§ 107 Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 2019
Dnr KU 2018/0197
Sammanfattning:
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kultur och
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.

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

