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Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför
2020
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch fritidsnämndens taxor och kommer med förslag till förändringar.
Tidigare har förändringar i taxorna beslutats vid kommunfullmäktiges sammanträde i november, men kommer framöver att
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Syftet med
detta är att hantera taxorna i samband med ekonomi- och
verksamhetsplanen.
Med anledning av det korta tidsutrymmet mellan behandling av
2019 års taxor och 2020 års taxor föreslås, enligt förvaltningens
bedömning, endast mindre justeringar.
Förändringar föreslås för bowlinghallen, ishallen samt baden. Taxa
för musikundervisning inom musikchecksystemet införs. Förutom
förändringar i taxesättningen för ovan nämnda objekt har det i
taxedokumenten gjorts en del justeringar och förtydliganden i de
allmänna delarna. Förteckningarna har uppdaterats för att stämma
överens med tillgängliga lokaler.
Vid beslut i kultur- och fritidsnämnden om 2019 års taxor fick
förvaltningen i uppdrag att inför 2020 återkomma med förslag till
ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska
kostnader. Detta uppdrag har av tidsskäl inte genomförts, utan
kommer att hanteras i taxeöversynen inför 2021.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26
mars 2019 (denna skrivelse)
Barnchecklista, daterad den 26 mars 2019
Jämförelse mellan gällande taxor 2019 och förslag till taxor 2020
Taxor och avgifter 2020, Kultur och bibliotek
Taxor och avgifter 2020, Idrott och fritid
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Barnets bästa
Separat barnchecklista har upprättats i ärendet. Två föreslagna
taxejusteringar påverkar barn genom att taxorna ökar. Det gäller för
barnkalas på ishallen och familjekort på ishallen.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch fritidsnämndens taxor och kommer med förslag till förändringar.
Tidigare har förändringar i taxorna beslutats vid kommunfullmäktiges sammanträde i november, men kommer framöver att
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Syftet med
detta är att hantera taxorna i samband med ekonomi- och
verksamhetsplanen.
Med anledning av det korta tidsutrymmet mellan behandling av
2019 års taxor och 2020 års taxor föreslås inte några omfattande
justeringar.
Vid beslut i kultur- och fritidsnämnden om 2019 års taxor fick
förvaltningen i uppdrag att inför nästkommande års beslut om taxor
återkomma med förslag till ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån
arrangemangens faktiska kostnader. Detta har av tidsskäl inte hunnits
med och får göras i samband med taxeöversynen inför 2021.
Förändringar föreslås för bowlinghallen, ishallen samt baden. Taxa
för musikundervisning inom musikchecksystemet införs. Förutom
förändringar i taxesättningen för ovan nämnda objekt har det i
taxedokumenten gjorts en del justeringar och förtydliganden i de
allmänna delarna. Förteckningarna har uppdaterats för att stämma
överens med tillgängliga lokaler. För de taxor som inte nämns i
redogörelsen nedan föreslås inga förändringar jämfört med 2019.

Förändringar i taxorna för idrotts- och fritidsverksamheten
Ishallen
För taxa för barnkalas, 1-20 personer, taxa för barnkalas, 21-50
personer, årskort för vuxna samt årskort för familj föreslås en
höjning med 100 kronor.

Bowlinghallen
För taxa för lösspel måndag-torsdag, klockan 18-22, föreslås en
höjning med tio kronor. Abonnemang gäller under 2019 inte under
sport-, jul- och höstlov före klockan 16. Detta justeras till att även
innefatta påsklov.
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Badenheten
För årskort för vuxen föreslås en höjning med 100 kronor.
6-månaderskort för vuxen föreslås bli höjt med 300 kronor.
Anledningen till detta är att skillnaden i pris mellan ett årskort och
ett 6-månaderskort har varit för liten för att det ska vara lönsamt att
lösa ett årskort. Den nu föreslagna taxan är mer proportionerlig
beträffande skillnaden mellan årskort och 6-månaderskort för barn
och ungdomar.
För årskort och 6-månaderskort föreslås en pensionärs- och
studenttaxa, som är 10 % lägre än ordinarie vuxentaxa. Syftet med
införandet av denna taxa är att attrahera dessa målgrupper till
baden.
Årskort och 6-månaderskort föreslås ge tillgång till äventyrsbadet
under röd avgång.
Taxorna för simskola föreslås gälla oavsett om
simskoleverksamheten bedrivs i kommunal regi eller föreningsregi.
Under 2019 bedrivs simskola enbart i föreningsregi på Högevall. I
vilken regi simskola ska bedrivas under 2020 är ej fastställt.

Fritidslokaler
Taxa för Idalagården tas bort, då gården kommer att säljas under
2019.

Kultur
I enlighet med beslutet att införa ett musikchecksystem för
musikundervisning införs en taxa på 1 100 kronor per termin.

Ekonomiska konsekvenser
Förändringarna i taxorna för ishallen beräknas generera en ökad
intäkt med 25 000 kronor per år.
Högevall, årskort och 6-månaderskort för vuxna ger en ökad intäkt
med 194 800 kronor per år. Införande av en student- och
pensionärstaxa kan innebära att fler blir aktiva, vilket kan öka
intäkterna, men det kan också minska intäkterna och det är många
som idag betalar vuxentaxa och som framöver kommer att omfattas
av student- och pensionärstaxan.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2020 i Lunds kommun

att

överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
kommunfullmäktiges fastställande av taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämnden 2020

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Michael Holmkvist
administrativ chef

