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Dnr GFN 2018/75

§ 55

Revidering av kopieringstaxa för allmänna
handlingar

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till ny
kopieringstaxa. Kommunjuristen, som har upptäckt ett behov av att
anpassa till nuvarande förhållanden/förtydliga den tidigare
kopieringstaxan, har tagit fram ett förslag till styrdokument
”Kopieringstaxa för allmänna handlingar”, som nu föreligger i
remissversion.
Det har framkommit att många inte tar betalt vid kopiering, då det
innebär administration att ta betalt. För att främja likabehandling
och undvika onödig administration föreslås att de första 20
kopiorna är gratis istället för dagens tio kopior. För papperskopior
har taxan anpassats så att olika format får olika avgifter, för att
täcka kommunens faktiska kostnader.
Föreslagna förändringarna i taxan gällande elektroniska
utlämnanden innebär att avgift tas bort för pdf-filer, eftersom avgift
inte får tas ut för arbetstid, och att det förtydligats vad som får ingå
och hur tid ska beräknas.
För att ingen ska kunna undvika att betala genom att begära ut
handlingar i olika omgångar har även en text om undantag lagts till.
Taxan för bestyrkta kopior var otydlig och har tagits bort helt, då
den inte används enligt vad som framkommit.
Nämnderna ges nu möjlighet att yttra sig över förslaget till ny
kopieringstaxa. Synpunkterna ska lämnas till
kommunstyrelseförvaltningens registrator senast den 30 juni 2018.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att förslaget förtydligar
oklarheter i den tidigare kopieringstaxan samt anpassas till
nuvarande förhållanden. Att öka antalet sidor som kan fås ut utan
avgift bör också medföra en minskad administrativ börda.
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Utbildningsförvaltningen vill emellertid göra följande påpekanden:
Under rubriken Avgift för elektroniskt utlämnande ersätts
”Personuppgiftslagen PUL följs” med ”hantering av
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR,
följs”.
Vidare under rubriken Avgifter för kopior av allmänna handlingar
ska inte tas ut. Det är mer tidsenligt att skriva ”på Haninge
kommuns webbplats” än att skriva ”på hemsidan”.
Underlag för beslut

- Missiv till Remiss: Förslag till ny kopieringstaxa, Dnr KS
2018/43.
- Avgiftstaxa, Dnr KS 83/2011.
- Remissversion av Kopieringstaxa för allmänna handlingar, Dnr
KS 2018/43.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens
synpunkter till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens
synpunkter till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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