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§ 67
Utredning av Lunds kommuns bidrag till
Kulturen
Dnr KS 2020/0128

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 bl a att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (i
det följande benämnt Kulturen) genomföra en utredning av de
kommunala bidragen till Kulturen. I beslutet anges även att de
eventuella ekonomiska konsekvenser som framkommer i
utredningen för år 2021 och framöver inarbetas i kommunens
ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.
Utredningen har genomförts i samarbete med Kulturen och Kulturoch fritidsförvaltningen. I utredningen redogörs övergripande för
Kulturens verksamhet samt mer specifikt för utvecklingen av
kommunens bidrag som är uppdelade i ett fastighetsbidrag och ett
verksamhetsbidrag. Kulturen har även ett uppdrag som
regionmuseum och för att få en helhetsbild redogörs för
verksamhetsbidraget från Region Skåne. Avslutningsvis ges några
förslag på förändringar i Lunds kommuns bidrag till Kulturen från
och med år 2021.
Kommunfullmäktige föreslås lägga utredningen till handlingarna
samt att bidrag till Kulturen för år 2021 och framöver inarbetas
kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10
Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen, januari 2020
Protokollsutdrag KF 2019-11-28 § 241, Kulturens fastighetsbestånd i
Lunds kommun
Reservation (S) KF 2019-11-28 § 241, Kulturens fastighetsbestånd i
Lunds kommun

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att andra att-satsen i kommunkontorets
förslag utgår.
Anders Almgren (S) med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) yrkar att
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kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga utredningen till handlingarna samt,
att bidrag till Kulturen, med förändringen att KPI ska användas som
index för uppräkning av verksamhetsbidraget, för år 2021 och
framöver inarbetas i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Börje Heds (FNL) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Börje Hed (FNL) röstar
ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster mot 2 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Börje Heds
(FNL) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga utredningen till handlingarna.

Reservationer
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL), Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), IngaKerstin Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD) får till protokollet
anteckna:
Lundakvintetten tycker det är viktigt att budgeten ses som en helhet.
Nu är kostnaderna för kulturens fastighetsunderhåll kända för alla
partier och i de beredningar som nu sker får varje parti ta ansvar för
hur man gör sina prioriteringar.
Lundakvintetten kommer givetvis beakta detta viktiga behov bredvid
andra viktiga behov som verksamheter inom Lunds kommun står
inför 2021.
Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Kulturen
Kulturnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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2020-02-24

KS 2019/0680

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-24 klockan 13.00–15.34

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, §§ 42 - 67, kl. 13.00 15.08
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL), ej § 53 på grund av jäv
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 53

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 42 - 68, kl. 13.00 - 15.14

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), §§ 42 - 50
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), §§ 42 - 46
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), §§ 42 - 68
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, §§ 42 - 43

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 42–72

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 25 februari kl. 11.30

Underskrifter
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KS 2019/0680

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 42–72

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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2020-03-18

