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Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen
Den utredning som gjorts av kommunkontoret visar tydligt på att Kulturen har behov av ett utökat,
långsiktigt och stabilt ekonomiskt stöd från Lunds kommun. Det är en bra analys och en bild som
vi delar med såväl kommunkontoret som med Kulturen.
I stort tycker vi också att förslaget till fortsatt hantering är bra. Förslaget innebär en rimlig
nivåhöjning i fastighetsbidraget samtidigt som en indexering föreslås av de två stöden så att det blir
stabilt och förutsägbart. Den enda egentliga invändning vi har mot förslaget är val av index för
uppräkning av verksamhetsbidraget. Det föreslagna ”indexet” är inte ett index då det är ett separat
politiskt beslut i form av kommunfullmäktiges tilldelning av pris- och lönekompensation till kulturoch fritidsnämnden. En uppräkning som för innevarande år är noll. Dessutom tyder allt på att det
borgerliga styret inte tycks vara intresserade av att framöver kompensera nämnderna för att löner
och priser ökar i kostnad. Således skulle det i praktiken innebära att stödet riskerar att aldrig räknas
upp. Därför föreslår vi att konsumentprisindex (KPI) istället används. KPI motsvarar den
procentuella uppräkning av kostnader som nämns i utredningen, men är inte manipulerbart av
politiska beslut.
Men istället för att erbjuda långsiktighet och stabilitet föreslår nu det borgerliga styret att det ska
bli en årlig debatt om stödet till Kulturen. Det gör det omöjligt för kultur- och fritidsnämnden att
sluta ett avtal med Kulturen eftersom nivåerna kan komma att fluktuera från år till år. Man går från
tuffa ekonomiska förutsättningar för Kulturen till total ovisshet från ett år till ett annat. Detta är
en oerhört oansvarig kulturpolitik.
Mot bakgrund av vad som nämnts ovan reserverar vi oss därför mot beslutet med hänvisning till
vårt eget yrkande i kommunstyrelsen.
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