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Avgift för kopior av allmänna handlingar i Ragunda kommun
En garanti för insyn i myndigheters arbete är offentlighetsprincipen. Den står inskriven i
tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är
offentliga.
Alla har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en
handling behöver inte uppge sitt namn eller vad hen ska använda handlingen till.
Vid begäran av allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen har kommunen rätt att
ta ut avgifter för kopiorna. Kommunen avgifter måste dock följa självkostnadsprincipen.
Ragunda kommuns tar ut avgifter som harmoniserar med §§ 15–19 i avgiftsförordningen
(1992:191), som tillämpas av myndigheter som lyder under regeringen.
Avgiftstabell

Typ av handling

Omfattning

Avgift

Kopia och utskrift på papper
som lämnas ut på stället eller
skickas med post

Upp till nio sidor

Ingen avgift

Tio sidor

50 kronor, vilket innebär en
kostnad på 50 kronor för tio
sidor

Sida elva och därpå följande
sidor

2 kronor per sida

Avgift för övriga format samt avskrifter och bestyrkta kopior

Typ av handling

Omfattning

Avgift

Avskrift eller bestyrkt kopia

Per påbörjad fjärdedels
timme

125 kronor (erläggs utöver
avgiften enligt 1.1)

Kopia på ljud, bild och andra
digitala upptagningar

Per påbörjad fjärdedels
timme

125 kronor (erläggs utöver
avgiften enligt 1.1)

Tillämpningsanvisningar

Ragunda kommun har skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i form av skriftliga kopior.
Handlingar får lämnas ut i elektronisk form som en serviceåtgärd under förutsättning att det inte
finns bestämmelser i annan författning som förhindrar sådant utlämnande, till exempel med
hänsyn till skyddet för personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra
otillbörliga integritetsintrång.

Postadress

Besöksadress

E-post

Org.nr

Ragunda kommun
Box 150
844 21 Hammarstrand

Centralgatan 15

ragunda.kommun@ragunda.se

212000-2452

Telefon

Webb

Bankgiro

0696-68 20 00

www.ragunda.se

267-8761
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Porto

Ersättning för porto ska tas ut om mottagaren önskar få begärd handling skickad till sig.
Dessutom ska ersättning för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att
sända den begärda handlingen eller kopian med post, bud eller liknande tas ut. Information som
omfattas av sekretess och som inte hämtas ut på plats, skickas alltid med REK, det vill säga den
lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och uppvisande av legitimation.
Undantag

Avgifter ska inte tas ut om kopiering av allmän handling sker för ändamål som bedöms vara av
intresse för kommunen, exempelvis; kopiering för de politiska partierna i kommunfullmäktige,
personalorganisationerna eller för regions eller statlig myndighets utredning. 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).
Undantaget gäller även andra kommuner, regioner, statliga myndigheter, representanter för
radio/TV/massmedia, kommunala bolag, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom
Ragunda kommun när det krävs för att dessa ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Kopior är även avgiftsfria i ärenden där den som begär ut handlingen är part. Detta endast vid ett
(1) tillfälle. Önskar denne få begärd handling skickad till sig ska ersättning för porto debiteras.
Kommunen får besluta om övriga undantag om det finns särskilda skäl.
Undantagsregel vid misstanke om missbruk

För att undvika att behöva betala för kopior kan återkommande ”småbeställningar” inkomma.
Med detta menas flertalet begäran, färre än tio sidor, när beställningen hade kunnat göras i ett
sammanhang. Vid varje beställning kan i sådant fall 50 kronor tas ut redan från och med den
första sidan till och med den tionde och därefter två kronor per sida. Som underlag för ett beslut
om tillämpning av undantagsregeln kan en tjänsteanteckning göras över utlämnande kopior. (se
förordningsmotivet 1992:3, sida 17)
Betalning

Den som begärt en handling och tar del av den på plats eller via post kan betala till det av
kommunen anvisade telefonnumret för betalningar med Swish. Personen kan också välja att bli
fakturerad till en uppgiven adress. REK faktureras till uppgiven adress.
Om den som begärt ut en handling vill hämta ut handlingarna mot postförskott ska avgift
för begärda handlingar ingå i postförskottsavgiften.
I de fall den som begär ut en handling vill vara anonym, ska handlingen kunna hämtas ut mot
kontant betalning på av kommunen anvisad plats.

