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Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 

Kommunsekreterarens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa avgiftstaxan för utlämnande av allmänna handlingar i enlighet med ”Avgiftstaxa för 

utlämnande av allmänna handlingar - Robertsfors”.  

- avgiftstaxan börjar gälla från 1 december 2020 och tillsvidare. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- Dokumentet ” Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar – Robertsfors ” ersätter 

beslutet ”Avgifter för kopiering” från 2006-04-05 (KS § 48, Dnr 9006/110.059) 1 december 

2020 under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer avgiftstaxan. 

Ärendesammanfattning 

Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av allmän handling som inte omfattas av 

sekretess, på plats eller genom att få en kopia av originalhandlingen. Att på plats i Kommunkontoret ta 

del av allmänna handlingar fysiskt kostar ingenting. Enligt 2 kap 16 § första stycket 

tryckfrihetsförordningen framgår det även att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att 

mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. 

Kommunstyrelsen har tidigare haft en fastställd avgift för kopieringar, däremot har denna visat sig 

vara såväl föråldrad som otillräckligt utifrån dagens situation. Genom att anta en modern avgiftstaxa 

kan administrationen få en förbättrad laglig kostnadstäckning för denna service samt förebygga 

utnyttjande av servicen, utan att begränsa möjligheten för individer att ta del av allmänna handlingar. 

Det är Kommunfullmäktige som antar övergripande taxor. 

Beslutsunderlag 

- Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar - Robertsfors 

- Avgifter för kopiering (antagen 2006-04-05 KS § 48) 

Ärendet 

Under de senaste åren har en dessvärre problematiskt trend noterats, vilket har varit att individer och 

aktörer av olika slag beställer ut allmänna handlingar till en sådan nivå att det innebär en väldigt 

betydande arbetsinsats. Detta brukar benämnas som ”ej rutinbetonad arbetsinsats” och det har 

inneburit att tjänstepersoner har fått lägga en ansenlig arbetstid på att ta fram olika typer av handlingar, 

vilket kommunen idag bekostar helt på egen hand då det saknas fastställda avgifter för detta. Vidare 

har tidigare beslut om kopiering ej behandlat frågan om digitala handlingar, vilket innebär att 

avgifterna har kunnat kringgås genom att individer begär att handlingarna skickas per e-post istället 

för på papper trots att samma (om inte större) arbetsinsats krävs för att göra handlingar digitala. För att 

möta denna problematik togs en ny avgiftstaxa fram, med inspiration från ett flertal andra kommuner 

(däribland Piteå, Skövde och Åtvidaberg) samt efter dialog med såväl kommunens sekreterargrupp 

som ledningsgrupp. 
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Den föreslagna taxan är dock skriven på så vis att kommunen ändå inte kommer få full 

kostnadstäckning, då önskemål om allmänna handlingar som kan hanteras snabbt föreslås vara 

kostnadsfritt för transparensen och demokratiskäl. Vidare finns även undantag från avgifterna för att 

ingen ska komma i kläm, exempelvis kommer inte individer som lämnar in efterfrågade handlingar till 

Socialas verksamhet och ber om en kopia på personliga fakturor behöva betala någon avgift för detta.  

Beslut ska skickas till: 

- Kommunchef 

- Samtliga utskottssekreterare 

- Samtliga sektorchefer 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Den föreslagna avgiftstaxan förväntas inte påverka kvinnor och män, pojkar och flickor på något 

avvikande sätt. Taxorna är satt så att Robertsfors kommun inte ska ta något överpris för servicen samt 

finns det fortfarande kostnadsbefriade nivåer av servicen. Detta för att individers socioekonomiska 

situation inte ska påverka deras möjlighet att åtnjuta rättigheten att ta del av allmänna handlingar. 

  
Konsekvenser verksamhet 
Det förväntas bli en viss ökning av arbetsbelastning för verksamheten med anledning av 

avgiftshantering kopplat till utlämnande av allmänna handlingar, ett arbetsmoment som inte har 

funnits tidigare. Däremot förväntas denna avgiftstaxa drastiskt minska inkorrekt användning av denna 

service, vilket är en tidsvinst som kommer överkompensera tiden som krävs för avgiftshanteringen. 

Arbetssituationen för flera av kommunens administratörer förväntas även bli förbättrad då inkorrekt 

användning av denna service inneburit omfattande arbetsmoment. Det hör inte till ovanligheten att 

vissa uppdrag har tagit ett flertal dagar att hantera, vilket definitivt försvårar möjligheten för 

förvaltningen att planera sin verksamhet.  

 

Stora uppdrag innebär inte nödvändigtvis inkorrekt användning av servicen (exempelvis när forskare 

begär material från kommunen) men då det har saknats en fastställd taxa har Robertsfors kommun fått 

betala för arbetstiden som uppdraget har inneburit. Genom den nya avgiftstaxan förväntas Robertsfors 

kommun således få en förbättrad kostnadstäckning . 
  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Synpunkter har inhämtats från sekreterargruppen, administratörer som har fått hantera sådana uppdrag 

samt kommunens ledningsgrupp. Utifrån inkomna synpunkter har avgiftstaxan anpassats, däribland på 

så vis att socioekonomiskt svaga målgrupper inte ska drabbas negativt. 
  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Denna avgiftstaxa kommer ersätta det som beslutades av Kommunstyrelsen i ”Avgifter för kopiering” 

från 2006-04-05 (KS § 48, Dnr 9006/110.059). 
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Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Robertsfors kommun förväntas få förbättrad kostnadstäckning för en service som kommunen tidigare 

har fått stå för helt på egen hand. 

  
Resurser 
Befintliga resurser ska räcka. 
  
Finansiering 
Ska rymmas inom ordinarie verksamhet..   
 


