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Paragraf 82 Ärendenummer KS2022/180 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till taxa för kopiering av allmän handling, daterad 2022-02-23, i 
samband med budgetprocessen för 2023. 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt reglerna om offentlighetsprincipen, på begäran, lämna ut en 
kopia av en allmän och offentlig handling. Kommunen har då rätt att, efter beslut i 
kommunfullmäktige, ta ut en avgift för sådana kopior. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att taxan för år 2022 inte behöver 
omarbetas utan kan gälla även framledes. Förslaget till taxa för kopiering av allmän 
handling, daterad 2022-02-23, motsvarar därför föregående års taxa med smärre 
förändring mot bakgrund av att medarbetarservice inte längre producerar 
papperskopior. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23 
Förslag, Enköpings kommuns taxa för kopiering av allmän handling, 2022-02-23 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Åsa Olsson 
0171-626505 
asa.olsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta förslag till taxa för kopiering av allmän handling, daterad 2022-02-23, i 
samband med budgetprocessen för 2023.  

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt reglerna om offentlighetsprincipen, på begäran, lämna ut en 
kopia av en allmän och offentlig handling. Kommunen har då rätt att, efter beslut i 
kommunfullmäktige, ta ut en avgift för sådana kopior. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att taxan för år 2022 inte behöver 
omarbetas utan kan gälla även framledes. Förslaget till taxa för kopiering av allmän 
handling, daterad 2022-02-23, motsvarar därför 2022 års taxa. I taxedokumentet 
har endast tagits bort följande stycke av texten mot bakgrund av att 
medarbetarservice inte längre producerar papperskopior: ”Medarbetarservice kan 
ombesörja kopiering, avgiftsdebitering och fakturahanteringen vid volymmässigt 
större begäran - efter att en utlämnande myndighet har prövat begäran.” Denna 
förändring påverkar inte själva beräkningen av taxan utan det var bara en intern 
information till de kommunala förvaltningarna som nu alltså tagits bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-09 
Förslag, Enköpings kommuns taxa för kopiering av allmän handling, 2022-02-23 
 
Hannu Högberg 
tf. kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen, för hantering 
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Enköpings kommuns taxa för kopiering av allmän 
handling 
 
Rätt att ta del av allmänna handlingar 
Enköpings kommun är skyldig att följa offentlighetsprincipen. Det innebär bland 

annat att den som så önskar har rätt att ta del av allmänna handlingar i 

kommunens lokaler – utan att behöva betala för det. Rätten att ta del av allmänna 

handlingar är inte ovillkorlig utan begränsas av regler om sekretess. Det kan finnas 

uppgifter i en handling som enligt lag är sekretessbelagd, och en sådan uppgift får 

kommunen inte lämna ut. 

 

Rätt att få kopia av allmän handling 
Kommunen ska vidare, på begäran, lämna ut en kopia av en allmän och offentlig 

handling. Vissa begränsningar finns dock. Om det är en karta, ritning eller en bild 

som begärs ut och det är svårt att kopiera den, kan myndigheten välja att enbart 

låta den sökande ta del av materialet i myndighetens lokaler 

(tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet 13 §). 

 

Kommunen är inte heller skyldig att lämna ut en kopia av en allmän handling i 

elektronisk form, men kommunen får göra så, om det bedöms lämpligt. Kommunen 

ska då beakta reglerna i personuppgiftslagen. 

 

Avgift för kopia av allmän handling 
Kommunen har rätt att, efter beslut i kommunfullmäktige, ta ut en avgift för kopior 

av allmänna handlingar. Avgiften ska täcka kostnader för kopiering, material, 

eventuell bearbetning och expediering. Kommunen har däremot inte rätt att ta 

betalt för den tid som går åt till att finna och återställa handlingen som ska 

kopieras.  

 

Kommunen måste enligt lag följa likställighetsprincipen och alltid agera sakligt och 

opartiskt.  Avgiften ska alltså tillämpas av alla myndigheter inom kommunen och 

gentemot alla som önskar kopia av en allmän handling. Att ta ut en avgift enligt 
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denna taxa är således inte valfritt utan en skyldighet för alla myndigheter i 

kommunen. Varje nämnd är en egen myndighet i kommunen. 

