LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING
F 35 / 2019

TAXA FÖR KOPIERING OCH AVSKRIFT
antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019
och gällande från den 1 januari 2020

Inledning
1§
Staden och dess myndigheter tar betalt för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar som lämnas ut efter särskild begäran.
Utskriftsformat som finns angivet i denna taxa kan vara begränsade av stadens
tekniska utrustning för kopiering och utskrift vilket i enskilda fall kan innebära att
vissa handlingar inte kan skrivas ut i alla format.
Kopieringskostnaden av papperskopior som inte utgör allmänna handlingar
debiteras särskilt enligt denna taxa.
För den uppdragsverksamhet, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedriver,
gäller de avgifter som framgår av den av fullmäktige antagna taxan för denna
verksamhet.
2§
Avgifter för utlämnande av en allmän handling som lämnas på plats eller
skickas med brev
Papperskopior
Format A 4 och A 3
1-9 sidor
10 sidor
varje sida därutöver

-----kostnadsfritt
50 kr
2 kr per sida

Om annat format önskas än ovan angivet anlitar staden ett kopieringsföretag
och kostnaden betalas av den som begärt handlingen.
3§
Avgifter för utlämnande av en allmän handling som sänds elektroniskt
eller överförs till en digital informationsbärare
1-9 sidor
10 sidor
varje sida därutöver

kostnadsfritt
50 kr
2 kr per sida

Den digitala informationsbäraren debiteras den som begärt handlingen enligt
självkostnadsprincipen.
Staden är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format men kan om
detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om
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sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagstiftningen följs.
4§
Utdrag samt avskrift/utskrift
Utdrag ur betygskatalog

125 kr/per utdrag

Avskrift av handling samt utskrift av ljudupptagning

125 kr per påbörjad kvart.

5§
Avgiftsfria kopior av allmänna handlingar
I följande fall tas inte någon avgift ut för kopiorna
•
•
•
•

Internt mellan stadens förvaltningar,
Av de kommunalägda bolagen eller kommunalförbunden,
Av personalföreträdare,
Av andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

6§
Utskrifts- samt kopieringskostnad för handlingar som inte utgör allmänna
handlingar
Utskrift/kopiering

3 kr per sida

7§
Avgift för bearbetning och/eller sammanställning av uppgifter som inte
utgör allmänna handlingar
Bearbetningar och sammanställningar av uppgifter ur stadens
verksamhetssystem
250 kr per påbörjad kvart.
8§
Betalningssätt
Staden bestämmer på vilket sätt avgift ska betalas.
Vill man vara anonym eller kvittera kopiorna finns det möjlighet att komma till
stadens kundcenter och betala på plats.
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8§
Avgifter för leverans av allmänna handlingar
Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott kommer det till
postförskottsavgift.

________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020, då tidigare antagen taxa
(F 35/2008) upphör att gälla.
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