RESERVATION

Kultur- och fritids-nämndens
sammanträde 2013-09-19

Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget 2014.
Fördelning av ram för driftbudget per verksamhetsområde.
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RESERVATION FRÅN MILJÖPARTIET

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
Lund , 2013-09-19

Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget 2014. Fördelning
av ram för driftbudget per verksamhetsområde.
Dnr KU 2013/0481
l enlighet med Miljöpartiets förslag till EVP 2014-2016 i kommunfullmäktige den 13 juni 2013, yrkar
Miljöpartiet att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
begära ett tilläggsanslag av kommunstyrelsen på 7 427 tkr till 2014 års driftsbudget

att

Det utökade utrymmet (7 427 tkr) vill Miljöpartiet fördela på följande sätt:
-

Kompensation för löneökningar enligt
läraravtalet (66 tkr)

-

Resursperson som stöd för
föreningsverksamheter (300 tkr)

-

Medicon Village, täckning
hyreskostnad av idrottshall (250 tkr)

-

Kultu rhus i alla stads- och
kommundelar, utredning (150 tkr)

-

Kulturskolan, förstärkt verksamhet
(600 tkr)

-

Utökade lokala kulturresurser (1 000
t kr)

-

Kulturskolan, sänkning av taxor (600
t kr)

-

Kulturmejeriet, uppräknat
verksamhetsbidrag (550 tkr)

-

Fri simundervisning för grundskolan
(1 500 tkr)

-

Friluftsbaden , utvecklingsprogram
(500 tkr)

-

HBT-certifiering, 3 verksamheter/år
(300 tkr)

-

Friluftsbaden , solenergi för
bassänger, kapitalkostnad (151 tkr)

-

studieförbunden, återställning av
bidragsnivåer (600 tkr)

-

Hemgå rden , utökat stöd (50 tkr)

-

Eftersatt underhå ll, inkl. laglig
graffitivägg (500 tkr)

-

Spektru m, LAN-a rrangemang i Färs &
Frosta Sparbank Aren a två ggr/år
(160 tkr)

Jag reserverar mig till förm ån för Miljöpartiets yrkande.

För Miljöpartiet de Gröna

Peter Bergwa ll

