Tilläggslista
Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 november 2013
Länsstyrelsens beslut den 14 november 2013, Dnr KF 2013/0129
att utse Malin Norberg (FP) samt Inger Tolsved Rosenkvist (FP) till nya
ersättare i kommunfullmäktige efter Emelie Ekman (FP) samt Einar
Malmström (FP) från och med den 14 november 2013 till och med den
31 oktober 2014
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Taxor för kultur- och fritidsverksamhet 2014, förändringar
Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-09-17 Per Hellman

Generella förtydliganden:
Åldersgränser för barn och ungdom omfattar åldrarna 3 till ej fyllda 19 år.
Åldersgränser för vuxna omfattar de som fyllt 19 år.
Inledning sid 1-4 tidigare 1-5
Redaktionella ändringar för att förenkla text.
Ingen lägsta beloppsgräns för fakturering.
Sida 6 Scener
Lilla Teaterns lokal vid Stortorget 1 utgår 2013-12-31.
Sida 11 Samlingssalar bibliotek
Taxor har delats upp för föreningar kategori 1-2 ideella föreningar
respektive kategori 3-4 övriga föreningar, privatpersoner och företag.
Taxorna för ideella föreningar har sänkts till hälften av vad övriga betalar.
Atriumgården vid huvudbiblioteket hyrs ut enbart till föreningar.
Sida 15 Bad
Taxor för äventyrsbad vid Högevall har införts i taxedokumentet efter att ha fastställts
av kommunfullmäktige som separat ärende.
Sida 16 Simskola
Taxa för deltagare som redan betalt entré har tillkommit.
Sidan 18 Fritidslokaler
Ny lokal: Mötesplats Klostergården öppnas 2014, Fritid söders lokaler utgår.
Hyra för lokaler vid mötesplatsen fastställs för varje uthyrning i avvaktan på fastställande
av principer för uthyrning. Ny taxa fastställs under 2014.
Lokaler sidorna 19-21
Redaktionella ändringar för att förenkla text.
Lokaler sidorna 22-23
Bestämmelser vid inkomstbringande och entrébelagda arrangemang har förändrats
då nuvarande regler är svåra att genomföra. Bestämmelser om hyra beräknad på andel av
intäkter har tagits bort och ersatts av lägsta avgift. Hyra fastställs efter arrangemangets typ.
Vid större arrangemang som SM mm för deltagare under 20 år ska taxa för kategori 1 gälla.
Sidorna 24-25 Idrottsplatser
Matcharrangemang för seniorspel i div 2-3 sänks från 2 200 kr till 1 600 kr
då skillnaden mot taxa för div 1 är för liten.
Taxa för ny konstgräsplan vid Klostergårdens nya arena tas fram under 2014.
Ny konstgräsplan tillkommer i Stångby under 2013.

Taxor för kultur- och fritidsverksamhet 2014, förändringar
Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-09-17 Per Hellman

Sidan 26 Idrottshallar
Lägsta taxa vid entrébelagda arrangemang 1 000 kr.
Ny taxa för badmintonbanor som hyrs in förideell förening med avtal.
OBS omfattar enbart kategori 1 och 2.
Sida 27 Ishall
Lägsta taxa vid entrébelagda arrangemang 1 200 kr.

