Tyresö kommun

Kopieringstaxa för Tyresö kommun
Senast reviderad av kommunfullmäktige den 16 maj 2013
Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar och kontor inom kommunen.
Taxan gäller dock inte där annan taxa eller kopieringstjänst har prissatts i
särskild ordning eller handlingar i ett pågående ärende där den enskilde enligt
särskild bestämmelse har rätt att delges handlingen. En dubbelsidig kopia eller
utskrift räknas som en sida.

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial
Antal sidor (A4-format)
Sida 1-9
Sida 10
Över 10 sidor

Avgift
Ingen avgift
50 kronor
2 kronor per sida

Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor
frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer med
begäran om mindre än nio sidor från samma handling, dvs. begär nio sidor åt
gången, eller om flera personer systematiskt beställer nio sidor var från samma
handling för att undkomma avgift. I sådant fall ska samtliga uttag ses som en
och samma begäran.

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna
hem
Antal sidor (A4-format)
Från och med första sidan

Avgift
2 kronor per sida

Undantaget är utskrifter som beskrivs under övriga rubriker i kopieringstaxan
och där ingen avgift ska tas ut.

Ansökningshandlingar och handlingar som kommunen har begärt
För kopiering och datorutskrift av handlingar som privatpersoner ska lämna in
till kommunen, exempelvis i samband med ansökan eller efter begäran av
kommunen, tas ingen avgift ut.
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För utskrift av CV och andra liknande utskrifter vid jobbansökan gäller samma
avgift som tillämpas beträffande allmänna handlingar och referensmaterial.
Detta gäller även för jobbansökningar till andra arbetsgivare än Tyresö
kommun.

Samhällsinformation
För kopiering och datautskrifter av samhällsvägledande material, t.ex.
information om/från andra myndigheter, tas ingen avgift ut.

Blanketter, kvittenser och beslut
För utskrift och kopiering av blanketter och kvittenser från kommunen samt
kopior av beslut till sökande i ärenden som gäller myndighetsutövning mot
enskild tas ingen avgift ut.

Datorutskrifter
Datorutskrift från tyreso.se och därtill kopplade webbplatser samt databaser
som finns tillgängliga genom kommunen:
Antal sidor (A4-format)
Avgift
Sida 1-9
Ingen avgift
Sida 10
50 kronor
Över 10 sidor
2 kronor per sida
Datorutskrift från annan webbplats än ovanstående:
Antal sidor (A4-format)
Avgift
Från och med första sidan 2 kronor per sida
Undantaget är utskrifter som beskrivs under övriga rubriker i kopieringstaxan
och där ingen avgift ska tas ut.

Kopiering/utskrift i färg
Huvudinriktningen är att kommunen inte tillhandahåller färgutskrifter/-kopior
annat än om särskilt behov föreligger. Bedömning får göras från fall till fall.
Gällande allmänna handlingar som, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i
svart-vitt tas avgift ut från och med den tionde sidan, enligt avgift för kopior av
allmänna handlingar och referensmaterial ovan.
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Antal sidor (A4-format)
Från och med första sidan

Avgift
4 kronor per sida

Kopiering/utskrift i annat format än A4
Format
A3
A2
A1
A0

Avgift
4 kronor per sida
75 kronor per sida
100 kronor per sida
150 kronor per sida

Utlämnande av handlingar i elektroniskt format
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format men
kan om detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om
sekretess och personuppgiftslagen (PUL) följs. Utlämnandet ska i första hand
ske per e-post.
För utlämnande av handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form och
handlingar som kan lämnas ut i elektronisk form utan att det krävs någon större
bearbetning/arbetsinsats ska avgift inte tas ut.
_______________

