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§ 107

Översyn av kultur- och fritidsnämndens
taxor inför 2019
Dnr KU 2018/0197

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch fritidsnämndens taxor. Inför 2019 utgår taxor för Stadshallen i
Lund, Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd som en följd av
renovering eller försäljning. Taxor för Folkparken i Lund införs. I
övrigt görs förändringar i ett antal bibliotekstaxor samt taxor
för Kulturskolan och Stenkrossen. I taxorna för idrott och fritid
görs förändringar beträffande ishallen, bowlinghallen, baden och i
matchtaxorna vid tävlingar och arrangemang. De förändringar, som
innebär en minskad intäkt, hanteras inom budget.
Förutom förändringar i taxesättningen har det i taxedokumenten
generellt gjorts en del justeringar och förtydliganden i de allmänna
delarna. Detta innebär inte några förändringar i sakinnehållet.
Förteckningarna har justerats för att stämma överens med
tillgängliga lokaler. Några gymnastikhallar har bytt klassindelning
utifrån storlek.
Förvaltningen har även gjort ett generellt ställningstagande kring
åldersindelningen mellan barn, unga och vuxna. Tidigare har angivits
olika åldersgränser för när man övergår till vuxentaxa vid
olika aktiviteter. I enlighet med barnkonventionen föreslås
vuxentaxa nu gälla från och med 18 års ålder. Detta gäller ej för
ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet (kategori 1), där
åldersgränsen för vuxentaxa är 20 år.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september
2018
Barnchecklista, den 4 september 2018
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för
2019, den 4 september 2018
Taxor och avgifter 2019 för biblioteks- och kulturverksamhet
Taxor och avgifter 2019 för idrotts- och fritidsverksamhet

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för
överläggning under tio minuter.
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Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att förvaltningen ska återkomma till nämnden inför nästa
års beslut om taxor med förslag till ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska kostnader.
Birger Swahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att ändra förslaget
till taxor, så att reservationsavgiften på biblioteken återinförs.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att avgifterna till Kulturskolan
generellt ska sänkas med 25 procent för att det så småningom skall
finnas en avgiftsfri kulturskola i Lund.
Elsa Christersson (MP) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande
om att bifalla förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen
ska återkomma till nämnden inför nästa års beslut om taxor med
förslag till ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån
arrangemangens faktiska kostnader.
Birger Swahn (M) och Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Elin
Gustafssons (S) tilläggsyrkande om att förvaltningen ska återkomma
till nämnden inför nästa års beslut om taxor med förslag till
ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska
kostnader.
Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G
Wagner (-) yrkar bifall till Birger Swahns (M) yrkande om att
reservationsavgiften på biblioteken ska återinföras.
Elin Gustafsson (S), Elsa Christersson (MP) och Saima Jönsson
Fahoum (V) yrkar avslag till yrkande från Birger Swahn (M) med
flera om att reservationsavgiften på biblioteken ska återinföras.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar inledningsvis att det föreligger ett yrkande
från Elin Gustafsson (S) om att nämnden ska ajournera sig för
överläggning. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och
finner att nämnden beslutar att bifalla detsamma.
Ordföranden konstaterar därefter att tre förslag till beslut föreligger:
yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska
besluta att bifalla förvaltningens förslag, yrkande från Birger Swahn
(M) med flera om att nämnden ska besluta att återinföra
reservationsavgift på biblioteken samt yrkande från Saima Jönsson
Fahoum (V) om att avgiften till Kulturskolan generellt ska sänkas
med 25 procent. Ordföranden ställer proposition på de tre
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande
från Elin Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens
förslag till taxor.
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Ordföranden konstaterar avslutningsvis att det föreligger ett
yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska
besluta att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden inför
nästa års beslut om taxor med förslag till ytterligare
jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska kostnader.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2019 i Lunds kommun

att

överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
kommunfullmäktiges fastställande av taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämnden 2019

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden inför
nästa års beslut om taxor med förslag till ytterligare
jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska
kostnader

Reservationer
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L) och Saima Jönsson Fahoum
(V) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna yrkanden
samt inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 1 och 2.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas
tilläggsyrkande vad gäller de faktiska kostnaderna för olika
arrangemang. Det är viktigt med kontinuerlig jämställdhetsanalys.
Feministiskt initiativ vill se samma taxor för åldersgrupper till och
med 19-årsåldern, det vill säga hela gymnasietiden. Riksnormen för
fritid och lek samt barnbidrag och studiebidrag är i stort sett samma.
Taxornas ökning beroende på åldern utesluter vissa grupper efter
viss ålder på grund av socioekonomisk bakgrund. Feministiskt
initiativ instämmer i Vänsterpartiets yrkande om att avgifterna till
Kulturskolan ska sänkas med 25 procent.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-09-20, klockan 17.30–21.20

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S) §§ 102-105, 107-114
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (-)

Tjänstgörande ersättare

Elsa Christersson (MP), ersättare för Peter Bergwall (MP)
Lars Westerberg (S) §§ 115-117, ersättare för Kerstin Vikner (S)

Ersättare

Lars Westerberg (S) §§ 102-105, 107-114
Elvira Mehic (S)
Ioakim Vasiliadis (L) §§ 102-105, 107-114
Nita Lorimer (V)
Joakim Andersson (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Peder Severin, tf. administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 102-105, 107-113
Lena Nielsen, ekonom, §§ 102-105
Lotta Brusk, producent, §§ 102-104
Ellen Isaksson, lovkoordinator, §§ 102-104

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 102-105, 107-117

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-09-28
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§§ 102-105, 107-117

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-24

