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Utlämnande till allmänheten  

Vera-uppdateringen den 2 november 2017 

 

• Det finns inget som hindrar att utlämnande sker av sökresultat som 
innehåller SAKEN så länge den sökning som resulterat i listan inte är 
förbjuden. 

• Sökningar på brott eller misstanke om brott är tillåtna i brottmål och 
ärenden. Sökningar på misstanke om brott är otillåtna i tvistemål. Sökningen 
kan begränsas med hjälp av måltypskoder.  

• Domstolen får, på samma sätt som när Excelfilen sändes, avgöra om det är 
lämpligast att sända listan per post eller per e-post (se 16 § DDL). För 
vägledning se Riktlinjer för domstolarnas e-posthantering. 

Bakgrund 

I den senaste Vera-uppdateringen planerades ursprungligen att exporten av 
sökresultatet i Sök definitiva avgöranden skulle tas bort. Skälet till det var att det 
skulle gå att genomföra förbjudna sökningar i det exporterade sökresultatet utan 
att då bli loggad. Vid det förankringsmöte som ägde rum i april 2017 framkom 
synpunkter på detta eftersom verktyget även behövdes för 
verksamhetsuppföljning. Till detta förankringsmöte var samtliga allmänna 
förvaltningsdomstolar och en referensgrupp från de allmänna domstolarna 
inbjudna. Utifrån det behov som beskrevs under förankringsmötet behölls 
exporten till Excel men begränsades så att fritextfälten inte följer med vid export 
till Excel.  

Det har därför kommit många frågor till Domstolsverket om vad som är tillåtet 
och hur domstolarna kan arbeta i stället.  

Så länge den sökning som genomförs inte är förbjuden får sammanställningen 
lämnas ut (under förutsättning att någon sekretessbestämmelse inte hindrar det 
förstås). Det finns inget som hindrar att en sådan sammanställning innehåller 
saken. 

Lista med saken 

För att kunna tillgodose allmänhetens önskemål om sökresultatet med 
redovisning av saken kan domstolarna göra på följande sätt. Istället för att 
exportera sökresultatet till Excel väljs ”Skriv ut lista”.  
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Den utskrivna listan presenterar saken. 

 

Den utskrivna listan kan sändas per post eller skannas in och därefter skickas per 
e-post. Vissa domstolar har även möjlighet att omvandla sökresultatet direkt till 
ett pdf-dokument. Vägledning vid överväganden som detta arbetssätt kan 
föranleda, kan fås i Domstolsverkets e-postriktlinjer och riktlinjer för att ta betalt 
för kopior av allmänna handlingar.  

Riktlinjer för domstolarnas e-posthantering  

Avgifter för handlingar 

Det fortsatta arbetet 

Domstolsverket kommer framöver att följa utvecklingen på domstolarna och 
överväga om det finns behov av att genomföra några ändringar i Vera för att 
underlätta för domstolarna vid utlämnande. 

 


