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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Förslag till ny kopieringstaxa
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01
godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige
2013-05-16 § 56.

Elin Waltersson
Tf kommundirektör

Diarienummer

2022/KS 0130 12

Thomas Halvarsson
Tf chef stöd- och servicekontoret

Sammanfattning
Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har
tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av
kommunens verksamheter.
Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50
kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande
kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50
kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida.

Beskrivning av ärendet
Alla medborgare har rätt att utan kostnad ta del av allmänna handlingar på
plats hos en myndighet. Det är fastställt i Tryckfrihetsförordningen (SFS
1949:105). Om det inte möter betydande hinder har den som begär ut allmänna
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handlingar också rätt att få en kopia av handlingarna. Betydande hinder kan
vara att handlingarna är sköra eller är av ett format så att de inte kan kopieras.
Kommunen har också rätt att ta betalt för att täcka kostnader för hantering av
kopior. Kostnaderna är för papper, porto, bläck i skrivare och kopiatorer.
Kostnad för handläggarens tid för att söka kan bara motiveras om den som
begär ut allmänna handlingar inte kan ge tillräcklig information om vad som
efterfrågas.
Kommunen kan också ta betalt för att skapa nya dokument i form av
sammanställning av information till exempel från betygskatalog eller avskrift av
ett dokument om det kan göras på rutinartat sätt.
Förslag till ny kopieringstaxa

Kommunens nuvarande kopieringstaxa är från 2013 och följer samma
principer som den statliga Avgiftsförordningen. Den nuvarande taxan innebär
ingen kostnad för sida 1-9, den 10:e sidan kostar 50 kronor och därefter kostar
den 2 kronor per sida.
Förslaget på ny taxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria och att sida 50 kostar
100 kronor. Därefter kostar det 2 kronor per sida. Se nedan utdrag ur tabell för
den föreslagna kopieringstaxan från 2023-01-01. För ytterligare tabeller se
bilaga 1.
Papperskopior enligt föreslagen kopieringstaxa 2023-01-01

Storlek

Sidantal

Kostnad

A4 och A3

1-49

0 SEK

A4 och A3

50

100 SEK

A4 och A3

Alla sidor utöver 50
sidor

2 SEK/st

Omvärldsbevakning

Inför arbetet med att ta fram ett förslag har några av Stockholmskommunernas
kopieringstaxor studerats. De flesta kommuner tar ut någon form av avgift för
att expediera kopior av allmänna handlingar. Ett par kommuner har ökat
antalet sidor som ges gratis i förhållande till Avgiftsförordningens 1-9 sidor.
Till exempel tar Danderyds kommun betalt först efter 39 sidor och Haninge
kommun efter 19 sidor.
Flera kommuner tar även betalt för utlämnande av digitala handlingar i digital
form. Vissa kommuner använder samma princip som för pappershandlingar,
alltså avgift per sida. Andra tar betalt per fil istället för per sida och två
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kommuner lämnar digital information som lämnas ut per e-post gratis helt och
hållet. Det kan vara svårt att motivera samma pris för digitala handlingar som
för pappershandlingar eftersom kommunen inte har samma kostnader för
papper och porto.
Lagrum

Det finns inget krav i Tryckfrihetsförordningen att handlingar ska lämnas ut på
annat sätt än som utskrift eller papperskopia. Samtidigt fastslås i
Förvaltningslagen (SFS 2017:900) att kommunens kontakter med medborgarna
ska skötas smidigt och enkelt (FörvL 6§). Det innebär att om medborgaren
kommunicerar med e-post, så bör kommunen också svara på det sättet.
Medborgaren har rätt till information enligt offentlighetsprincipen. En taxa för
att begära ut offentliga handlingar får inte innebära att medborgare tvekar att
beställa kopior av handlingar som de kan behöva för att kunna utöva sina
demokratiska rättigheter. Medborgaren kan dock välja att ta del av handlingar
på plats, vilket är gratis. Det kan innebära ett ökat besöksantal till kommunens
verksamheter, som kommunen då måste avsätta resurser för.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut har ekonomiska konsekvenser på så sätt att medborgaren
får fler sidor kostnadsfritt, men det innebär också en avlastning på
ekonomistaben och andra handläggare som mer sällan kommer att behöva
skapa fakturor för småsummor som ska bevakas.
Det kostar kommunen pengar att ta betalt för kopior och utskrifter. Om
personen vill ha kopior hemskickat ska en faktura skapas. Enligt en beräkning
från ekonomistaben kostar det 42 kronor att skapa en faktura. Det inkluderar
papper, kuvert, porto, kuvertering, utskrift, kostnad för avtal med leverantör,
kontroll med mera. Då är tiden för den som skapar underlaget inte medräknat.
Inte heller om det uppstår fel eller om fakturan går till kravhantering. Det
innebär att kommunen behöver värdera nyttan av att ta betalt för kopior.
Kostar det mer att skapa fakturan än att få in intäkterna så går kommunen med
förlust. I dagens läge, då kommunen tar betalt från sidan 10, går kommunen i
stort sett plus minus noll om en medborgare beställer 10 sidor.
Kommunen behöver få en kopieringstaxa som är lätt att följa för medarbetare
och som inte innebär kostsamt arbete vid sidan av utlämnandet.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

