PROTOKOLL JN 05/2021

§6

Datum:
Plats:
Beslutande:

2021-04-22 och 08-09
Telefonmöte och per capsulam
Fredrik Sundin, Ordförande
Karolina Hansen, Ledamot
Michael Hoffstedt, Ledamot
Hans Avelin, ledamot
Anna Breidenskog, ledamot

Övrig:

Jan Christer Udén, Utredare

Begäran om utlämnande av handlingar i ett avslutat bestraffningsärende. Ärende
JN 5/2021.

Beslut
Juridiska nämnden (JN) beslutar att inte utlämna de begärda handlingarna.
Ledamoten Michael Hoffstedt är skiljaktig beträffande JN:s bedömning (se bilaga).
Part som är missnöjd med detta beslut har i normalfallet möjlighet att överklaga det hos Riksidrottsnämnden. Part har dock inte varit tillgänglig via uppgiven mejladress för komplettering av
personuppgifter, och har heller inte efterhört JN:s beslut, varför ärendet avslutas utan besvärshänvisning.
Bakgrund
JN har under ett större antal år varit mycket restriktiva med att lämna ut handlingar till andra än
parterna i juridiska ärenden. Nämnden har nu fått en förfrågan om utlämnande av handlingar i ett
avslutat ärende från 2019 varför fråga uppstått om det finns skäl att ändra ställningstagandet.
Bedömning
JN (tidigare Juridiska kommittén) har i början av 2000-talet fattat beslut om att begränsa åtkomsten av ärendespecifika handlingar för andra än parterna. Syftet har varit att undvika spridning av
material som i många fall utgör arbetsmaterial, för bilsporten interna handlingar, eller som innehåller känsliga uppgifter. Detta ska vägas mot värdet av en öppenhet inom idrottsrörelsen. Det bör
noteras att det saknas regler både inom Riksidrottsförbundet och Bilsportförbundet som ger tredjeman någon rätt att erhålla handlingar från JN.
En allt för stor öppenhet riskerar att försvåra inhämtandet av handlingar. Vidare blir handlingarna
mycket enkla att sprida vilket innebär en risk för att handlingar som lämnas ut används på ett annat sätt än vad som ursprungligen var tänkt. Sådan användning riskerar att drabba enskilda individer och kan verka menligt för viljan att delta som funktionär inom idrotten. Stor försiktighet måste
därför användas om handlingar över huvud taget ska lämnas ut.
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JN finner därför att nämnden även fortsättningsvis ska vara restriktiva mot utlämnande av handlingar till andra än parterna. Värdet av en öppenhet inom idrottsrörelsen kan istället uppnås genom att JN, så långt det är möjligt, redogör för relevanta handlingar i ärendet direkt i protokollet.
Beslutet meddelas:
SBF kansli
Part som begärt ut handlingar
Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

Michael Hoffstedt

Fredrik Sundin
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Bilaga till protokoll JN 05/2021
Skiljaktig mening
Jag får härmed anföra skiljaktig mening till beslut i Juridiska Nämnden i rubricerat ärende.
Mitt beslut
Jag finner att begärda handlingar kan utlämnas i någon form.
Bakgrund och bedömning
JN har erhållit hemställan av AA att utfå kopior på vissa handlingar från rubricerat ärende.
Såvitt jag funnit har vare sig Svenska Bilsportförbundet (SBF) eller Riksidrottsförbundet (RF)
reglerat utlämnande av ifrågavarande handlingar, vare sig i stadgar eller andra bestämmelser.
Således har inte hemställaren grundad rätt att ta del av handlingar i det avgjorda ärendet.
RF har framfört att det inom idrottsrörelsen inte finns någon motsvarighet till offentlighetsprincipen hos det allmänna. RF menar dock härvid att ”utgångspunkten måste dock vara att
idrotten ska visa största möjliga öppenhet och sträva efter att tillämpa motsvarande regler som
följer med offentlighetsprincipen”.
Det noteras av RF att det självklart ska prövas om ett utlämnande av handlingar kan vara till skada
för någon som berörs av ärendet och att protokoll upprättas i anslutning härtill.
Jag har efter granskning i förevarande fall inte kunnat se att någon skada kan ske av utlämnande av
efterfrågade handlingar. I ett vidare perspektiv gör jag inte den bedömningen att utlämnade av
handlingar skulle kunna medföra en risk att försvåra inhämtande av handlingar. Tvärtom bedömer
jag att öppenhet och transparens tar över hindrande av utlämnande av handlingar.
Jag ser det av stor vikt att såväl RF som SBF aktivt agerar för att i stadgar reglera utlämnande av
efterfrågade handlingar.
Michael Hoffstedt
Ledamot Juridiska Nämnden
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