avsesi 1 § förstastycket, 2^4 och
12 §•§har trätt i affärsförbindelsemeden myndighet,om detav särskildanledning
kan antas att den enskilde liderskada om uppgiftenröjs.
Sekretessbestämmelsen har ett rakt skaderekvisitvilket innebär en presumtionför
offentlighet. Sekretess gäller vidare enbarti de fall detavsärskild anledning kan
antas att den enskilde liderskada om uppgiftenröjs.Medskada avsesekonomisk
skada.
' ’■
De efterfrågade handlingarna utgörsavfakturorinnehållande prisuppgifter
och
faktureradebeloppavseendeutförda
tjänster m.m., uppgifter
som typisktanses
som affärs- eller driftförhållanden.
'

Kansliavdelningen
Regionledningskontoret
Box 1024
SS111 Jönköping -

Telefon;. 036-324001
E-post:
regionen@ijl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationauppgifter
Bankgiro: 6216-2849
Orgnr;
232100-00S7

'

Jönköpingslän

RJL2018/16Ö3

2018-0644

I praxishar uppgifter
om priseroch andra ekonomiska mellanhavanden ansetts
varasådana ätt detfunnits särskild anledning att anta att en enskild skulle kunna
lidaskada om uppgifternaröjs(se t.ex,RÅ 1989not. 21, RÅ 1991 not. 465,
RÅ
2006 not. 103, RÅ 2007 not. 154och RÅ 2008 not. 103).
Ått lämna debegärda handlingarna till UPS-teknik i Väst ÄB, som & ett
konkurrerande bolag, tordeostridigtföranledaatt detfinns särskild anledning att
anta att Coromatic AB liderekonomisk skada, -bLa. påså sätt att dei framtida
upphandlingarskulle få svårigheterätt konkurrera.
. ;
• Medbeaktande avdetsom anförts ovananser Regionen att de begärda
handlingarna omfattas avsekretess i förhållandetill sökanden och kommer därför
inte att. lämnas ut.
,
•
'
•
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

"Johan Cederlund
Regionjurist
.

.

•

¬
BesvärsMnvisning ,

'■

Beslutetom att inte lämna utallmän handling kan överklagasskriftligt till
Kammarrätten i Jönköping.
.
Överklagandet ska skickas till Region Jönköpingslän, Box1024,55111
Jönköping inomtre veckorfrån detatt dufått del avbeslutet. Överklagande som
kommer in senare än tre veckor kan inte prövas.
I skrivelsen ska duange vilket beslutsom överklagasoch dehändring i beslutet
som dubegär. Dubörockså ange varförduanser att beslutetska ändras.

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen.
Skrivelsenställsalltså till Högstaförvaltningsdomstolen
men
skaskickas
eller lämnastill kammarrätten.
Överklagandetska ha kommitin till kammarrätten inomtre veckorfrånden dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats viden muntligförhandling,
eller det viden sådan förhandlinghar angetts närbeslutet kommeratt meddelas, ska
dock överklagandetha kommit in inom tre veckorfrån den dag domstolensbeslut
meddelades.
Om sista dagen föröverklagandeinfaller påen lördag,söndageller helgdag, midsommar-,
jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas uppi Högsta förvaltningsdomstolen krävs att

prövningstillstånd
meddelas.Högstaförvaltningsdomstolenlämnar prövningstillståndom
det är avvikt förledning avrättstillämpningen att överklagandetprövas
eller om detfinns
synnerliga skäl till sådan prövning,såsom att det finns grund förresning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligenberor pågrovtförbiseendeeller grovtmisstag.

¬

Om prövningstillståndinte meddelasstår kammarrättens beslutfast. Det är därförviktigt att
detklart och tydligtframgår avöverklagandettill Högstaförvaltningsdomstolenvarförman
anser att prövningstillståndbörmeddelas.

Skrivelsenmed överklagandeska innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress,e-postadressoch telefonnummer till
bostadenochmobiltelefon. Dessutomska adressochtelefonnummer till arbetsplatsen och eventuellannan
platsdärklaganden kan nås fördelgivning lämnas om dessauppgifter
inte tidigare uppgetts
i målet. Om
klaganden anlitar ombud,ska ombudetsnamn, postadress,e-postadress,telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person-eller adressuppgift
ändras är detviktigt att anmälan
snarast görs till Högstaförvaltningsdomstolen

2.

detbeslutsom överklagasmeduppgift
om kammarrättens namn, målnummer samt dagen förbeslutet

3.

de skäl som klaganden villåberopaförsin begäran om att få prövningstillstånd

4. den ändring avkammarrättens beslutsom klaganden villfå till stånd och skälen fördetta
5. debevissom klaganden villåberopaoch vadhan/hon villstyrka medvaijesärskilt bevis.
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