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Taxor och avgifter
Taxor och avgifter för kultur- och fritidsavdelningen
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i förekommande fall
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Taxa

Enhet

2017

2018

Uthyrning DVD-filmer vuxna
- övertidsavgift

kr/2 dygn
per dygn

0
10:00

0
10:00

Nytt lånekort

per gång

10:00

10:00

Plastkasse

per styck

2:00

2:00

per media

5:00

5:00

kr/dag och bok
kr/media
kr totalt

1:00
10:00
50:00

1:00
10:00
50:00

Reserverade böcker
Övertidsavgift lånade böcker
- maxbelopp per media
- maxbelopp totalt

Undantag: Inga förseningsavgifter på barn- och ungdomsböcker och för ungdomar upp till 18 år.

Fjärrlån
kr/bok
10:00
10:00
Biblioteket förbehåller sig rätten att av låntagaren ta ut en avgift för fjärrlån motsvarande den
kostnad som biblioteket i vissa fall tvingas att betala till långivaren/institutionen.
Kopiering för föreningar

svart/vit
färg

1 kr/sida
2kr/sida

Ersättning för förkomna/förstörda media:
- tidskrift
kr/per exemplar
- CD-bok för vuxna
kr/per bok
- DAISY-bok
kr/bok
- facklitteratur för vuxna*
kr/bok
- skönlitteratur för vuxna
kr/bok
- pocketböcker
kr/bok
- barnböcker, CD-bok barn
kr/bok
- video/DVD
kr/film
* bok nyare än 2 år ersätts med faktisk kostnad

50:00
300:00
100:00
300:00
200:00
50:00
100:00
300:00

50:00
300:00
100:00
300:00
200:00
50:00
100:00
300:00

Innebandysarg som inte plockats bort

kr/per gång

500:00

500:00

Kvarlämnade redskap

kr/per gång

300:00

300:00

Öppna ytterdörrar och fönster

kr/per gång

500:00

500:00

Larmutryckning

kr/per gång

600:00

faktisk kostnad

Utebliven grovstädning

kr/per gång

500:00

500:00

kr/per nyckel

800:00

800:00

faktisk kostnad

faktisk kostnad

kr/per gång

full taxa

full taxa

Verksamhet på icke bokad tid

per gång

full taxa

full taxa

Vuxenverksamhet på tid bokad för
ungdomsverksamhet

per gång vuxentaxa, samt vuxentaxa, samt
ev. avstängning ev. avstängning

Förseningsavgift för ej återlämnade
nycklar
Vid borttappad nyckel, byte av lås
plus nya nycklar
Bokade tider som inte nyttjas eller
avbokats i tid
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Fritidsgårdaren Träffen tillämpar olika deltagaravgifter vid t.ex. utflykter, resor och speciella
arrangemang.

Avgifter enligt lotterilagen
Avgiften sätts till 300 kr för registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. § 9. Efter registrering
får förening anordna egentliga lotterier under en treårsperiod för högst 33 och 1/3 basbelopp i
sammanlagd omslutning.
Kommentar:
Denna avgift tillfaller helt och hållet kommunen, och avser att täcka kommunens kostnad för
handläggning av alla lotteriärenden och frågor.

Kontrollantarvodet sätts till
3 % på varje lotteris omslutning upp till 20 000 kr,
(= max 600 kr, detta är ett normallotteri)
2 % på varje lotteris omslutning mellan 20 000 kr och 100 000 kr
(= max 1 600 kr)
1 % på varje lotteris omslutning mellan 100 000 kr och 200 000 kr
(= max 1 000 kr)
0 % på omslutning över 200 000 kr.
Kommentar:
Ett lotteri som har en omslutning på 200 000 kr eller mer betalar således 600 + 1 600 + 1 000
kr = max 3 200 i kontrollantarvode.
Kontrollantarvodet hanteras så att 2/3-delar blir ett skattepliktigt arvode till kontrollanten,
medan 1/3-del avser att täcka kostnaden för arbetsgivaravgifter. Ingen del av
kontrollantarvodet tillfaller kommunen, men administreras däremot av kommunen för att
handläggningen av skatter och arbetsgivaravgifter ska bli korrekt gjord.

