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Tillväxtverkets interna regler (2017:7) om utlämnande
av allmänna handlingar m.m.
Detta styrdokument innehaller regler och rad avseende hur en begaran om att fa ta del
av allmanna handlingar hanteras i Tillvaxtverket. Som bilagor finns dels en promemoria
som sammanfattar de viktigaste bestammelserna som du som medarbetare pa
Tillvaxtverket behover kanna till nar det galler allmanna handlingars offentlighet, med
ett flodesschema, dels ett sammandrag av de sekretessbestammelser i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som har bedomts vara av storst relevans i Tillvaxtverkets
verksamhet, dels mallar for tjanstemannabesked, myndighetsbeslut och yttrande till
kammarratten i utlamnandearenden.
Reglerna riktar sig till samtliga medarbetare.
Interna regler om utlamnande av allmanna handlingar beslutades forsta gangen 2018
(dnr Ä 2018-1200). De senast beslutade reviderade reglerna har uppdaterats med
regler om utlamnande av e-post och e-postloggar samt sammanstallning av uppgifter ur
tekniska system. Dartill ersattes begreppet hemlig med sekretessbelagd.
De nu reviderade reglerna uppdateras avseende uttag av avgift vid utlamnande i
elektronisk form. Dartill ersatts begreppet Juridikenheten med Rattsavdelningen.
Reglerna har beslutats av tillforordnad rattschef Ericka Olivares.
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Inledning
Offentlighetsprincipen ar grundlagsreglerad och har en central stallning i den svenska
rattsordningen. Den innebar att allmanheten, ofta enskilda individer och foretradare for
media, har ratt till insyn i och tillgang till information om statens verksamhet.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck pa olika satt, t.ex. genom ratten till
yttrandefrihet, meddelarfriheten for tjansteman och genom allmanna handlingars
offentlighet.
En begaran att fa ta del av allmanna handlingar ska hanteras skyndsamt, samtidigt som
det ar av storsta vikt att regelverket foljs. Syftet med dessa interna regler ar att
sakerstalla en enhetlig och rattssaker hantering av utlamnandearenden inom
Tillvaxtverket och att utgora ett konkret stod for dig som medarbetare pa Tillvaxtverket
nar du ska hantera sadana arenden.
I bilaga 1 finns en promemoria som sammanfattar de viktigaste bestammelserna som
du som medarbetare pa Tillvaxtverket behover kanna till nar det galler allmanna
handlingars offentlighet. Sist i promemorian aterfinns ett flodesschema, som pa ett
grafiskt satt beskriver vilka fragor man behover stalla sig nar man hanterar en begaran
att fa ta del av allmanna handlingar. Las promemorian om du kanner dig osaker, och
tveka inte att hora av dig till Rattsavdelningen om du behover ytterligare stod!

Allmänt
1 § Skyndsamhetskriteriet
Äv tryckfrihetsforordningen framgar att en begaran att fa ta del av en allman handling
ska behandlas skyndsamt.

Kommentar till 1 §
JO har i ett flertal beslut uttalat att ett besked i en utlamnandefraga normalt bor lamnas
samma dag som framstallningen har gjorts. Nagon eller nagra dagars fordrojning kan
dock godtas om det ar nodvandigt for att ta stallning till om ett utlamnande far ske. Ett
visst ytterligare drojsmal kan vara ofrankomligt om framstallningen avser eller kraver
genomgang av ett omfattande material. Det ar dock inte mojligt att neka ett utlamnande
med hanvisning till att det skulle ta for lang tid att ta fram och sekretessprova
handlingar (daremot finns det inte nagon skyldighet for en myndighet att ta fram en
sammanstallning om det kraver en arbetsinsats pa 4–6 timmar eller mer, se vidare 11 §,
sarskilt om sammanstallning av uppgifter ur system).

2 § Rätten till anonymitet
Den som hanterar ett utlamnandearende far inte fraga efter sokandens namn eller vad
han eller hon ska anvanda handlingarna till utan att forst radgora med
Rattsavdelningen.

