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Ändrad taxa för kopior av allmänna handlingar m.m.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog senast 2012 en avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar. På
grund av att allt fler numera begär att kopior av allmänna handlingar ska lämnas ut elektroniskt, har kommunledningsförvaltningen sett över taxan. Nuvarande avgifter föreslås inte
höjas men kompletteras med anvisningar för utlämnande av handlingskopior i elektronisk
form och en ny avgift för sådant utlämnande där materialet kräver bearbetning. Kommunen är
inte skyldig att lämna ut kopior i elektronisk form.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1 Ändrad taxa för kopior av allmänna handlingar m.m. antas enligt upprättat förslag.

Bakgrund
Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla
avskrift eller kopia av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. För detta har
kommunen rätt att ta ut avgift som måste fastställas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige antog senast 2012 en avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar. På
grund av att allt fler numera begär att kopior av allmänna handlingar ska lämnas ut
elektroniskt, har kommunledningsförvaltningen sett över taxan.
Kommunen är inte skyldig att lämna ut några handlingar elektroniskt och handlingar med
sekretessbelagda uppgifter eller känsliga personuppgifter ska över huvud taget inte lämnas ut
elektroniskt utan kryptering. I vissa fall kan det dock vara praktiskt att lämna ut offentliga
handlingar i elektronisk form och taxedokumentet föreslås därför kompletteras med anvisningar om detta. Höjning av hittills gällande avgifter föreslås inte.
POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se

För att offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen inte ska undergrävas, är det inte
tillåtet att ta betalt för att plocka fram allmänna handlingar, göra eventuell sekretessprövning
och låta den sökande läsa handlingarna. Däremot får man ta ut en avgift för avskrifter eller
kopior mot en fastställd taxa.
Nu föreslagna anvisningar säger att avgift inte tas ut för elektroniskt tillhandahållande av
kopia som redan finns elektroniskt och där ingen bearbetning behövs (eventuellt USB-minne
eller motsvarande ska dock betalas). Om man däremot behöver bearbeta materialet för att
kunna lämna ut en kopia/sammanställning elektroniskt föreslås en avgift för detta.

Peter Ingesson
Kommundirektör

Bilaga:

Monica Carlström
Administrativ chef

Förslag till ändrad taxa för kopior av allmänna handlingar m.m.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Godkänd av:
Titel:
Datum:

Peter Ingesson
Kommundirektör
2018-05-29 17:22:02

