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Till styrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGES KOMPLETTERANDE ÄGARDIREKTIV
Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
I. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m., med tillägg för ersättning
för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och
prislista - avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen - för begärda
avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar - i enlighet med avgiftsförordningens vid
varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior
av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande
avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. I andra fall än som anges ovan och om
avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett
belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla
beställningen (självkostnad).
2. Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare
begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett
till staden knutet kommunalt bolag begär.
3. Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller
annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.
4. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet
antas.
5. Besluten i ärendet justeras omedelbart.
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Mats Viker
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BAKGRUND
Varje år beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där framgår
vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året. Dessutom beslutar
KF i budgeten om olika inriktningar för hela staden samt antar olika styrdokument. Utöver
budgetbeslutet beslutar KF löpande under hela året om stadsövergripande program,
strategier för hela staden och policys som gäller hela kommunkoncernen. Dessa är att anses
som kompletterande ägardirektiv.
Eftersom bolagen inom bolagskoncernen ägs av moderbolaget Stockholms Stadshus AB
tillkommer moderbolagets styrelse som ett organ med övergripande ansvar.
Aktiebolagsrättsligt medför detta att KF inte kan utöva ägarrollen direkt i förhållande till
dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom det kommunägda moderbolagets
styrelse, där styrelsen beslutar om bl.a. de kompletterande ägardirektiven. Eftersom bolagen
är egna juridiska personer måste sedan varje enskilt bolag i sin tur fatta beslut i respektive
styrelse.
Ärendet KF har behandlat ett ärende där beslut fattats som är att betrakta som
kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB,
däribland SGAF.
Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendet från KF, som SGAF indirekt
beröras av.
I KF:s ärende finns bilagor där bolaget/styrelsen kan få mer information:
- protokollsutdrag där det framgår vad KF beslutat och om det varit några särskilda
uttalanden eller reservationer från ledamöterna i KF. I vissa ärenden kan dessa politiska
kommentarer vara av intresse för bolagen för att förstå beslutet bättre.
- utlåtande där det framgår vad ansvarigt borgarråd anser. Utlåtandet kan ge ytterligare
information om ett ärende och beslut.
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- styrdokumentet eller motsvarande, som beslutet avser.
I första hand fattar KF beslut som rör hela kommunkoncernen (d.v.s. förvaltningar och
bolag), eftersom KF så långt som möjligt behöver ha en likriktning av styrningen och
uppföljningen. Stadsövergripande program, policys m.m., där det i programmet talas om
”bolag/bolagsstyrelser och nämnder” ska därmed antas av bolagen, eller på annat sätt
hanteras av styrelsen. I övriga program, policys m.m. där det tydligt är en specifik
verksamhet som utpekas, och där bolaget inte har några beröringspunkter – eller där det
kan vara direkt lagstridigt kan bolaget naturligtvis avstå eller fatta beslut i tillämpliga delar. I
vissa fall har koncernledningen, som stöd till bolagens omvärldsbevakning, inkluderat KF:s
beslut även om de endast indirekt påverkar bolagskoncernen eller vissa verksamheter.
Utgångspunkten ska vara att program, policys m.m. i sin helhet ska antas.
Ärendet
SGAF har genomfört en analys av KF:s ärende och beslut för att se hur detta berör bolagets
verksamhet och hur det ska hanteras och tillämpas i verksamheten.
Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (KS 2020/67)
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-23, § 12, om ärendet Avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar. Stadsledningskontoret har sett över staden avgiftsnormer för kopior av
allmänna handlingar m.m. som är från år 1996. Utifrån ändringar i olika författningar och
nyare rättspraxis samt att utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form ökat, har
stadens regler för avgifter förtydligats och justerats. Beslutet innebär att 1996 års
avgiftsbeslut upphör att gälla. Relevanta bestämmelser i avgiftsförordningen bifogas,
bilaga 1.
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 (KS 2019/1543)
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-23, § 13 om Stockholms stads säkerhetsprogram
2020-2030. Det nya säkerhetsprogrammet är i grunden en revidering av Stockholms stads
trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 som antogs av kommunfullmäktige 2018. Den
tydligaste förändringen är att säkerhetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet har delats
upp, där ett särskilt trygghetsprogram är under framtagande. I övrigt har revideringar gjorts
för att anpassa programmet till ny lagstiftning samt nya överenskommelser för kommunerna
som kompletterar lagstiftningen. Bland annat har en ny säkerhetsskyddslag börjat gälla
under 2019 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har slutit nya överenskommelser om kommunernas arbete
med krisberedskap och civilt försvar. Den snabba förändringen av det säkerhetspolitiska
läget i omvärlden samt ständig teknisk utveckling utgör också faktorer som påverkat
innehållet i programmet.
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Säkerhetsprogrammet har fem fokusområdena:
1) Krisberedskap 2) Civilt försvar 3) Säkerhetsskydd och Informationssäkerhet 4) Förebygga
olyckor samt 5) Hot och våld mot anställda.
Programmet gäller alla stadens förvaltningar och bolag, och ska tillsammans med stadens
budget ligga till grund för hur stadens alla verksamheter planerar, genomför och utvecklar
säkerhetsarbetet (bilaga 2).
För SGAF:s del stämmer programmet överens med den organisation som bolaget har, och
det arbete som bolaget sedan en tid tillbaka bedriver. Säkerhetsarbetet sker i nära
samarbete med stadens centralt och berörda nämnder och bolag, såväl organisatoriskt som
geografiskt samt med andra aktörer i området. Vissa funktioner i säkerhetsprogrammet, så
som säkerhetssamordnare och informationssäkerhetssamordnare, är dimensionerade för
större verksamheter, men SGAF har funnit sätt att hantera detta på genom bl.a. personunion
för uppdragen.
KF:s kompletta ärenden finns att hämta från https://edokmeetings.stockholm.se,
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-23, §§ 25 och 26.

Bilagor
1. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
2. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023
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