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Beslut om avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 

Sammanfattning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kornmun eller en myndighet. Om en person däremot önskar en kopia på 
allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift (2 kap. 
tryckfrihetsförordningen). Denna avgift ska vara fastställd av 
kommunfullmäktige, till exempel genom en kopieringstaxa. I 
kommunallagen och tryckfrihetsförordningen framgår de lagar och regler 
som kommunen har att följa gällande allmänna handlingar. 

De föreslagna avgiftema för kopia med mera av allmän handling grundar sig 
på de avgifter som föreskrivs i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). 
A v giftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter men 
förordningen kan även tillämpas på kommuner. Kornmunemas rätt att ta ut 
avgifter i detta sammanhang är således inte författningsreglerad. 

Vid av giftemas utformning är kommunen bunden av att avgiftema inte 
överstiger självkostnaden. I utformandet av avgiftema måste kommunen 
även ta hänsyn tilllikställighetsprincipen för att undvika att vissa 
konununinvånare gynnas på bekostnad av andra. 

Ovanstående hållpunkter i utformandet av avgifter gör att det finns visst 
utrymme för bedömning av vilka avgifter kommunen kan besluta om. 
Förslaget till avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar grundar 
sig på avgiftsförordningen eftersom detta är en bra utgångspunkt enligt både 
Ekonomistymingsverket och SKL. För de delar i förslaget som inte finns 
reglerade i avgiftsförordningen har utgångspunkten varit, förutom Håbo 
kornmuns självkostnader och likställighetsprincipen, möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar och den kostnad som det innebär att ta betalt från 
mottagarna av handlingarna. Rekommendationema från 
Ekonomistyrningsverket är att undvika att ta ut små avgifter för sådant som 
inte innebär någon större arbetstid för kommunen eftersom det också kostar 
kommunen att utforma betalningen för mottagaren. Utöver de1ma 
rekommendation har hänsyn tagits till att inte försvåra möjligheten att ta del 
av kornmunens allmänna handlingar. Därav föreslår kommunstyrelsens 
kansli bland annat att ingen avgift ska tas ut för de handlingar som redan 
finns lagrade i digital form, eller som kan utlånmas i digital form utan en 
betydande arbetsinsats (förutsatt att bestännnelser om sekretess och 
personuppgiftslagen följs). 

Föreslås att Håbo konunun inte tar ut någon avgift när följande organ eller 
personer begär ut handlingar: andra kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, representanter för radio/TV/press, kommunala bolag och 
förbund, nänmder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. 
A v gift ska heller inte tas ut för expediering av beslut till berörda. Ä ven 
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kopiering av samhällsinfmmation eller kopiering av kommunens blanketter, 
kvittenser och handlingar som kommunen begärt in föreslås vara avgiftsfritt. 

I arbetet med att ta fram ett förslag till avgifter och bestämmelser har en 
jämförelse genomförts mellan liknande taxor och avgifter i andra 
kommuner. Syftet med del11lajämförelse var att fil11la en rimlig utformning 
av bestämmelsema för Håbo kommun. Många kommuner utfår från 
avgiftsförordningen men det fil11ls stora variationer av kostnadernas nivåer 
och hur specificerade kostnaderna är, till exempel vad gäller kopia av en 
handling i farg ochfeller fonnatet AO. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår att betalning sker via faktura eller 
postförskott. F öreslås även att kontantbetalning kan ske i undantagsfall (då 
mottagaren av handlingen önskar vara anonym). 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Förslag till avgifter for kopia mm av allmäl11la handlingar, hid 2014.192 

Tjänsteskrivning 2014-02-1 O 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 31 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-03-03, § 39. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fulhnäktige antar föreslagna avgifter för kopia med mera av allmärma 
handlingar, KS hid 2014.192. Avgiftema börjar gälla denS maj 2014 och 
gäller tillsvidare. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nänmder (kopia av beslut samt uppgift var taxan är publicerad på 
intranätet) 
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