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§ 82 Utredning avseende debiteringssystem för
anläggningar
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över
möjligheter till kvittning av taxor mot det kommunala
aktivitetsstödet med återrapport senast hösten 2020
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda nolltaxa
med återrapport senast våren 2021

Jäv
Tjänstgörande ersättaren Karl Melin (M) anmäler jäv. Bozena Irene
Werbart (L) inträder i stället som tjänstgörande ersättare för Gustaf
Hamilton (KD).

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
"Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut."

Sammanfattning
På uppdrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande initierar
förvaltningen ett ärende angående utredning avseende
debiteringssystem för anläggningar.
Förslaget bygger på en kvittning av de kommunala taxorna för bland
annat idrottsanläggningar och fotbollsplaner mot det kommunala
aktivitetsstödet. Förslaget bygger även på en undersökning avseende
för- och nackdelar av nolltaxa på tidigare nämnda anläggningar.
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 i aktuell
ålder. Bidraget till föreningslivet utbetalas under våren aktuellt 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 kraftigt
subventionerade och i synnerhet för barn- och ungdomsverksamhet.
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Årligen fakturerar kultur- och fritidsförvaltningen föreningslivet de
nyttjade tiderna i nämndens anläggningar utifrån angivna taxor.
Faktureringen sker två gånger per år: sommar respektive vinter.
En möjlighet skulle vara att se över om de fakturerade taxorna per
förening skulle kunna dras av på det kommunala aktivitetsstödet.
Summan som återstår betalas ut i bidrag eller faktureras om taxan är
högre än bidraget.
Ett annat alternativ är att se över för- och nackdelar med nolltaxa i
de kommunala anläggningarna. Detta bör dock ses över i samband
med översyn av kommunens övriga bidragsformer samt
fördelningsprinciper, då dessa hänger samman på flera plan.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att se över möjlighet till en kvittning av
beslutade taxor mot det kommunala aktivitetsstödet samt göra en
översyn av nolltaxa.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling (S), Peter Bergwall (MP),
Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på
nämnda yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla
detsamma.

Underlag för beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2020

Beslutet skickas till
Akten
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Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2020-06-11, klockan 17.30–18.55

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Christian Gehrmann (FNL), vice ordförande
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S), distansdeltagande
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bozena Irene Werbart (L), ersättare för Gustaf Hamilton (KD), § 82
Karl Melin (M), ersättare för Gustaf Hamilton (KD), §§ 77–81, 83–89

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L), §§ 77–81, 83–89, distansdeltagande
Peter Hedberg (L)
Eva Björn (FNL)
Elsa Christersson (MP), distansdeltagande
Saima Jönsson Fahoum (V), distansdeltagande
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD), distansdeltagande

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Peder Severin, jurist/utvecklingsstrateg

Justerare

Peter Bergwall (MP)

Paragrafer

§ 77–89

Tid och plats för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2020-06-25
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Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Peter Bergwall (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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