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Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför
2019
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.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 107,
jämte bilaga
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för
2019
Taxor och avgifter 2019, Bibliotek och kultur
Taxor och avgifter 2019, Idrott och fritid

Barnets bästa
De flesta av de föreslagna förändringarna innebär en positiv
påverkan för barn, då flera taxor för barn och ungdomar sänks.
Separat barnchecklista har upprättats i ärendet.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen anför:
Kultur- och fritidsförvaltningen gör inför varje nytt kalenderår en
översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor. 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
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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 det
angivits olika åldersgränser för när man övergår till vuxentaxa för
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.
Nedan görs en genomgång av de taxor, som föreslås bli förändrade.
För de lokaler, anläggningar och objekt, som inte nämns nedan
föreslås inga förändringar.
Följande förändringar föreslås för 2019 års taxor:

Kultur och bibliotek
Kultur
Taxor för Stadshallen utgår, eftersom Stadshallen ska renoveras och
byggas om och således inte kommer att hyras ut under 2019.
För Folkparken införs helt nya taxor, eftersom det är ett
tillkommande objekt. Det råder en osäkerhet kring när taxorna för
Folkparken ska börja gälla, då tidplanen för att anpassa byggnaden
till ändamålet är osäker. Taxorna för Folkparken har tagits fram
genom en sammanvägning av byggnadens skick och funktioner samt
genom nu gällande taxor för Stadshallen.
För Kulturskolan justeras taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper
från 900 kronor per termin till 875 kronor per termin. Även taxorna
för skolbio justeras. Klassindelningen ändras från 2018 års indelning
i klass 1-5 samt klass 6 till gymnasiet till att under 2019 delas in i
klass 1-6 och klass 7 till gymnasiet. Taxorna blir ett spann, istället för
en fast taxa, eftersom utgiften för skolbio varierar beroende på film.
Grupper i klass 1-6, föreslås få taxa 25/30 kronor (tidigare 30
kronor) samt grupper i klass 7 till gymnasiet taxa 30/40 kronor
(tidigare 40 kronor). Det innebär att den högre taxan inte blir högre
än dagens taxa.
Taxor för Stenkrossen tydliggörs och förenklas genom att de
differentierade taxorna för dem, som får verksamhetsbidrag och för
dem som inte får det, tas bort. De taxor som under 2018 har gällt för
föreningar utan verksamhetsbidrag föreslås under 2019 gälla för alla
som hyr lokaler på Stenkrossen. Därutöver har det lagts till taxor för
städning samt tekniker och annan personal, som kan krävas vid hyra
av lokal på Stenkrossen.
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Bibliotek
Taxa för fjärrlån föreslås utgå som ett led i att tillgängliggöra
information till alla.
Taxa för övertidsavgift för barnmedia (filmer) har tidigare varit
samma taxa som för korttidslån, men föreslås nu ingå i taxan för
övertidsavgift för barn. Det innebär att taxan blir 0 kronor, varför
den inte kommer att finnas med i taxedokumentet. Tidigare har man
för att låna barnmedia behövt vara 18 år, detta ändras med
föreslagen förändring. Anledningen till att denna taxa sänks är för att
öka barns möjlighet att ta del av media genom att övertidsavgiften
inte ska utgöra ett hinder för att låna media.
I taxeöversynen inför 2018 infördes för samlingslokaler på
biblioteken i Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp en taxa per
var fjärde timme. Tidigare hade taxan varit per timme, vilket den nu
föreslås återgå till. Taxorna justeras även så att det blir samma taxa
för att hyra samlingsrum i Södra Sandby, Dalby och Veberöd som att
hyra stora salen i Genarps medborgarhus. Taxorna blir dyrare
jämfört med 2018, men billigare jämfört med 2017. Anledningen till
detta är att fjolårets justering inte blev korrekt, då den tidigare
timtaxan blev gällande för fyra timmar utan att justeras.
Taxor för Tingshuset i Dalby tas bort, eftersom Tingshuset inte
längre är tillgängligt för uthyrning.

