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Taxa för kopiering av allmänna handlingar

INLEDNING

Sala kommun antog i kommunfullmäktige den 23 oktober 2018, en taxa för

utlämnande av allmänna handlingar.

Taxan har reviderats för att möte de förfrågningar som kommer till kommunen idag.

Den föreslagna taxan följer avgiftsförordningen och ekonomistyrningsverkets

rekommendationer. Det har även genomförts en analys av närliggande kommuners

taxor.

Beredning

Bilaga KS  2019/210/1, missiv

Bilaga KS  2019 /210 /2, taxa för kopiering av allmänna handlingar

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ag anta Taxa för kopior av allmänna handlingar i enlighet med Bilaga KS

2019/210/2, samt

a_tt taxan träder i kraft från den 1 januari 2020.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Taxa för kopior av allmänna handlingar i enlighet med Bilaga KS

2019/210/2, samt

au taxan träder i kraft från den  1  januari  2020.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Taxa för kopior av allmänna handlingar

Sammanfattning av ärendet

Sala kommun antog i kommunfullmäktige  2008-10-23  en  taxa  för utlämnande av allmänna

handlingar.

Taxan för utlämnande av allmänna handlingar har reviderats för att möta de

förfrågningar som kommer till kommunen idag. Den föreslagna taxan följer

avgiftsförordningen och ekonomistyrningsverkets rekommendationer. Det

har även genomförts en omvärldsanalys av närliggande kommuners taxor.

I alla medborgares grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna

handlingar avgiftsfritt. Den grundlagsskyddade rätten sträcker sig däremot inte till en

rättighet att kostnadsfritt få en kopia av en allmän handling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige antar Taxa för kopior av

allmänna handlingar enligt bilaga, samt

tt taxan träder i kraft från och med den  1  december 2019.

Gunilla Pettersson

Enhetschef administrativa enheten

Bilaga: Taxa för kopior av allmänna handlingar
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ANTAGEN: 2019—11—25 /

Gäl/erfrån och med:  2019—12—01

§  1.  Inledande  bestämmelser

Kopieringstaxan gäller för alla kommunens verksamheter. Taxan gäller däremot inte

där annan taxa prissatts i särskild ordning.

Avgift tas ut med stöd av  4 §  avgiftsförordningen  (1992:191) och förordning om

ändring i avgiftsförordningen [SFS-2018:1544) eller enligt särskilt bemyndigande.

Det bör observeras att den grundläggande principen om full kostnadstäckning

gäller, vilket innebär att avgiften ska beräknas så att myndighetens självkostnad för

att framställa och distribuera kopiorna täcks, det vill säga kostnaden för kopiering,

material med mera, gäller även vid elektroniskt utlämnande. Kostnadernaför att ta

fram och återställa allmänna handlingarna ska inte beaktas dä avgiften beräknas.

Detta gäller även för sammanställning av digitala handlingar. Tiden det tarför att

letaframfilerna isystemet och spara ner den i en mapp samtsekretess- och

granskning av personuppgifter ingår inte i tidenför avgiftsuttaget om detta kan ske

"rutinbetonat".

Kopiering och avskrifter av handlingar som inte är allmän handling behöver

kommunen inte stå till tjänst med. Om det ändå görs ska avgift tas ut i sin  helhet,

enligt kommunens prissättning för reproarbeten.

De som begär att få ut kopior ska informeras om avgiftsreglerna och om möjligheten

att ta del av handlingarna gratis i kommunens lokaler. För de fall beställd kopia av

en handling har tagits fram, kan kostnaden komma att debiteras även om

mottagaren inte hämtar handlingen.

Chefen för kommunstyrelsens förvaltning och kommunjuristen kan var för sig

besluta om undantag från avgift av kopia eller avskrift av allmän handling om

särskilda skäl finns.

§  2. Prissättning

Avgift gäller per sida och inte papper.



Avgift gäller även elektroniskt utlämnande, se  §  1.

Utgående moms ska inte debiteras.

§  3.  Avgift  för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial.

Gratis för de första nio (9) sidorna

§4.

50 kronor för den tionde  [10] sidan

varje sida därutöver

2  kronor för A4 eller A3,

4- kronor för A2

5  kronor för Al

Om det är en karta, ritning eller bild som begärs ut och det är svårt att

kopiera den, kan myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del av

materialet på stället (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen).

Allmänna handlingar och referensmaterial som inte kan utläsas i svart-vitt

skrivs ut i färg. Då gäller samma avgift som vid allmänna handlingar och

referensmaterial.

Högre avgift tas ut om beställningen innebär dyrare kopieringsmaterial än

vad som är normalt.

Lägre avgift kan i särskilda fall tas ut om avgiften leder till väsentligt

överuttag i förhållande till kostnaderna.

Avgiftsfriheten för beställning av allmänna handlingar under 10 sidor kan

frångås om den uppenbart missbrukas.

Om någon begär att den allmänna handlingen ska skickas ut per post tar

kommunen ut en avgift för portokostnad om försändelsen väger mer än

lägsta viktintervallet enligt portotabell samt eventuell postförskottsavgift

eller annan särskild kostnad.

Konvertering, sammanställning, avskrift, bestyrkt avskrift, bestyrkt kopia,

skapa digitala filer, scanning och bildscanning med mera

Upp till en kvart  — ingen avgift,

Per påbörjad kvart därefter  — 90 kronor

Plus eventuell taxa för papperskopior enligt ovan.

Övriga priser

Kopia av videobandsupptagning/DVD 600 kronor/band

Betygsutdrag ur betygskatalog. 150 kronor

Kopior av ljudbandsupptagningar eller andra media med ljud- eller

bildupptagning 120 kronor/band/CD

Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad kvart

För datautskrifter från sala.se eller webbplatser samt databaser som är tillgängliga

genom kommunen, gäller samma avgift som vid allmänna handlingar och

referensmaterial. För utskrift från annan webbplats än ovanstående gäller

kopieringstaxa från och med första sidan.



§  5. Avgift  enligt  denna taxa tas  inte  ut för

Förtroendevalda

Massmedia, endast  i  rimlig omfattning

Kommunala förvaltningar och bolag med anknytning till Sala kommun

Personalföreträdare

Handlingar i pågående ärenden där den enskilde enligt särskild

bestämmelse har rätt att delges handlingen

Den som är part eller sakägare i ett mål eller ärende är fri från avgift för en

omgång kopior av handlingarna i målet eller ärendet

Handlingar som behöver skrivas ut eller kopieras och som ska lämnas in till

kommunen, exempelvis i samband med en ansökan eller efter begäran av

kommunen

Kopiering och utskrift av samhällsvägledande material, exempelvis

information från myndigheter,

Kopiering och utskrift av blanketter och kvittenser från kommunen samt

kopior av beslut till sökande i ärenden som gäller myndighetsutövning mot

enskild

§  6. Kan ett beslut om  avgiftsuttag överklagas?

Myndigheterna lämnar dagligen ut ett stort antal kopior av allmänna handlingar. Att

fatta ett formellt beslut om avgiftsuttag i varje enskilt fall skulle innebära onödigt

merarbete. Om den enskilde anser att fel avgift tagits ut kan dock ett särskilt beslut

om avgiften begäras. Begäran ska göras inom trettio dagar efter den dag då avgiften

betalades. Beslutet kan sedan överklagas hos Skatteverket som är slutinstans för

ärendet. Detta framgår av 23—24 §§ avgiftsförordningen.

§7. Ikraftträdande

Denna taxa skall tillämpas från och med den 1 december 2019 och gäller för åtgärd

som är påbörjad efter denna dag.