Interpellationssvar till Petter Forkstam (MP), interpellation dnr KF
2013/0150
I budgeten för 2014 finns det 11 miljoner kronor inlagda för byggandet av en skejtanläggning i Lund,
samt pengar för att utreda dess placering. Petter Forkstam frågar varför vi inte bara kan bestämma
oss och ”sätta spaden i jorden”? Det enkla svaret på den frågan är att det inte bara är att peka ut en
plats och bygga en skejtanläggning utan att först ta reda på att det går att genomföra på ett bra sätt.
Efter att Kultur- och fritidsnämnden redovisade sin utredning av tänkbara placeringar till
kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2013, bereds ärendet nu hos kommunstyrelsen. Resultatet av
kommunkontorets utredning kommer att bli klart i början av 2014. Därefter får kommunstyrelsen ta
ställning.
Den geotekniska undersökningen var inte färdig när ärendet skickades över från kultur- och
fritidsförvaltningen. Det fanns heller ingen miljökonsekvensbeskrivning som tydligt beskriver hur ljud
och ljus påverkar den omgivande bostadsbebyggelsen. Nu har den geotekniska undersökningen av
marken i Stadsparken visat att det går att bygga en anläggning där, men det visste inte Miljöpartiet
när man först krävde att anläggningen skulle byggas i parken.
Vi har inte uteslutit något alternativ, men Petter Forkstam utesluter alla utom Stadsparken och det
innan all fakta kommit på bordet. Om vi ska ha ambitionen att bygga en skejtanläggning som inte
bara går att använda dagtid och som kan stå värd för större evenemang och tävlingar förutsätter det
att vi tar ett helhetsgrepp. Miljökonsekvenserna behöver tas fram.
Jag tycker det vore bra om det fanns möjlighet till flera olika aktiviteter, till exempel parkour. Kulturoch fritids förslag, som miljöpartiet vill genomföra, innehåller enbart en skejtanläggning. Det är
tveksamt om mer får plats i stadsparken. I slutändan handlar det om att få så mycket för pengarna
som möjligt. Om kommunen måste spendera stora resurser på diverse åtgärder för att exempelvis
begränsa buller, påla i marken eller ordna trafiklösningar, då blir det mindre över till själva
anläggningen.
Om kommunstyrelsen inte hade gett ingångsättningstillstånd för etapp 2 av stadsparken hade den
välbehövliga förnyelsen av parken stannat av. Tekniska nämndens presidium har beslutat att skjuta
upp genomförandet av förnyelsen av Stadsparkens södra del intill Mejeriet. Syftet är att möjliggöra
att området prövas som plats för en skejtanläggning.
Petter Forkstam nämner själv att föreningslivet har varit intimt involverat i processen hittills och
givetvis ska vi fortsätta att ta vara på de erfarenheter och synpunkter skejtarna har. En referensgrupp
av skejtare har bildats för att få med deras syn på vad som är viktigt för utövarna. Vi vill ha en bra
välanvänd anläggning.
Det är en anmärkningsvärd metod att skriva till kommunstyrelsen och begära att ett beslut ska tas
upp igen bara för att man har förlorat en omröstning. Speciellt som inget nytt har kommit fram i
ärendet. Kommunstyrelsen kommer att besvara miljöpartiets skrivelse på sitt
decembersammanträde.

Mats Helmfrid (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Interpellationssvar till Hans-Olof Andersson (MP), interpellation dnr
KF 2013/0151
Den bild vi har fått, exempelvis genom socialförvaltningens uppsökande verksamhet, är att
merparten av tiggarna som vi ser på Lunds gator och torg är arbetssökande EU-migranter. Det
är inte förbjudet att tigga i Sverige och enligt gällande lagstiftning om fri rörlighet inom EU
för arbetssökande är de själva ansvariga för sin försörjning och omfattas inte av våra
socialförsäkringssystem. Undantaget är om en person är en aktiv arbetstagare eller har haft ett
arbete i Sverige. Många av de som tigger är medvetna om detta och söker heller ingen hjälp
från socialen. Vid en nödsituation är vi skyldiga att bistå en person i akut behov av hjälp,
främst genom att betala för hemresa.
Vidare är det så att uppehållsrätten i Sverige, som ryms inom ramen för den fria rörligheten i
EU, kan upphöra om en person inte får arbete, vilket är ett skäl till varför många inte söker
hjälp hos myndigheterna. Istället tar ideella verksamheter som exempelvis Diakonicentralen,
emot de här EU-migranterna. Detta vet vi eftersom vi har en nära kontakt med
Diakonicentralen och även stödjer Diakoniföreningen med föreningsbidrag. På så vis bidrar
kommunen faktiskt till att göra situationen bättre för de socialt utsatta som befinner sig i
Lund.
Så det handlar, tvärtemot vad Sverigedemokraterna försöker hävda, inte om en brist i
Socialnämndens arbete. Vi följer gällande lagstiftning och regler.

Göran Wallén (M)
Socialnämndens ordförande

Enkel fråga från Miljöpartiet de gröna
Till Lunds kommunfullmäktige
26 november 2013

Enkel fråga ställd till barn- och skolnämndens ordförande Lars Hansson
Barn- och skolnämnden Lund stad beslutade onsdagen den 13 november att lägga ner språkförskolan
Trumpeten och ersätta den med två språkavdelningar. Oppositionen krävde en återremiss för att
förtydliga föräldrarnas och personalens kritik på utredningen som tagits fram 10 år efter fattat beslut i
kommunstyrelsen om utvärdering av språkförskolan. Flera språkavdelningar i Skåne, motsvarande de
språkavdelningar nämnden nu ersatt språkförskolan med, läggs nu ner som i Staffanstorp och
Nyhamnsläge. Detta för att det inte finns tillräckligt intresse för verksamheten bland föräldrarna.
Psykologförbundet har tillfrågats men inte Logopedförbundet, vars uppfattning är att en språkavdelning inte är en tillräcklig insats för barn med grava språkstörningar. Barn- och skolnämndens
ordförande Lars Hansson påstår även att han varit i kontakt med såväl föräldrar som personal, vilket
de påtalar inte stämmer.
Med anledning av ovanstående ställer jag därför följande fråga till barn- och skolnämndens ordförande
Lars Hansson:
Har du varit i kontakt med föräldrar och personal? Om svaret är ja, varför ser du inte behov av att
tydligare utreda konsekvenserna för eleverna när språkförskolan läggs ner?

Petter Forkstam (MP)