Idrott och fritid
Ishallen
För ishallen föreslås förändringar i taxorna för kategori 3, skolelever,
barnkalas samt för allmänhetens åkning. I fjol ändrades ishallens
taxa för kategori 3 till en taxa per person. Anledningen till detta var
att skolor tidigare fick ensamrätt till rinken när de betalade taxa
enligt kategori 3. Nu föreslås en separat skoltaxa, precis som för
friluftsbaden, samtidigt som taxa 3 enligt 2017 års taxa, återinförs.
Detta eftersom kategori 3 även innefattar andra grupper.
För allmänhetens åkning sänks taxa för barn och unga från 35 kronor
till 30 kronor.
Taxa för barnkalas höjs från 600 kronor till 700 kronor samt från
900 kronor till 1000 kronor.
Bowlinghallen
Rabattkort för tio gånger måndag till fredag, ett så kallat 10-kort, för
pensionärer i bowlinghallen sänks från 900 kronor till 810 kronor.
Detta eftersom det med nu gällande taxor inte är någon skillnad i
pris mellan att köpa ett 10-kort och att betala per gång. För
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abonnemang införs en begränsning, som innebär att de ej gäller
under skollov fram till klockan 16.00.
Bad
Högevall kommer efter sommaren 2018 inte att i egen regi anordna
simskola annat än för de barn, som börjar i förskoleklass efter
sommaren 2018. Detta är en satsning med statliga medel för att
främja vattenvana bland barn, som går i förskoleklass. Med
anledning av detta finns det inte utrymme att i egen regi utöver detta
anordna simskoleverksamhet under 2019. Övrig
simskoleverksamhet hänvisas därför till föreningslivet. Detsamma
gäller taxorna för vattengymnastik. Simskoletaxor och taxor för
vattengymnastik för Högevall finns kvar i taxedokumentet, då de
fortsatt är gällande för den aktör, som anordnar aktiviteterna.
För föreningstaxa vid vattentävling på Högevall införs en barn- och
ungdomstaxa. Det innebär att taxan för denna grupp sänks från 500
kronor per timme till 350 kronor per timme.
Tävlingar och större arrangemang
Matchtaxor för 11-mannaplan har införts för herrar division 1,
damer division 1 och damer division 2-3. Dessa har tidigare enbart
funnits för Centrumplanen. Precis som för de andra matchtaxorna för
11-mannaplanerna är de cirka 10 % billigare än motsvarande taxa
för Centrumplanen.

Konsekvenser
De förändringar, som bedöms få konsekvenser för medborgare eller
kommun, belyses nedan. Är det marginella justeringar med ringa
konsekvenser tas de ej upp. Separat barnchecklista är upprättad i
ärendet.
För Stenkrossen kommer de nya taxorna att innebära en marginell
förändring för bidragsberättigade föreningar vid kortare
hyrestillfällen. Vid längre hyrestid, (mer än en vecka) blir det en
större skillnad jämfört med idag. Under 2017 gjordes två längre
bokningar av bidragsberättigade aktörer. Förvaltningen ser med
anledning av det låga antalet långtidsbokningar att förändringens
positiva konsekvenser i form av ökad tydlighet och minskad
administration väger tyngre än den kostnadsökning det innebär.
Förändringar som föreslås för biblioteken förväntas alla ge positiva
effekter för låntagare och invånare. Beräknad minskad intäkt för
borttagande av taxa för fjärrlån är 7 900 kronor, vilket anses
försumbart i sammanhanget. När fyratimmarstaxan infördes blev det
avsevärt billigare att hyra lokaler på biblioteken, vilket har mottagits
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positivt. Denna justering blev dock inte korrekt, eftersom timtaxan
blev gällande för fyra timmar utan att räknas upp. Fyratimmarstaxan
innebär även att lokalerna låses upp under en längre tid, varför en
timtaxa är att föredra. Jämfört med 2017 sänks taxorna, men de höjs
jämfört med 2018 när fyratimmarstaxan infördes. Genom att taxorna
blir samma för Genarp, Södra Sandby, Dalby och Veberöd skapas en
större tydlighet.
Återinförandet av taxa 3 för ishallen och införandet av en särskild
taxa för skolor bedöms som nödvändig. Taxa 3 är inte lämplig att
tillämpa för skolor, då antalet elever skiljer sig från gång till annan,
vilket skulle innebära att få elever kan få ensamrätt till rinken och då
stänga ute andra grupper. Införandet av en särskild skoltaxa
förhindrar detta. Samma princip råder på friluftsbaden.
Förändringen innebär ingen ekonomisk skillnad för skolorna, då
taxan för dem blir densamma som 2018. Sänkningen av barn- och
ungdomstaxan för allmänhetens åkning innebär en positiv
konsekvens för barn och unga.
De minskade intäkterna för att Högevall inte kan anordna simskola
och vattengymnastik har beräknats till 640 000 kronor per år. Den
minskade intäkten ersätts med resurser från det statliga projektet.
Den minskade intäkten till följd av införandet av en tävlingstaxa
beräknas till ungefär 45 000 kronor per år och hanteras inom
budget. Förändringen är positiv för föreningslivet och aktiva barn
och ungdomar.
På Högevall och friluftsbaden har man tidigare räknats som barn upp
till 19 års ålder, men denna åldersgräns justeras nu till 18 år i
enlighet med barnkonventionen. Förändringen innebär en fördyring
för personer mellan 18 och 19 år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa Taxor och avgifter för idrotts-, fritidsanläggningar och
samlingslokaler i Lunds kommun 2019,

att

fastställa Taxor och avgifter för kulturanläggningar och
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

