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§ 181
Avgifter för föreningskopiering (KS 2014.364)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för
föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och bibliotek enligt fritidsnämndens förslag.
A4 svart-vit = 0,50 kr
A4 färg = 2,00 kr
A3 svart-vit = 1,00 kr
A3 färg = 4,00 kr.
Ärendet i korthet
Befintlig kopieringsapparat i utrymmet för föreningsservice i Kulturhuset har ersatts av en ny. Det
medför att föreningar framöver ges möjlighet att kopiera sitt material i färg. Nya taxor som tar hänsyn
till förändrade kostnader och kopieringsalternativ behöver därför fastställas.
Yrkanden
Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
avgifter för föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och bibliotek enligt fritidsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-09 § 115
Handlingar
1. Avgifter för föreningskopiering
2. Protokollsutdrag, fritidsnämnden § 60/2014
Expedieras till
Akten
Fritidsnämnden
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KOMMUNCONTROLLER
ANDREAS.FORSLUND@VAL LENTUNA.SE

KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsteskrivelse
Avgifter för föreningskopiering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för
föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och bibliotek enligt fritidsnämndens
förslag.
A4 svart-vit = 0,50 kr
A4 färg = 2,00 kr
A3 svart-vit = 1,00 kr
A3 färg = 4,00 kr.
Ärendet i korthet
Befintlig kopieringsapparat i utrymmet för föreningsservice i Kulturhuset har ersatts
av en ny. Det medför att föreningar framöver ges möjlighet att kopiera sitt material i
färg. Nya taxor som tar hänsyn till förändrade kostnader och kopieringsalternativ
behöver därför fastställas.
Handlingar
1. Protokollsutdrag, fritidsnämnden § 60/2014
2. Avgifter för föreningskopiering

Roland Beijer
Kommundirektör
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Ska expedieras till:

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08- 587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Annika Hellberg
Ekonomichef

VALLENTUNA KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTOR ET

TJÄNSTESKRIVELSE
2014- 09- 25
DNR KS 2014.364
SID 2/2

Akten
Fritidsnämnden

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden

9 (15)

2014-09-18

§ 60
Avgifter för föreningskopiering (FN 2014.017)
Beslut
Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter för föreningskopiering i härför
avsett utrymme i Kulturhuset, enligt nedan. Priser gäller per kopierad sida.
A4 svart-vit................ 0,50 kr
A4 färg...................... 2,00 kr
A3 svart-vit................ 1,00 kr
A3 färg...................... 4,00 kr
Ärendet i korthet
Då befintlig kopieringsapparat i utrymmet för föreningsservice i Kulturhuset bytts ut, ges föreningar
framöver möjlighet att kopiera sitt material i färg. Nya taxor som tar hänsyn till förändrade kostnader
och kopieringsalternativ behöver därför fastställas.
Yrkanden
Sofia Segergren (C) yrkar att fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter för
föreningskopiering i härför avsett utrymme i Kulturhuset, enligt nedan. Priser gäller per kopierad sida.
A4 svart-vit................ 0,50 kr
A4 färg...................... 2,00 kr
A3 svart-vit................ 1,00 kr
A3 färg...................... 4,00 kr
Propositionsordning
Ordförande Sofia Segergren (C) ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Fritidsnämndens arbetsutskott 2014-09-04 § 57
Handlingar
1.
2.
3.
4.

Avgifter för föreningskopiering, tjskr FN till KF
Protokollsutdrag, fritidsnämnden § 22/2014
Protokollsutdrag, fritidsnämndens arbetsutskott § 57/2014
Tjänsteskrivelse, Avgifter för föreningskopiering

Expedieras till
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Tjänsteskrivelse
Avgifter för föreningskopiering
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter för
föreningskopiering i härför avsett utrymme i Kulturhuset, enligt nedan. Priser gäller
per kopierad sida.
A4 svart-vit................ 0,50 kr
A4 färg...................... 2,00 kr
A3 svart-vit................ 1,00 kr
A3 färg...................... 4,00 kr

Ärendet i korthet
Då befintlig kopieringsapparat i utrymmet för föreningsservice i Kulturhuset bytts ut,
ges föreningar framöver möjlighet att kopiera sitt material i färg. Nya taxor som tar
hänsyn till förändrade kostnader och kopieringsalternativ behöver därför fastställas.
Bakgrund
Som en del i fritidsnämndens strävan att underlätta för ideella föreningar i Vallentuna
kommun, erbjuds föreningar att årets alla dagar kl. 7-23, kopiera material i ett särskilt
utrymme i Kulturhuset. Varje förening har ett särskilt användarkonto, och kostnaden
för kopiering faktureras föreningen årligen. Tanken är att de föreningar som själva
saknar kopieringsapparat ändå ska ha tillgång till kopiering till en rimlig kostnad, och
självkostnadsprincipen tillämpas därför.
Kultur- och fritidsförvaltningens egna kostnader för kopiering följer ramavtal och är
på den aktuella kopieringsmaskinen för A4 svart-vit 3,9 öre; A4 färg 20 öre; A3 svartvit 7,8 öre och A3 färg 40 öre. Förvaltningen har också kostnader för papper, samt för
leasing av själva kopieringsmaskinen (1 800 kr per månad) och förbrukning av el,
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toner och färgpatroner. Personal tillhandahåller därtill passerbrickor till det aktuella
utrymmet i huset, fakturerar och hjälper vid behov till vid kundens handhavande av
utrustningen.
Det är oklart när föreningarnas kopieringstaxa senast reviderades, men enligt
protokoll från fritidsnämndens möte (2004-03-18) var taxan då 40 kr per 100 kopior,
alltså 40 öre per kopierad sida. Den taxa som tillämpats till och med år 2013 är dock
38 öre per kopierad sida, exkl. moms. Eftersom kopieringsapparaten inte erbjudit
möjligheter till färgkopiering och inte heller skiljt på pappersformat, avser detta pris
svart-vita kopior oavsett storlek.
Förvaltningen föreslår att taxan för föreningskopiering i härför avsett utrymme i
Kulturhuset, fastställs enligt nedan. Förslaget innebär kopieringsmöjligheter till en
betydligt lägre kostnad än om samma förening skulle kopiera sitt material i
biblioteket, vars administrativa påslag av olika anledningar är något större.
Fritidsnämnden behandlade ärendet 2014-03-20, förslag till beslut går nu vidare till
kommunfullmäktige för beslut enligt gällande delegationsordning.
Föreningskopiering

Bibliotek1
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Handlingar
1. Protokollsutdrag, fritidsnämnden § 22/2014
2. Avgifter för föreningskopiering, tjskr FN till KF
3. Protokollsutdrag, fritidsnämndens arbetsutskott § 57/2014
4. Tjänsteskrivelse, Avgifter för föreningskopiering
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Enligt förslag från KN till KF
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Pernilla Järveroth
Kultur- och fritidschef
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Ska expedieras till:
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Åsa Borglund
Föreningssamordnare

