Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67)

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. fastställs
enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior
m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till utlåtandet,
 Den kommunala förvaltningen 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 förvaltningens 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
företag begär.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att med iakttagande av likställighetsoch självkostnadsprincipen, medge avvikelse från avgiftsnormer och
prislista om det finns särskild anledning ifråga om vissa typer av
handlingar eller beställningar.
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Stockholms Stadshus AB ska för egen del samt uppmana stadens alla
bolagsstyrelser att besluta dels att tillämpa avgiftsnormer och prislista
ovan, med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs,
dels att inte ta ut avgift för kopior m.m. i de fall som avses i punkt 2
ovan.
Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda
bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige eller av nämnd med stöd av särskilt
bemyndigande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Stockholms kommunfullmäktige fastställde avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar i beslut 1996, Kfs 1996:25. Med hänsyn till ändringar i
olika författningar och nyare rättspraxis samt det förhållandet att utlämnande
av allmänna handlingar i elektronisk form ökat finns anledning till att se över
och förtydliga stadens avgiftsnormer. Detta beslut innebär att 1996 års
avgiftsbeslut upphör att gälla.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Kommunerna får själva genom beslut fastställa de avgifter som ska tas ut för
kopior med mera av allmänna handlingar. Senast stadens kommunfullmäktige
fastställde sådana avgifter i beslut var 1996 och det finns därmed god
anledning att stadens avgiftsnormer ses över och förtydligas när olika
författningar ändras, nyare rättspraxis existerar och den tekniken utvecklats
vilket gör att staden ska ta ut avgifter för beställning av elektroniska kopior.
Det är angeläget att staden fastställer en prislista samt att man har tittat på
de regler som finns för exempelvis domstolar och på statlig nivå. Jag delar
stadsledningskontorets bedömning om att förslaget till prislista – avgifter för
kopior m.m. av allmänna handlingar enligt bilaga 1 uppfyller kommunallagens

2

krav på avgifter och likställighet samt bidrar till en enhetlig tydlig avgiftsnorm
inom kommunkoncernen Stockholms stad.
Bilagor
1. Prislista – avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
2. Utdrag ur avgiftsförordningen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. fastställs enligt
följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar, bilaga 1 till utlåtandet,
 Den kommunala förvaltningen 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 förvaltningens 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
företag begär.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att med iakttagande av likställighetsoch självkostnadsprincipen, medge avvikelse från avgiftsnormer och
prislista om det finns särskild anledning ifråga om vissa typer av
handlingar eller beställningar.
4. Stockholms Stadshus AB ska för egen del samt uppmana stadens alla
bolagsstyrelser att besluta dels att tillämpa avgiftsnormer och prislista
ovan, med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs,
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dels att inte ta ut avgift för kopior m.m. i de fall som avses i punkt 2
ovan.
Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda
bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige eller av nämnd med stöd av särskilt
bemyndigande.

Stockholm den 4 mars 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet

Stockholms kommunfullmäktige fastställde avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar i beslut 1996, Kfs 1996:25. Med hänsyn till ändringar i
olika författningar och nyare rättspraxis samt det förhållandet att utlämnande
av allmänna handlingar i elektronisk form ökat finns anledning till att se över
och förtydliga stadens avgiftsnormer. Detta beslut innebär att 1996 års
avgiftsbeslut upphör att gälla.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 januari 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att förslaget till prislista – avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar enligt bilaga 1 uppfyller kommunallagens krav på avgifter och
likställighet samt bidrar till en enhetlig tydlig avgiftsnorm inom kommunkoncernen
Stockholms stad. På samma sätt som i tidigare beslut föreslås att relevanta
bestämmelser i avgiftsförordningen bifogas, bilaga 2. Detta beslut innebär att 1996 års
avgiftsbeslut upphör att gälla.
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bilaga 1
Prislista – avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar


Papperskopior och e-post
Kopia och elektronisk kopia av allmän handling
Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
Under tio sidor: ingen avgift
För tio sidor: 50 kr
För varje sida därutöver: 2 kr



Fax
Allmän handling som sänds till beställaren via telefax
Avgift tas ut som för papperskopior och e-post



CD/DVD
Avgift tas ut som för papperskopior och e-post plus inköpskostnaden



USB-minne
Avgift tas ut som för papperskopior och e-post plus inköpskostnaden



Film eller ljudupptagning på CD/DVD
Avgift tas ut med 120 kr. I kostnaden ingår kostnaden för CD/DVD



Avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning
Avgift:125 kr per påbörjad fjärdedels timme



Porto
Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer

Bilaga 2
Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m. m. enligt avgiftsförordningen SFS 1992:191 med ändringar t.o.m. SFS 2018:1544.
15 § En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§ för att den efter
särskild begäran lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för
att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna
handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och
2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är
avgiften 2 kronor.
Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det
finns särskilda skäl.
Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via
telefax.

17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per
band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per
band.

19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra
beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.
--------------------------------------------------------------------------Senare ändring av avgiftsnormerna i avgiftsförordningen ska följas vid bestämmande av
avgift. Bestämmelserna i 18 § samt 20-22 §§ blir inte tillämpliga i den kommunala
förvaltningen.
-

