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Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag undersöka
alternativa lösningar för kvittning som skulle kunna vara mer
effektiva för både förvaltningen och föreningslivet

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 juni 2020 att ge kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till
kvittning av taxor mot det kommunala aktivitetsstödet.
Underlaget bygger på en kvittning av de kommunala taxorna för
bland annat idrottsanläggningar och fotbollsplaner mot det
kommunala aktivitetsstödet.
En eventuell kvittning kräver förändrade arbetssätt och förändringar
i kommunens systemlösningar för att hanteras på ett effektivt sätt.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därav ett fortsatt arbete med
att undersöka alternativa lösningar som skulle kunna vara mer
effektivt för både förvaltningen och föreningslivet.
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Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 juni 2020 att ge kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till
kvittning av taxor mot det kommunala aktivitetsstödet.
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Underlaget bygger på en kvittning av de kommunala taxorna för
bland annat idrottsanläggningar och fotbollsplaner mot det
kommunala aktivitetsstödet.
Årligen ansöker barn- och ungdomsföreningar med verksamhet för
barn och unga i åldern 7–20 år om det kommunala aktivitetsstödet.
Stödet bygger på en ersättning i kronor per deltagartillfälle. Bidraget
till föreningslivet utbetalas en gång per år utifrån antalet
deltagartillfällen föregående år.
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har beslutat om taxor och
avgifter för kultur- och fritidsnämndens anläggningar och lokaler.
För föreningslivet i Lund är taxorna subventionerade, i synnerhet för
barn- och ungdomsverksamheten. Föreningstaxa i enlighet med de
beslutade taxorna avser Taxa 1 (barn- och ungdomar) samt Taxa 2
(vuxenverksamhet). Ska en kvittning mot ett bidrag ske behövs båda
taxorna kvittas.
Årligen fakturerar kultur- och fritidsförvaltningen föreningslivet de
nyttjade tiderna i kultur- och fritidsnämndens anläggningar utifrån
angivna taxor. Faktureringen sker två gånger per år: juni respektive
december.
Förslaget innebär att se över om de fakturerade taxorna per förening
skulle kunna dras av på det kommunala aktivitetsstödet året därpå.
Summan som återstår betalas ut i bidrag eller faktureras om taxan är
högre än bidraget.
Förslaget skulle innebära ett ökat administrativt arbete för
personalen på förvaltningen samtidigt som det rent systemtekniskt i
befintligt bokning- och bidragssystem inte går att genomföra.




Kvittning går inte att genomföras i befintligt boknings- och
bidragssystem utan behöver då ske i ekonomisystemet som
en reglering. Detta involverad då ytterligare förvaltningar och
personal.
Taxor avser en intäkt för kultur- och fritidsförvaltningen
aktuellt budgetår. Regleringen kan ske först nästkommande
år i samband med bidragsutbetalning. Kultur- och
fritidsförvaltningen kommer således göra ett underskott på
intäktssidan för året en eventuell kvittning skulle införas.

En eventuell kvittning kräver förändrade arbetssätt och förändringar
i kommunens systemlösningar för att hanteras på ett effektivt sätt.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därav ett fortsatt arbete med
att undersöka alternativa lösningar som skulle kunna vara mer
effektivt för både förvaltningen och föreningslivet.
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i detta skede.

Ekonomiska konsekvenser
Kvittning av taxor innebär minskade intäkter för aktuellt budgetår.

Michael Holmkvist
tf. kultur- och fritidsdirektör

Jari Kajanne
idrotts- och fritidschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