Kommentar till 2 §
Äv tryckfrihetsforordningen framgar att den som begar att fa ta del av en allman
handling normalt har ratt att vara anonym. En myndighet far fraga efter namn eller syfte
bara om det behovs for att prova om handlingen kan lamnas ut eller inte.
I de flesta fall uppger sokanden sjalv sitt namn i kontakterna med myndigheten, och da
ar det forstas inte nagra problem att anvanda den uppgiften fortsattningsvis, och aven
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fraga efter nodvandiga kontaktuppgifter. Även om sokanden vill vara anonym kan det
dock finnas ett behov av att kunna fa kontakt med honom eller henne for att stalla
nagon kompletterande fraga om begaran eller for att kunna lamna ut handlingarna. Stall
da mer allmant formulerade fragor, t.ex. ”kan jag na dig pa nagot satt om jag har nagon
ytterligare fraga?”, eller ”hur vill du ta del av handlingarna/till vilken adress kan jag
skicka handlingarna?”. Man kan t.ex. komma overens om att sokanden sjalv hor av sig
vid en viss tidpunkt och att han eller hon hamtar handlingarna i Tillvaxtverkets
reception.
Vart att notera ar att en sokandes identitet eller kontaktuppgifter normalt inte ar
sekretessbelagda. Den som valjer att ha kontakt med Tillvaxtverket via e-post riskerar
alltsa att hans eller hennes e-postadress blir offentlig.

Handläggningen
3 § Särskilt om förfrågningar från media
Om sokanden kan antas vara en representant fran media ska kommunikationschefen
informeras om att begaran har kommit in och om vad som lamnas ut.

Kommentar till 3 §
Syfte med att informera kommunikationschefen ar att sakerstalla att det finns en
beredskap inom myndigheten att snabbt kunna svara pa eventuella foljdfragor fran
media.
Observera att bestammelsen galler inom ramen for myndighetens hantering av ett
utlamnandearende. Du som handlaggare har naturligtvis kvar din yttrande- och
meddelarfrihet och forvantas sjalvklart inte informera kommunikationschefen om du
anvander dig av dessa rattigheter.

4 § Enklare förfrågningar
Enklare forfragningar att fa ta del av en allman handling eller en uppgift som registrator
har tillgang till ska hanteras av registrator. Registrator far i det sammanhanget lamna
besked till ingivaren att den typ av handling som efterfragas inte existerar.

Kommentar till 4 §
Forfragningar som registrator sjalv far hantera pa detta satt ar sadana dar handlingen
latt kan aterfinnas och dar det inte rader nagon tvekan om att den ar allman och inte
omfattas av sekretess. Typiska exempel ar forfragningar om kontaktuppgifter till
Tillvaxtverkets medarbetare eller om handlingar som finns tillgangliga pa webben, t.ex.
rapporter eller styrdokument. Berord handlaggare eller chef behover normalt inte
informeras om den har typen av utlamnande, se dock under rubriken Sarskilt om
forfragningar fran media nedan. Den har typen av forfragningar behover heller inte
diarieforas.

5 § Ansvarig handläggare
En begaran att fa ta del av allmanna handlingar ska diarieforas pa den handlaggare som
ansvarar eller har ansvarat for handlingen, om inte annat foljer av 4, 10 eller 11 §§. Om
begaran avser en aldre handling och ansvarig handlaggare inte finns kvar i
organisationen, eller om det av andra skal ar oklart vem som ansvarar for handlingen,
diariefors i stallet begaran pa den chef som ar narmast ansvarig for det omrade som
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handlingen ror, eller pa den som chefsjuristen bestammer i ett enskilt fall.
Om en begaran att fa ta del av allmanna handlingar gors muntligen ska en
tjansteanteckning skrivas och diarieforas enligt ovan.

Kommentar till 5 §
En chef som har fatt ett arende tilldelat sig kan i sin tur fordela arendet vidare till en
medarbetare.
Om en begaran ror utlamnande av e-postloggar, e-post eller sammanstallningar av
uppgifter ur system, se aven 10 och 11 §§.
Om en begaran att fa ta del av allmanna handlingar gors muntligen kan det ibland vara
lampligt att foresla att sokanden skriver ner sin begaran och skickar den med e-post, for
att minska risken for missforstand. Du kan dock inte krava detta av sokanden.

