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Remissyttrande
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att reglera avgiftsuttag även för elektronisk
information med syftet att det blir enhetligt. Dock anser Länsstyrelsen att antalet
filer som föreslås vara avgiftsfria bör vara lägre.

Motivering
Länsstyrelsen ser positivt på att det nu föreslås en reglering av avgiftsuttag för
elektroniska handlingar, något som Länsstyrelsen efterfrågade i sitt remissyttrande
den 9 november 2017, er beteckning Ju2017/05005/L6, (Länsstyrelsens dnr 11622906-17).
Enligt Länsstyrelsens gällande rutin från år 2019 (beslutad med stöd av 4 § 8
avgiftsförordningen) är de tre första elektroniska filerna gratis, den fjärde filen
kostar 50 kronor och varje fil därutöver kostar två kronor styck. Denna ordning har
fungerat på ett bra sätt.
Förslaget med en reglering där nio filer ska vara avgiftsfria, oberoende av antal sidor
dessa filer innehåller, riskerar medföra att arbetstiden för sekretessprövningar
kommer att öka ytterligare från en redan hög nivå. Med föreslagen ordning finns
därmed en uppenbar risk att myndigheter måste ägna mycket mer tid åt hantering av
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utlämnanden, dessutom i vissa fall i onödan. Det finns nämligen en tydlig tendens att
när frågan om avgift aktualiseras, preciseras begäran till de handlingar som verkligen
efterfrågas och handlingar begärs endast ut upp till den maximala avgiftsfria nivån.
Yttrandet har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin efter föredragning av
länsassessorn Therese Ortner, rättsenheten. Rättschefen Jesper Jacobsson,
rättsenheten, och enhetschefen Haris Hodzic, serviceenheten, har medverkat i
beslutet.
Detta yttrande har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

