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Begäran om utredning och yttrande 

I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot bl.a. Region Sörmland och 

tjänstemän där. I anmälan och bilagt underlag uppges att regionen och ett antal 

kommuner, inom vad som där omnämns som ett kommunikationsnätverk, 

samordnat sin hantering avseende en begäran från en journalist den 9 april 2020 

om att få del av sammanställningar av uppgifter som rör covid-19. 

JO har beslutat att inleda en utredning med anledning av AA:s anmälan. 

Regionstyrelsen i Region Sörmland uppmanas att göra en utredning och yttra sig. 

Yttrandet ska innehålla en utförlig redogörelse för regionens hantering och 

eventuella delaktighet i den i anmälan och underlaget påstådda samordningen. 

I yttrandet ska även följande frågor besvaras. 

1. I vilka fall samråder regionen normalt med chefer och direktörer i 

kommuner gällande uppgifter av det slag som nämns eller frågor som rör 

framställningar om att få del av allmänna handlingar eller uppgifter ur 

allmänna handlingar?  

2. Fick regionen del av den nämnda begäran? I så fall när och på vilket sätt? 

Vilka åtgärder vidtog regionen med anledning av begäran och när och hur 

besvarades den (t.ex. vilket skäl angavs om begäran nekades)? Om ett 

besked inte lämnades samma dag som begäran gjordes, vad var 

anledningen till att det dröjde?  

3. Samrådde regionen med någon med anledning av begäran? I så fall, vad 

avsåg samrådet och vilket var syftet med det? 

4. Om regionen inte fick del av den aktuella begäran, vilka åtgärder vidtog 

regionen med anledning av den information som skickades från 

kommunerna? 

5. Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan regionen och 

kommunerna om att avslå begäran med hänvisning till vissa bestämda 

skäl? Vilka skäl diskuterades i så fall?  
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6. Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan regionen och 

kommunerna om att avvakta viss tid med att lämna ett besked till 

journalisten avseende begäran? I så fall, vilka slutsatser kom man fram till? 

7. Regionen höll den 15 april 2020 ett möte tillsammans med kommunerna i 

regionen inom ramen för regionens länsgemensamma styrgrupp för 

närvård. Vilka deltog? Till vilka skickades de ursprungliga 

minnesanteckningarna? När skedde detta? Vilka justeringar gjordes i de 

ursprungliga minnesanteckningarna från mötet? Vem gjorde justeringarna? 

Varför gjordes justeringarna? Vid vilken tidpunkt blev anteckningarna 

enligt regionens bedömning en allmän och offentlig handling? När 

skickades den slutliga versionen av minnesanteckningarna ut? 

8. Enligt anmälaren begärde en journalist ut mejl som skickats till och från 

regiondirektören BB och vissa kommundirektörer. När kom begäran in till 

regionen? Enligt uppgifter från regionens chefsjurist hade alla utom ett 

mejl som omfattades av begäran raderats. Vilken gallringsfrist gäller för 

mejl som kommer in till regionen? När raderades de aktuella mejlen? Vilka 

överväganden gjordes innan mejlen raderades och vilket rättsligt stöd hade 

regionen för att radera dem? Regionens dokumenthanteringsplan eller 

motsvarande och gallringsföreskrifter ska bifogas yttrandet. 

Yttrandet ska även innehålla regionstyrelsens bedömning av hanteringen och dess 

förenlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 

sekretesslagen och 5–8 §§ förvaltningslagen. För det fall regionen fick del av 

journalistens begäran den 9 april 2020 och skickade den vidare till annan ska 

yttrandet också innehålla en bedömning av förenligheten med det s.k. utvidgade 

anonymitetsskyddet. 

Den eller de befattningshavare som berörs av anmälan bör ges tillfälle att lämna 

synpunkter och det ska framgå av yttrandet om det har skett. 

Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket 

regionstyrelsen fattade beslut om yttrande till JO. 

Eventuella rutin- och styrdokument som berör de aktuella frågeställningarna ska 

bifogas yttrandet.  

Senaste datum för svar är den 16 oktober 2020. 

Anmälan med underlag (# 1 och 2) bifogas. 
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Remissvaret önskas i två exemplar. Dessutom bör myndighetens yttrande och 

eventuella underyttranden skickas via e-post i bearbetningsbart skick till 

jokansli4@jo.se. 

 

 

Information om personuppgiftsbehandlingen hos JO finns på JO:s webbplats under 

http://www.jo.se/sv/Om-JO/Behandling-av-personuppgifter/ 