6 § Sekretessprövning
Den som ansvarar for ett utlamnande ska ta fram handlingen samt gora en bedomning
av om den ar allman och om den i sadant fall ar offentlig eller omfattas av sekretess.
Äv generaldirektorens arbetsordning framgar att narmaste chef ska radfragas vid
tveksamhet om en begard upplysning far lamnas eller om en begard handling far lamnas
ut. Vid fortsatt tveksamhet ska i fraga om upphandlingar och avrop en upphandlare
radfragas. I andra fall ska en verksjurist radfragas.

Kommentar till 6 §
Huvudregeln ar att allmanna handlingar ar offentliga. Det innebar att en allman
handling pa begaran ska lamnas ut, om det inte gar att hitta nagot sarskilt lagstod for att
den omfattas av sekretess.

7 § Maskning av sekretessbelagda uppgifter
Om en handling innehaller uppgifter som omfattas av sekretess men kan lamnas ut i
ovrigt, ska de sekretessbelagda uppgifterna tas bort (maskas) genom att strykas over
med en heltackande penna.

Kommentar till 7 §
Tipp-Ex och liknande ska inte anvandas vid maskning, eftersom den som har begart att
fa ta del av handlingen maste kunna forsta vilka maskningar som har gjorts.
Maskning gors inte pa originalhandlingen, utan du maste forst ta en kopia av handlingen
och gora maskningarna pa den. For att inte maskningen ska kunna avlagsnas av
mottagaren kopieras sedan den maskade handlingen pa nytt, alternativt skannas in om
utlamnandet ska goras elektroniskt. Det ar viktigt att du forvissar dig om att den
borttagna texten inte syns! Vid behov far processen upprepas flera ganger tills texten ar
helt dold. Maskning kan inte goras med hjalp av programvara, eftersom Tillvaxtverket
inte har tillgang till en sadan som tar bort uppgifterna permanent pa ett sakert satt.
Om en begaran ror utlamnande av e-postloggar eller e-post, se aven 10 §.
Observera att det inte ar ett giltigt skal for myndigheten att vagra lamna ut de begarda
handlingarna for att det tar lang tid och kraver en stor arbetsinsats for myndigheten att
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maska sekretessbelagda uppgifter i ett storre material. Det kan daremot vara en
omstandighet som gor att utlamnandet kan fa ta langre tid an vad som normalt skulle
vara acceptabelt.

8 § Tjänstemannabesked
Den som ansvarar for ett utlamnande ska lamna ett s.k. tjanstemannabesked i foljande
fall.
1. Det finns inte nagon sadan handling som omfattas av begaran
2. Handlingen ar inte en allman handling
3. Handlingen omfattas helt eller delvis av sekretess och kan darfor antingen inte
lamnas ut alls eller endast lamnas ut i maskat skick
4. Handlingen lamnas ut med forbehall som inskranker en enskilds ratt att roja
innehallet eller annars forfoga over handlingen
Äv 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgar att i tveksamma fall
ska handlaggaren i stallet lata myndigheten gora provningen, om det kan ske utan
drojsmal.
Äv samma lagrum framgar vidare att sokanden ska informeras om mojligheten att
begara myndighetens provning och att det kravs ett skriftligt beslut av myndigheten for
att beslutet ska kunna overklagas.

Kommentar till 8 §
Det finns inte nagra sarskilda krav pa hur ett tjanstemannabesked ska lamnas, utan det
kan goras t.ex. via e-post eller telefon. En mall for hur ett tjanstemannabesked kan
utformas aterfinns i bilaga 3.
Observera att det inte ar mojligt att overklaga sjalva formen for utlamnandet, dvs. om
handlingarna lamnas ut elektroniskt eller inte (se 12–14 §§ nedan om forutsattningarna
for elektroniskt utlamnande).

9 § Myndighetsbeslut
Vem som far fatta ett formellt myndighetsbeslut, om ett sadant begars av sokanden,
framgar av delegeringsordningen.

Kommentar till 9 §
En mall for hur ett myndighetsbeslut kan utformas aterfinns i bilaga 4.

