
KSF 2017/476 

Taxa för kopiering 
av offentliga 

handlingar
Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 169 

KSF 2017/476 

Taxan träder i kraft 2018-01-01



 
KSF 2017/476 

 

   
   

   

    

    
    
 

Taxan träder i kraft 2018-01-01 

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun eller en myndighet. Om han eller hon däremot önskar en kopia på 
allmän handling har kommunen rätt att ta ut en avgift. 

 

Taxa för kopior av allmänna handlingar 
Kopior av allmänna handlingar och utskrifter av upptagningar för 
automatisk databehandling, 1-9 sidor avgiftsfritt 
 
A4 - 10 sidor 50 kronor, därutöver 2 kronor per sida 
 
A5 – 10 sidor 100 kronor, därutöver 3 kronor per sida 
 
För kopior i färg uttas en förhöjd taxa med 2 kronor per sida 
 
Kostnader för postbefordran, postförskott, bud eller liknande ska tas ut till 
självkostnadspris. 
 
I övrigt tillämpas Avgiftsförordning (1992:191) i tillämpliga delar. 
 

Avgift tas inte ut för följande: 
 

1. Kopior av allmänna handlingar som sänds mellan kommunens 
nämnder eller i förhållande till de kommunala bolagen eller 
kommunförbund i vilket kommunen är medlem.  

2. De kopior kommunens förtroendevalda begär att få på grund av sitt 
uppdrag om de inte finns tillgängliga i Meetings+ eller på hemsidan (i 
rimlig omfattning). 

3. När massmedia begär att få kopior av allmänna handlingar, dock 
endast i rimlig omfattning. 
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Dnr KSF 2017/476 

§ 169 Ändrad taxa för kopiering av offentliga 
handlingar  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Taxa för kopiering av offentliga handlingar fastställs att börja gälla 2018-01-01. 

2. Taxa för kopiering av offentliga handlingar fastställd av Kommunfullmäktige 2003 § 129 
upphör därmed att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen och Medborgarcentrum har tagit initiativ till en ändring av taxa för 
kopiering av offentliga handlingar. De flesta som begär ut offentliga handlingar begär ut 
under 10 sidor. Det är rimligt att kommunen tillhandahåller kopior av allmänna handlingar 
kostnadsfritt när det avser enstaka sidor. Administrationen att ta ut avgiften i sådana fall 
kostar mer än vad avgiften uppgår till. Det är därför rimligt att börja ta ut en avgift först vid 
10 sidor, idag tas avgift ut från första sidan. Taxan tar upp de vanligaste förekommande 
företeelserna och i övrigt ska avgiftsförordningen gälla. I taxan klargörs också i vilka 
situationer avgift inte ska tas ut.  

Ekonomiavdelningen och Medborgarcentrum arbetar på att hitta ett sätt för kontantfri 
hantering av avgifter för kopiering av offentliga handlingar m.m. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse (kanslichefen) 
2. Taxa för kopiering av offentliga handlingar (förslag på ny taxa) 
3. KF beslut om taxa från 2002, § 129 (129.pdf)  (KSF 2002/259). 
4. Taxa för kopiering av offentliga handlingar (Taxa.pdf) från 2002. 
5. Kommunstyrelsen 2017-11-13 (2017-11-13 KS §301).doc 
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