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Kommunfullmäktiget
Dnr /2009:949

Taxa för utlämnande för kopiering/utlämnande av allmänna
handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar, som inte omfattas av
sekretess, hos kommunen. Vid kopia eller avskrift på allmän handling så har
kommunen rätt att ta ut en avgift. Taxan är i första hand till för kopior/utskrifter av allmänna handlingar, kopiering av externt material sker i
första hand hos biblioteket eller annan.
Moms ingår i samtliga priser. Betalning ska ske innan utlämnande av handling. Avgiften kan erläggas kontant, mot faktura eller genom inbetalning på
kommunens bankgirokonto 625-7331. Vid insättning på kommunens bankgiro ska referens ”allmän handling” anges.
Taxan gäller för:
A) Kopia av allmän handling (pappers- eller digitalt format)
B) Kopia av ljud- och bildupptagning
C) Bearbetning av digital information
D) Kopia av digitala bilder
Undantag från taxan för utlämnande av allmänna handlingar:
Statliga- och kommunala myndigheter, Statistiska Centralbyrån och
branschorganisationer som exempelvis SKL och Norrbottens kommuner omfattas inte av taxan.
Pappers- och digitala kopior
Begäran som understiger 20 sidor i A4 svartvitt eller digitalt är kostnadsfri.
Avgiften gäller per sida inte per papper, ett papper med dubbelsidigt text räknas som 2 sidor.
Typ av handling

Avgift

Papperskopia i A4-format, svartvitt.

3 kr per sida.

Digital kopia av redan digital fil som
inte behöver omarbetas och kan
skickas via epost.
Papperskopia i A4-format, färg.

6 kr per sida

Papperskopia i A3-format, svartvitt.

7 kr per sida
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Typ av handling

Avgift

Papperskopia i A3-format, färg.

14 kr per sida

Papperskopia i A2-format, svartvit.

20 kr per sida

Papperskopia i A2-format, färg.

40 kr per sida

Papperskopia i A1-format, svartvitt.

30 kr per sida

Papperskopia i A1-format, färg.

60 kr per sida

Papperskopia i A0-format, svartvitt.

50 kr per sida

Papperskopia i A0-format, färg.

100 kr per sida

Papparskopia av översiktskarta.

100 kr per karta

Digitalisering av analogt material
eller bearbetning av redan digitalt
material ur kommunens digitala
system exempelvis ekonomisystemet eller personalsystemet.

50 kr per påbörjad kvart

Leverans av kopior på digitalt lagringsmedia eller kopiering av sådant
förutom avgift per sida.

120 kr per USB eller liknande

Kopior av ljud eller bildupptagning.

120 kr per USB eller liknande

Biblioteket
Allmänheten kan vid behov kopiera eget material hos biblioteket. Observera
att bibliotekets eget material kan omfattas av copyrightsregler. Taxan gäller
från första sidan.
Kopia av eget material.

3 kr per sida

Portokostnader
När avgiften expedieras med post så ska en ersättning för portokostnad tas
ut om försändelsen väger mer än 20 gram eller annan särskild kostnad som
exempelvis rekommenderat brev.
Undantag vid misstanke om regelmissbruk
Vid misstanke att någon systematiskt undviker att betala för kopior genom
att återkomma med ”småbeställningar” som understiger 20 sidor när beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang kan en tjänsteanteckning göras
över utlämnade kopior och sedan använda det som underlag för beslut om
tillämpning av undantagsregeln. Vid varje beställning kan i sådant fall aktuell
taxa redan tas ut från första sidan.