10 § Särskilt om utlämnande av e-postloggar och e-post
En begaran att fa ta del av e-postlogg eller e-post ska diarieforas pa och handlaggas av
den handlaggare eller chef som ansvarar for eller har ansvarat for handlingen, dvs den
egna e-postloggen eller begard e-post. Om begaran avser en person som inte ar i tjanst
(semester, tjanstledig, slutat etc.) diariefors begaran pa narmast ansvarige chef.
Begaran om utlamnande av e-postlogg eller e-post som ror generaldirektoren diariefors
pa stallforetradande generaldirektoren nar generaldirektoren inte ar i tjanst.
Generaldirektoren kan ocksa delegera till annan anstalld att handlagga arendet. Detta
ska ske skriftligen och meddelas utsedd handlaggare via e-post.
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Bestallning av uttag av en e-postlogg gors till IT-support. IT tillhandahaller saval en
excelfil som en PDF/Ä-fil med identiska uppgifter. Om begaran ror e-post for en person
som inte ar i tjanst ska narmast ansvarig chef gora bestallningen till IT-support.
Efter sekretessprovning och eventuell maskning av uppgifter ska handlingarna skannas
och sandas elektroniskt till sokande, savida inte begaran lamnats i pappersformat till
myndigheten.
Utlamnande ska ske i formatet PDF/Ä-fil. Excelfiler eller andra format som kan
bearbetas eller forandras av mottagaren far inte lamnas ut elektroniskt.
I ovrigt galler vad som foreskrivs om utlamnande av allmanna handlingar i dessa
interna regler.

Kommentar till 10 §
En e-postlogg innehaller en arendemening, avsandare, mottagare och en tidpunkt for
nar e-post inkommit till eller skickats fran en epostbrevlada. E-postloggar utgor en
allman handling som ska lamnas ut pa begaran.
En medarbetare kan sjalv inte ta fram en e-postlogg fran myndighetens IT-system. For
att ta fram en e-postlogg skickas darfor en begaran till IT-enheten via verktyget Easit.
Berord handlaggare pa IT-enheten gor sedan en begaran hos Microsoft om att ta fram
begard e-postlogg.
Det ar viktigt att kanna till att aven e-postmeddelanden som har raderats visas i loggen.
Darfor kravs en genomgang av loggen innan den lamnas ut for att avgora vad som utgor
offentliga uppgifter. Om det forekommer uppgifter som omfattas av sekretess i
arendemeningen ska de maskas enligt 7 §. Bedomningen av om uppgifter omfattas av
sekretess gors enklast i excelfilen. Maskning av uppgifter ska goras i en utskrift av den
av IT tillhandahallna PDF/Ä-filen. Efter maskning skannas utskriften. Skalet till att vi
ska anvanda PDF/Ä-filen ar bl.a. att endast efterfragade uppgifter ska lamnas ut.
Excelfilen kan innehalla uppgifter som inte efterfragas, exempelvis IP-adresser.
E-postlogg sparas 90 dagar hos Microsoft, vilket innebar att aldre loggar inte kan sokas
fram och darfor inte heller kan lamnas ut.
E-post (arendemening, avsandare och mottagare, tidpunkt och innehall) som inte
raderats kan sokas fram av handlaggare men aven av IT-enheten. E-post som raderats
permanent, dvs raderats fran papperskorgen, kan inte sokas fram och ar darmed inte en
handling eller uppgift som forvaras hos myndigheten. For e-post som inte raderats
permanent finns ingen begransning i tid och sadan e-post kan darfor sokas fram.

11 § Särskilt om sammanställning av uppgifter ur flera system
En begaran om utlamnande av uppgifter som behover tas fram ur flera tekniska system
handlaggs i forsta hand av den handlaggare som ansvarar for uppgifterna och som har
behorighet att ta fram uppgifter ur systemen. Ävser sammanstallningen uppgifter ur
flera system dar ansvaret for systemforvaltningen ar fordelat pa flera enheter ansvarar
handlaggare pa Rattsavdelningen for att sammanstallningen tas fram av myndigheten
och att den lamnas ut. Som ett forsta steg bedomer handlaggaren om efterfragade
uppgifter finns forvarade/ tillgangliga hos myndigheten (se nedan under kommentarer).
Om uppgifter ska tas fram ur flera system sander handlaggare pa Rattsavdelningen en
begaran till respektive systemforvaltare om att ta fram efterfragade uppgifter ur
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systemen. Systemforvaltare for respektive system tar fram uppgifterna ur systemet och
levererar till Rattsavdelningen.