 
Enköpings kommuns taxa för kopiering av allmän 
handling 
 

 § 1. Tillämpningsområde 
Taxan ska tillämpas av alla nämnder och kommunens revisorer när en begäran av 

utlämnande av allmän handling ska verkställas. Avgift kan tas ut i följande fall: 

- kopia av fysisk handling 

- kopia och utskrift av upptagning för automatisk databehandling 

- avskrift av allmän handling 

- utskrift av ljudupptagning 

- kopia av ljud- eller bildupptagning 

  

Vid beställning av en kopia bestäms avgiften efter antal sidor som fordras för att 

utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normal använder för 

sådant ändamål. 

 

Avgiften gäller per sida och inte per papper, ett papper med en dubbelsidig text blir 

alltså två sidor.  

 

 § 2. Avgift för kopiering och utskrift  
      
 § 2.1 Svartvit kopiering eller utskrift på A4  
      Sidan 1-24  0 kronor 

 Sidan 25 50 kronor 

 Sidan 26 och uppåt  2 kronor per sida 

 

§ 2.2 Kopiering eller utskrift i färg på A4  
Sidan 1-24  0 kronor 

Sidan 25 70 kronor 

Sidan 26 och uppåt  4 kronor per sida 
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§ 2.3 Svartvit kopiering eller utskrift på A3 
Sidan 1-24 0 kronor 

Sidan 25 70 kronor 

Sidan 26 och uppåt  4 kronor per sida 

 

 

 

§ 2.4 Kopiering eller utskrift i färg på A3 
Sidan 1-24 0 kronor 

Sidan 25 100 kronor 

Sidan 26 och uppåt  8 kronor per sida 

 

 

§ 3. Avgift för avskrift av allmän handling  
Avgiften för avskrift av allmän handling är 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme. 

 

§ 4. Avgift för kopia av ljud- eller bildupptagning 
Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kronor per band. Avgiften för 

kopia av ljudbandsupptagning är 120 kronor per band. 

 

§ 5. Avgift för digitala kopior 
Om en handling begärs ut i digital form – till exempel som inskannad - och 

handlingen inte redan finns i digital form ska avgift tas ut enligt samma taxa som 

ovan gäller för kopiering av pappershandling, dvs sidorna 1-24 är gratis, sid 25 

kostar 50 kr och alla sidor därutöver kostar 2 kr per sida.  

 

Om flera personer vid ett och samma tillfälle begär ut samma digitala material ska 

avgiften enligt denna punkt fördelas lika mellan de som begär ut materialet.1 

 

 

 
1 Kammarrätten i Stockholms dom av den 6 juni 2015, målnr 4805-14. 
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§ 6. Avgift för digitalt medium 
Om en handling begärs ut på en cd-skiva, dvd-skiva, USB-minne eller liknande 

format ska, utöver avgiften i punkt 5, avgift tas ut för själva bäraren av 

informationen. Denna avgift ska motsvara inköpspriset av mediet.2 

 

§ 7. Ersättning för portokostnad med mera 

Utöver ovanstående avgifter tillkommer ersättning för  

- portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram,  

- eventuell postförskottsavgift,  

- eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända 

den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.  

 

§ 8. Undantag från avgiftsskyldighet 
Nämnder, med tillhörande förvaltningar, kommunfullmäktige, kommunrevisorerna 

och helägda bolag inom Enköpings kommun är undantagna avgifter enligt denna 

taxa.   

 

En part (så som avses i förvaltningslagen) är undantagen avgift när den åberopar 

sin rätt till partsinsyn enligt förvaltningslagen. 

 

§ 9. Tillämpning av taxan 
Det ankommer på respektive nämnd (myndighet) och de kommunala revisorerna 

att tolka och tillämpa taxan. Tillämpningen ska ske sakligt och opartiskt med 

beaktande av likabehandlingsprincipen.  

 

Avgiften tillfaller den myndighet som ombesörjer utlämnandet. Betalningssätt 

(fakturering eller postförskott) bestäms av myndigheten.  
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