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§ 60 2019.144 KS

Taxa för utlämnande av allmän handling
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. När en handling begärs ut är det
myndigheten som förvarar handlingen som fattar beslut om utlämnade. Allmänhet och media
har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en
kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. För att en kommun
ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Nuvarande taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti
2005, § 111. Samhällsutvecklingen under de senaste 14 åren innebär att vad som behöver
regleras i taxan har förändrats. I ny taxa för kopior av allmänna handlingar föreslås följande
ändringar:
Avgifterna för att få kopior av allmänna handlingar höjs för att vara i linje med nuvarande
kostnadsläge. Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar understigande tio
sidor eller då det totala beloppet understiger 100 kronor för att kostnaden för
administrationen inte ska överstiga intäkten.
Laghänvisningar uppdateras för att hänvisa till nu gällande lagstiftning.
Taxan uttrycker att kostnad för kopior av allmänna handlingar är undantagna från
mervärdesskatt i enlighet med gällande rätt.
Undantag från när avgift för kopior ska tas ut tas bort ur taxan. Behovet av att framställa
papperskopior är generellt sett lägre i en allt mer digitaliserad organisation, där bland annat
kommunens politiker tar del av handlingar via digitala verktyg.
Reglering om rätten till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen läggs till.
Avgifter för skapande av elektroniska handlingar genom skanning läggs till.
Tillägg görs angående i vilka fall som handlingar kan lämnas ut elektroniskt, och att ingen
avgift ska tas ut vid utlämnande av handlingar som redan finns i elektronisk form.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 41.
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Beslut
KS § 60, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.
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