Kommentar till 11 §
Äv 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihetsforordningen (TF) framgar att en
sammanstallning av uppgifter ur en upptagning for automatiserad behandling anses
forvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan gora sammanstallningen
tillganglig med rutinbetonade atgarder. Med rutinbetonade atgarder avses en begransad
arbetsinsats som inte ar forknippad med nagra namnvarda kostnader. Om den begarda
sammanstallningen inte kan goras av myndigheten genom rutinbetonade atgarder utan
forst efter ett mera kvalificerat, konstruktivt programarbete, t.ex. i form av nyskrivning
av datorprogram, ar det inte fraga om en for myndigheten tillganglig handling.
Bedomningen far goras med hansyn till saval den allmanna tekniska utvecklingen som
den tekniska kompetensen och utvecklingen pa myndigheten i fraga. (Prop. 2001/02:70
s. 16 och 37.) Hogsta forvaltningsdomstolen har i HFD 2015 ref. 25 uttalat att en
sammanstallning av uppgifter ur en upptagning for automatiserad databehandling som
kraver en arbetsinsats pa 4-6 timmar inte kan anses tillganglig med rutinbetonade
atgarder och att sammanstallningen darfor inte heller kan anses forvarad hos
myndigheten.
En begaran kan exempelvis handla om en ”digital postlista” vilket innebar att uppgifter
fran flera system som tar emot externa uppgifter, exempelvis Min ansokan/ Nyps och
olika e-postlador, kan behova sammanstallas. Ett annat exempel ar samanstallning av
statistiska uppgifter.
Notera att en s.k. fardig elektronisk handling, t.ex. ett e-brev, anses forvarad hos
myndigheten oavsett om den kan tas fram med rutinbetonade atgarder eller om det
kravs mer omfattande atgarder. Ängaende uttrycket fardig elektronisk handling, se prop.
2001/02:70 s. 20 och SOU 2009:5 s. 31.
Notera ocksa att uppgifter som kan finnas hos andra organisationer kan anses forvarade
hos oss om vi har atkomst till uppgifterna.
En myndighet har direktatkomst till uppgifter hos en annan myndighet/organisation
om uppgifterna finns i en upptagning som i tryckfrihetsforordningens mening kan anses
forvarad hos den forstnamnda myndigheten (HFD 2015 ref. 61). Sa ar fallet nar
upptagningen ar tillganglig for myndigheten med tekniskt hjalpmedel som myndigheten
sjalv utnyttjar for overforing i sadan form att den kan lasas, avlyssnas eller uppfattas pa
annat satt (2 kap. 6 § forsta stycket TF).

Formerna för utlämnande
12 § Huvudregel – utlämnande ska ske elektroniskt
Utlamnande ska i sa stor utstrackning som mojligt ske elektroniskt, i forsta hand genom
e-post. Detta galler dock inte om den som har begart ut handlingen uttryckligen har
angett att han eller hon hellre vill ha en papperskopia, eller vill ta del av handlingarna
pa plats i Tillvaxtverkets lokaler.

