
 

 

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-21 § 241. 

Gäller from 2020-01-01 då ”Avgift för avskrift av allmänna handlingar och utskrift av 

upptagningar för automatisk databehandling m.m.” antagen av kommunfullmäktige 

1982-03-25 § 91 upphör att gälla. 

Inledning 

Jönköpings kommun har enligt 2 kap 16§ tryckfrihetsförordningen skyldighet att på 

begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar till varje medborgare 

under förutsättning att några undantag inte föreligger, så som t.ex. att handlingarna är 

sekretessbelagda. 

Utgångspunkten är att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar i 

myndighetens lokaler utan avgift. Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia 

eller utskrift av en allmän handling mot erläggande av fastställd avgift. Myndigheten är 

inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling annat än i pappersform om inte annat 

följer av lag. Allmänna handlingar får i undantagsfall lämnas ut per e-post eller annan 

elektronisk form om myndigheten bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet. 

För kopior och utskrifter har Jönköpings kommun rätt att ta ut avgift. 

Jönköpings kommuns avgifter för kopior av allmänna handlingar har till stor del sin 

grund i bestämmelserna i avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 

Dessa avgifter gäller för Jönköpings kommuns samtliga nämnders hantering av kopior 

av allmänna handlingar. De kommunala bolagen uppmanas att anta bestämmelserna. 

Förvärv av kopia enligt denna taxa innefattar inte fri nyttjanderätt till alster som är 

skyddat enligt lag om upphovsrätt. 

§1 Allmänna bestämmelser 

Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa för att 

nämnden efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av allmän handling eller 

utskrift av elektronisk upptagning. 

Det ankommer på respektive nämnd, eller till den vilken ansvaret delegeras att tillämpa 

och om särskilda skäl föreligger medge dispens från dessa bestämmelser. Det ska ske 

sakligt, opartiskt och med beaktande av likställighetsprincipen. 

Avgift ska tas ut även när handling sänds till beställaren via fax eller e-post. 

Översändande via e-post av handlingar som redan vid beställning finns digitalt är 

avgiftsfri. 



 

 

Avgiften fastställs enligt 2-3§§ nedan och tillfaller den myndighet som har hand om 

beställningen. Betalningssätt (fakturering, postförskott eller liknande) bestäms av 

myndigheten. 

 Kommunens avgift för kopior av allmänna handlingar är momsbefriad. 

§2 Avgift tas ut per sida, varmed avses kopiesida 

1-9 sidor: Ingen avgift 

Sida 10: 50 kronor 

11 och därpå följande sidor: 2 kronor per sida 

 

§3 Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior 

Avskrift av allmän handling: 125 kronor per påbörjad kvart 

Bestyrkt avskrift: 125 kronor per påbörjad kvart 

Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia 

 

§4 Undantag från avgift 

Myndigheten får besluta om undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. 

Sådana skäl kan vara att beställning görs av statliga myndigheter, annan myndighet eller 

kommun, eller massmedia för löpande nyhetsbevakning.  

Avgift ska inte tas ut internt mellan kommunens myndigheter eller i förhållande till 

kommunala bolag eller nätverk som kommunen är medlem i. 

Avgift får inte heller tas ut för utdrag av personuppgifter enligt bestämmelserna i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphörande av direktiv 94/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning).1 

Reglerna om avgiftsfrihet för beställningar upp till nio sidor kan under vissa 

förutsättningar frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer 

med begäran om mindre än tio sidor från samma handling, I sådant fall ska uttag ses 

som en och samma begäran. 

                                                      
1. Myndigheten är enligt artikel 15 skyldig att tillhandahålla en kopia avgiftsfritt. Om sökanden önskar 

fler kopior har myndigheten rätt att ta ut avgift för de administrativa kostnaderna för detta. Sådan avgift 

får beslutas av myndigheten med iakttagande av självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 



 

 

§5 Avgift för försändelse  

När avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om 

försändelsen väger mer än 20 gram samt för ev. postförskottsavgift eller annan särskild 

avgift som varit befogad för att mottagaren ska kunna få del av de begärda 

handlingarna. 

§6 Övrigt 

I övrigt tillämpas Avgiftsförordningen i Svensk författningssamling (1992:191) i 

tillämpliga delar. 

I den mån indexuppräkning sker av avgifterna enligt avgiftsförordningen följer 

kommunens antagna taxa den uppräkningen. 

 

 


