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Antagen i Kommunfullmäktige § 69 2018-09-17   Dnr 2018.0107.101 

Allmänna handlingar och Avgifter 

Surahammars kommun och lyder under offentlighetsprincipen som gäller för all offentlig verksamhet 

i Sverige. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att begära ut allmänna handlingar. 
Allmän handling 

En handling betraktas som allmän om den förvaras hos kommunen och antingen är inkommen till 

eller har upprättats av kommunen och med upprättats menas handlingar som har skapats av 

Surahammars kommun. 

Allmänna handlingar kan vara skrivelser, protokoll eller beslut men även e-postmeddelanden, kartor 

och bilder mm. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill 

säga hemliga. 

Handlingar som ej är offentliga 

För att en handling ska vara allmän så krävs för det första att innehållet har en koppling till 

kommunens verksamhet, exempel på handlingar som inte är offentliga är: 

• Privata brev, mejl mm. 

• Internt arbetsmaterial, utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som har påbörjat men 

inte slutförts. 

• Internt material som inte inkommit eller utgått till någon utomstående och som inte utgör 

protokoll samt inte arkiveras. 

• Handlingar som skyddas av sekretess. 

Surahammars kommun gör en bedömning i varje enskilt fall om handlingen är sekretesskyddad eller 

inte räknas som allmän handling. Det finns ingen generell skyldighet att göra sammanställningar av 

uppgifter ur olika handlingar eller databaser om de inte är enkla att ta fram. 

Utlämnande av handling 

Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är 

möjligt (några dagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större 

arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid. 

Surahammar kommun lämnar ut allmänna handlingar på plats på kommunhuset eller där handlingen 

förvaras och det finns ingen skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, 

t.ex. via e-post eller på digital lagringsmedia. 

Om den som vill ta del av en allmän handling har svårt att bege sig dit handlingen förvaras kan man 

få kopian skickad till sig. Gäller begäran enstaka uppgifter ur en allmän handling kan man även få 

dem muntligt per telefon. 
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Avgifter 

Det utgår en avgift för papperskopior, avskrifter och portokostnader för allmänna handlingar. 

 Kopior och utskrifter  Svartvitt 

A4-format sida 1–20 Gratis* 

A4-format varje sida utöver 20 sidor  6 kr/sida 

 Avskrift eller utskrift av ljudupptagning  125 kr per påbörjad 15min  

 Porto  Faktiskt kostnad 

*Surahammars kommun kan besluta om undantag från avgift om särskilda skäl finns. Särskilda skäl för att 

frångå avgiftsfrihet för beställning av färre än tjugo sidor kan till exempel vara återkommande 

småbeställningar som lämpligen hade kunnat göras i ett sammanhang eller att flera personer systematiskt 

beställer färre än tjugo sidor var för att undkomma avgift. 

 

      

 