13 § Handlingar som innehåller personuppgifter
Trots vad som sags i 12 § far handlingar som innehaller personuppgifter inte lamnas ut
elektroniskt om detta bedoms kunna innebara ett intrang i enskildas integritet.
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Kommentar till 13 §
Nar det galler handlingar som innehaller personuppgifter kan det av integritetsskal
ibland finnas anledning att vara forsiktig med att lamna ut handlingarna elektroniskt.
I foljande fall ar det normalt sett inga problem att lamna ut handlingar elektroniskt trots
att de innehaller personuppgifter.
1. Om det endast ar fraga om kontaktuppgifter till anstallda, namnet pa en
beslutsfattare eller annan handlaggare eller liknande uppgifter.
2. Om det galler en mindre mangd personuppgifter. Om nagon aterkommande
begar ut en mindre mangd handlingar i syfte att komma under ovan angiven
mangd personuppgifter ska bedomningen goras utifran den sammanlagda
mangden personuppgifter som begars ut.
3. Namn och loneuppgifter for anstallda eller namn pa sokande till tjanster, eller
motsvarande mindre integritetskrankande personuppgifter, oavsett hur manga
personer uppgifterna galler.
4. Om mottagaren ar en annan myndighet, oavsett mangden personuppgifter, och
myndigheten inte har for avsikt att anvanda dem for ett andamal som ar
oforenligt med det andamal for vilka uppgifterna ursprungligen samlades in hos
Tillvaxtverket.
Exempel pa handlingar som omfattas av punkten 1 ar anbud, avtal, beslut, protokoll och
liknande motesanteckningar och styrdokument.
Om en handling bedoms inte kunna lamnas ut elektroniskt far den i stallet lamnas ut i
pappersformat. Ätt en handling inte kan lamnas ut elektroniskt innebar alltsa inte per
automatik att den omfattas av sekretess – sekretessprovningen ska du ha gjort innan du
funderar over i vilken form en handling kan lamnas ut.

14 § Undantag – olämplighetsprövning
Trots det som sags i 12 och 13 §§ far en handling inte lamnas ut i elektronisk form nar
det ar olampligt av foljande skal.
1. Om handlingen innehaller kansliga personuppgifter, dvs. uppgifter om ras eller
etniskt ursprung, politiska asikter, religios eller filosofisk overtygelse,
medlemskap i fackforening, halsa eller sexualliv eller brottslighet.
2. Vid utlamnande till myndighet av uppgifter som normalt omfattas av sekretess.
3. Om det innebar ett merarbete pa mer an 30 minuter att tillhandahalla
handlingen elektroniskt jamfort med att tillhandahalla den i pappersform.
4. Om Tillvaxtverket saknar nodvandig utrustning eller datorprogram for att
tillhandahalla handlingen elektroniskt.

Kommentar till 14 §
Exempel pa handlingar som omfattas av punkten 2 ovan ar anmalningar om misstankta
brott som skickas till Ekobrottsmyndigheten eller Polismyndigheten.

15 § Format vid elektroniskt utlämnande
Handlingarna ska i forsta hand lamnas ut i befintligt elektroniskt format.
Om handlingarna inte finns i elektroniskt format ska de skannas och lamnas ut i PDF/Äformat.
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En sokande far inte ges tillgang till Tillvaxtverkets elektroniska system utan att detta
har godkants av avdelningschefen med ansvar for juridik och dokumenthantering.

Kommentar till 15§
Det finns inte nagon skyldighet for en myndighet att ge utomstaende fri tillgang till
myndighetens elektroniska system. Tvartom kan detta vara forenat med stora risker och
ar darfor sallan eller aldrig ett alternativ nar det galler utlamnandearenden.

16 § Utlämnande på plats
Om sokanden har begart att fa ta del av handlingarna pa plats i Tillvaxtverkets lokaler
ska i forsta hand en kopia av handlingarna tillhandahallas, om inte sokanden
uttryckligen har begart att fa ta del av originalhandlingarna och detta kan ske utan
betydande hinder.

Kommentar till 16 §
Ett betydande hinder mot att tillhandahalla originalhandlingarna kan vara att den
ansvariga handlaggaren behover ha tillgang till originalhandlingarna i sitt arbete, eller
att de ar sa omtaliga att det av det skalet ar olampligt att lata nagon utomstaende fa
tillgang till dem. Det kan ocksa vara sa att originalhandlingen innehaller uppgifter som
omfattas av sekretess, och att det darfor inte ar mojligt att lata sokanden ta del av den
pa plats. Om sokanden ges tillgang till en originalhandling i nagon form ar det viktigt att
du ordnar med nagon form av ”bevakning” sa att inte sokanden kan ta med sig
handlingarna eller utsatta dem for nagon form av averkan.

