Reservation
Kultur och fritidsnämnden 20160922, ärende 3
“Översyn av taxor inom kultur och fritid inför 2017”

Sänk avgifterna på kulturskolan, Högevallsbadet och biblioteket!
Taxor beslutas inte av nämnden utan av fullmäktige på förslag från nämnden. Vi tycker då
att det är felaktigt att ändå inte från nämnden framföra våra verkliga åsikter om taxorna.
Nämndens majoritet verkar helt anpassa sina taxor så att det inte får kosta mer oavsett vad
vi egentligen skulle vilja.
Vänsterpartiet arbetar för att avgifterna i kommunens olika verksamheter, som inom kultur
och fritidsverksamheten, ska hållas så låga som möjligt. Till skillnad från kommunalskatt
betalar man inte avgifter efter förmåga utan alla betalar samma avgift. Detta drabbar särskilt
personer med låg inkomst och bidrar till den snedrekrytering till kulturskolan som är tydlig.
För en familj med flera syskon kan avgiften till kulturskolan bli så hög att man känner sig
tvungen att välja bort kulturskolan.
På grund av detta yrkade vi följande:
●
●
●
●
●

Att inte höja entréavgiften för skridskoåkning och bowling
Att sänka entréavgiften till Högevallsbadet med 10 kronor för engångsinträde för
vuxen och barn till motionssimning och äventyrsbadet.
Att sänka terminsavgiften till Kulturskolan med 10 % på samtliga lektioner/grupper.
Det betyder att instrumentundervisningen skulle bli 110 kronor billigare per termin.
Att införa syskonrabatt på kulturskolan
Att inte höja avgiften för utskrifter och kopiering på biblioteken

Det beslöts också om avgifter som ser lite märkliga ut. Att från bibliotekets besökare ta ut
avgifter för att använda toiletterna och att som tidigare anföra att inkomsten behövs för
bokinköp är lite märklig. Förenkla istället för besökarna och se toiletter som en normal
service! Vidare är det så dyrt att låna böcker som medför ett utomnordiskt fjärrlån att man
ofta överväger att om möjligt köpa boken själv. Detta verkar märkligt och borde ses över.
Vi yrkade därför följande:

●
●

Att ta bort avgiften på stadsbibliotekets toaletter
Att se över kostnaden för utomnordiska fjärrlån. Det är idag väldigt dyrt att låna en
bok från ett annat nordiskt bibliotek, och denna kostnad bör ses över

För ganska länge sedan var simundervisningen kostnadsfri för skolorna och den kostnad
som ändå finns betalades i budgeten direkt till nämnden. När man sedan gick över till att
”leka affär” med en överdriven interndebitering ändrades detta och pengarna gick in i
skolbudgeten för att sedan kunna användas för att betala simundervisningen. Föga
förvånande blev effekten att simundervisningen ansågs för kostsam och prioriterades ner.
Nu skickas alltså pengar runt inom kommunen till nackdel för simundervisningen.
Simundervisning är en livsviktig del av skolans undervisning och ska inte behöva konkurrera
med inköp av skolböcker eller studiebesök.
Vi yrkade därför att:
● Att simundervisningen ska vara kostnadsfri för skolorna.
● Med anledning av ovanstående reserverar vi oss mot nämndens beslut till förmån för
våra yrkande.
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