Kopieringstaxa

I alla medborgares grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta
del av allmänna handlingar. Den grundlagsskyddade rätten sträcker sig
däremot inte till en rättighet att kostnadsfritt få en kopia av en allmän
handling. Önskar medborgare få en kopia av en handling tar kommunen ut
en avgift enligt den här kopieringstaxan.
I Lerums kommun är huvudinriktningen att tillhandahållande av handlingar
sker via e-post.
Kopieringstaxan gäller för alla kommunens verksamheter. Den gäller på
så vis för hela förvaltningen, alla skolor, boenden och enheter.
Taxan gäller däremot inte där annan taxa eller kopieringstjänst har
prissatts i särskild ordning, som till exempel i Plan- och bygglovstaxan.
Taxan gäller heller inte handlingar i ett pågående ärende där den enskilde
enligt särskild bestämmelse har rätt att få ta del av handlingen.

Avgift för kopia eller utskrift av
allmän handling
•
•
•
•
•
•

Avgift ska tas ut om en begäran omfattar 10 sidor eller mer.
En dubbelsidig kopia eller utskrift räknas som en sida.
Avgift för en begäran av 10 stycken sidor oavsett pappersformat är
50 kronor.
Avgift för varje A4- eller A3-sida över 10 sidor är 2 kronor.
Avgift för varje A2-sida över 10 sidor är 4 kronor.
Avgift för varje A1-sida över 10 sidor är 5 kronor.

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 gällande portotabell samt för eventuell
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad.

Handlingar i digitalt format

För utlämnande av handlingar som redan finns lagrade i digitalt format ska
avgift
inte tas ut. Krävs det dock en större bearbetning av handlingen för att
lämna ut den i elektroniskt format ska avgift tas ut enligt stycket om avgift
för kopia eller utskrift av allmän handling.

Avskrift av allmän handling

Avgift för avskrift av allmän handling är 90 kronor per påbörjade 15
minuter. Kopiering eller utskrift av annat material än allmänna handlingar.
För kopiering eller utskrift av annat material än allmän handling tas en
avgift ut på 2 kronor per sida. Kopiering av annat material än allmän
handling görs endast till
A4 och A3 format.