Avgifter
17 § Avgifter vid utlämnande i pappersformat
I 15–22 §§ avgiftsforordningen (1992:191) finns bestammelser om att en myndighet
ska ta ut en avgift bl.a. for att den efter sarskild begaran lamnar ut en kopia eller avskrift
av allman handling.

Kommentar till 17 §
Äv avgiftsforordningen framgar att de forsta nio sidorna ar gratis, den tionde sidan
kostar 50 kr och darefter tillkommer 2 kr for varje ytterligare sida.
Observera att det ar gratis att ta del av handlingarna pa plats. Detta galler aven om det
ar kopior av handlingarna som sokanden da tar del av. Sokanden kan ocksa t.ex.
fotografera handlingarna eller skanna in dem med medhavd utrustning utan att behova
betala for det. Vill daremot sokanden ta med sig handlingarna fran Tillvaxtverkets
lokaler sa blir avgiftsforordningen tillamplig.

18 § Avgifter vid utlämnande i elektronisk form
Generaldirektoren har den 16 juli 2021 faststallt nya avgifter vid utlamnande i
elektronisk form (dnr Ä 2021-5474).

Kommentar till 18 §
Äv generaldirektorens beslut framgar att Tillvaxtverket ska ta ut avgift for att lamna ut
tio eller fler sidor av elektroniskt lagrade handlingar. Med en (1) elektronisk lagrad
handling, eller sida, avses en (1) fil. Ävgiften ska vara 50 kronor for den tionde filen och
tva kronor for varje fil darutover. Samma avgift ska galla for handlingar som inte redan
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finns lagrade elektroniskt, och som alltsa maste skannas.
Om det finns sarskilda skal far en hogre eller lagre avgift tas ut. Ävgift tas inte ut vid
utlamnande inom staten.
Ett sarskilt skal for att ta ut en lagre avgift kan vara da en handling, som kan forutses
komma att begaras ut flera ganger av andra mottagare, begars ut forsta gangen om
arbetsinsatsen for att ta fram handlingen vid det forsta utlamnandet ar klart mer
omfattande an vad som kommer att vara fallet for att lamna ut handlingen darefter.
Ett sarskilt skal for att ta ut en hogre avgift kan vara da nagon aterkommer med flera
mindre bestallningar istallet for att gora en storre, om syftet uppenbarligen ar att pa
detta satt undkomma avgiftsuttag. Ävgiften far dock aldrig bestammas hogre an
motsvarande full kostnadstackning for bestallningarna sett tillsammans.

19 § Att ta betalt
Betalning ska ske genom fakturering. Om sokanden ar anonym sker utlamnandet efter
uppvisande av maskerat betalningskvitto. Om det finns sarskilda skal far det aven i
andra fall kravas att betalning sker i forskott.

Kommentar till 19 §
Ett sarskilt skal till att ta betalt i forskott ar att det finns anledning att anta att sokanden
inte kommer att betala fakturan, t.ex. eftersom han eller hon vid tidigare tillfallen har
latit bli att betala.

Överklagande
20 § Rättelse och ändring
Om ett myndighetsbeslut overklagas ska behorig beslutsfattare efter samrad med
verksjurist ta stallning till om beslutet ska rattas eller andras.
Om ett beslut andras ska berord handlaggare uppratta ett nytt beslut som andrar det
tidigare beslutet.

Kommentar till 20 §
Regler om rattelse och andring av myndighetsbeslut finns i 36–39 §§ forvaltningslagen
(2017:900). Dar anges bl.a. att ett beslut ska omprovas om det ar uppenbart felaktigt i
nagot hanseende pa grund av att det har tillkommit nya omstandigheter eller av nagon
annan anledning, och beslutet kan andras snabbt och enkelt och utan att det blir till
nackdel for nagon enskild part. Om beslutet har overklagats får det andras av
Tillvaxtverket bara om dessa forutsattningar ar uppfyllda och bara om overklagandet
och ovriga handlingar i arendet annu inte har overlamnats till domstol.
Om Tillvaxtverket andrar ett beslut som har overklagats ska overklagandet anses
omfatta det nya beslutet. Overklagandet forfaller alltsa inte, vilket var fallet enligt
tidigare lagstiftning.

