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Handläggare 502A-9
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
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Kommunstyrelsen

—

Eda Kommun
Box 66

2014 -01- 21

67322 CHARLOTTENBERG

Underrättelse om beslut
Kammaråklagare Stefan Wessberg har fattat följande beslut i ärende där du är
målsägande. Frågor om beslutet kan ställas till denne.

Brott mot tystnadsplikt 2012-09-13
Id: 1700-K22677-1211, Ext ärendenr: 1700-K22677-12

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial
som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig
skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett
avgörande sätt.
23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken
Enligt Mikael Ensson som har lagt ut de sekretessbelagda uppgifterna på sin blog har
uppgifterna kommit till honom per post från okänd avsändare. Oavsett om så är fallet eller
inte så går det inte att bevisa vem av de personer som haft tillgång till uppgifterna som har
gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Mikael Ensson själv har inte haft en sådan
ställning att han gjort sig skyldig till brott genom att föra de sekretessbelagda uppgifterna
vidare till allmänheten på sin blog.

Upplysningar
Beslutet gäller en anmälan som gjorts 2012-09-13 av kommunstyrelsens ordförande
Johanna Söderberg med anledning av att sekretessbelagda uppgifter gällande
rekryteringen av ny kommunchef har läckt ut till Mikael Ensson som publicerat dem på
sin blog.
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Information om beslut
Förundersökningen läggs ned betyder att åklagaren har avslutat handläggningen av
ärendet. Om det senare kommer fram nya uppgifter i ärendet, kan förundersökningen
komma att tas upp igen.
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