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Dnr KS 2016/493

§ 301 Revidering av lokaltaxekategorier inom
kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde, fr o m 2017-01-01
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 108, om Mål och
budget för 2015-2016. I avsnittet om nämndvisa ekonomiska ramar
och mål gavs kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa
nolltaxa för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och
ungdomsverksamhet samt att utreda motsvarande lokalstöd till
annan barn- och ungdomsverksamhet. Införandet av nolltaxan
skulle enligt uppdraget ske successivt med start under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-18, § 67, med
förtydligande 2015-03-25, § 32, att införa nolltaxan i tre steg för
nedanstående kategorier av verksamhet i kommunen för
målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och funktionsnedsatta i alla
åldrar.
Steg 1: 1 juli 2015 för idrottsföreningars träningsverksamhet
Steg 2: 1 januari 2016 för kulturföreningars och studieförbunds
verksamhet (exklusive uppvisningar)
Steg 3: 1 januari 2017 för övriga bidragsberättigade föreningars
verksamhet samt för samtliga bidragsberättigade föreningars
tävlings- och uppvisningsverksamhet
Kultur- och fritidsnämndens tidigare taxa 1 för idrottslokaler och
idrottsplatser gällde samtliga föreningar och studieförbund för
ungdomsverksamhet registrerade i kommunen. Eftersom nämnden
beslutade om införande av nolltaxan i olika steg behövde taxa 1 vid
införandet av tidigare steg delas upp i taxa 1A och 1B samt
omformuleras, för att de olika taxekategorierna skulle kunna
debiteras korrekt under den stegvisa införandeperioden.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-26, § 98, att föreslå
fullmäktige att med anledning av införande av steg 3, slå ihop och
justera formuleringen av taxorna 1A och 1B enligt nedan, att gälla
fr o m 2017-01-01.
Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år, samt
för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Övervägande
delen av gruppen ska bestå av barn- och ungdomar/personer med
funktionsnedsättning.
Denna taxebeskrivning ska gälla för samtliga anläggningar som
förvaltas/ägs av kultur- och fritidsförvaltningen inklusive idrottsoch fritidslokaler, Kulturhuset och Jordbro kultur- och
föreningshus.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, § 98, inklusive
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 201701-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kulturoch fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler,
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år,
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

2016-11-21

Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från
Moderaterna. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Nedanstående lokaltaxekategori fastställs att gälla fr o m 201701-01 för samtliga anläggningar som förvaltas/ägs av kulturoch fritidsförvaltningen inklusive idrotts- och fritidslokaler,
Haninge kulturhus och Jordbro kultur- och föreningshus:
Taxa 1
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars och
studieförbunds verksamhet för barn- och ungdomar, 0-20 år,
samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
Övervägande delen av gruppen ska bestå av barn- och
ungdomar/personer med funktionsnedsättning.
Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck,
samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
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