21 § Fortsatt hantering av överklagandet
Ett nytt arende ska upprattas och lamnas till Rattsavdelningen for fortsatt handlaggning.
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22 § Rättidsprövning
Handlaggaren pa Rattsavdelningen ska gora en rattidsprovning av overklagandet. Äv 45
§ forvaltningslagen (2017:900) framgar att om overklagandet inte har inkommit i ratt
tid ska det avvisas, om inte forseningen beror pa att myndigheten har lamnat en korrekt
underrattelse om hur man overklagar, eller om overklagandet har kommit in till
domstolen inom overklagandetiden.

23 § Yttrande
Om beslutet inte ska omprovas och overklagandet har inkommit i ratt till ska
handlaggaren pa Rattsavdelningen, efter samrad med beslutsfattande enhet, uppratta
ett yttrande och skicka detta tillsammans med overklagandet och tillhorande
handlingar skickas till Kammarratten i Stockholm. Detta ska goras skyndsamt – normalt
ske inom en vecka. Om yttrandet inte kan fardigstallas inom en vecka ska en
rattidsprovning goras och overklagandet skickas utan yttrande till kammarratten. I
samband med det ska det begaras anstand med att inkomma med ett yttrande.
Foljande handlingar ska bilaggas yttrandet.
1. Overklagandet
2. Overklagat beslut (om det overklagade beslutet har andrats ska aven det nya
beslutet bilaggas)
3. De handlingar som omfattas av begaran
4. Utdrag ur delegeringsforteckning som utvisar verksjuristens behorighet att
foretrada Tillvaxtverket hos kammarratten
5. Utdrag ur delegeringsforteckningen som utvisar beslutsfattarens behorighet att
fatta myndighetsbeslut i utlamnandearendet
Ytterligare handlingar kan bilaggas arendet vid behov.
I forsta hand ska e-post anvandas for att skicka overklagandet, yttrandet och ovriga
handlingar till kammarratten. Det galler aven om overklagandet har inkommit till
Tillvaxtverket med vanlig post. Vanlig post ska dock anvandas for att sanda over de
handlingar som omfattas av begaran, om grunden for att inte lamna ut dessa ar att de
omfattas av sekretess.

Kommentar till 23 §
En mall for hur ett myndighetsbeslut kan utformas aterfinns i bilaga 5.

Dokumentation
24 § Vad som ska diarieföras i ett utlämnandeärende
Foljande handlingar ska i forekommande fall diarieforas i ett utlamnandearende. I de
fall kontakterna med sokanden har varit muntliga ska i stallet tjansteanteckningar
skrivas och diarieforas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Begaran, alternativt en tjansteanteckning over en muntlig begaran
Kommunikation med sokanden exempelvis rorande fortydliganden av begaran
Tjanstemannabesked
Begaran om myndighetsbeslut
Myndighetsbeslut
Beslut om omprovning

25 § Vad som ska diarieföras i ett överklagandeärende
Foljande handlingar ska i forekommande fall diarieforas i ett overklagandearende. I de
fall kontakterna med sokanden har varit muntliga ska i stallet tjansteanteckningar
skrivas och diarieforas.
1. Overklagande
2. Skriftvaxling inom ramen for domstolsprocessen
3. Dom eller beslut fran domstolen

Bilagor
1. Promemorian Offentlighet och sekretess
2. Promemorian Sammandrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) –
sekretessbestammelser
3. Mallar for tjanstemannabesked
4. Mall for myndighetsbeslut
5. Mall for yttrande till kammarratten

Läs mer!
Tryckfrihetsforordningen (se framfor allt 2 kap.)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
I skriften Offentlighetsprincipen – Kortfattat om lagstiftningen, som har getts ut av
Justitiedepartementet kan du lasa mer om offentlighetsprincipen i vid bemarkelse.
http://www.regeringen.se/496215/contentassets/cb2808f6d4914ee0a0a2a568a5d76
532/offentlighetsprincipen_a6_sept2015_webb.pdf
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