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Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen
1. Utredningsuppdrag
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. De eventuella ekonomiska konsekvenser som
framkommer i utredningen för år 2021 och framöver inarbetas i kommunens ekonomioch verksamhetsplan 2021-2023.
Utredningen har genomförts av Kulturens chef Gustav Olsson, kulturchefen i Lunds
kommun Annika Eklund och utredare på kommunkontoret Magdalena Titze.

2. Sammanfattning
I utredningen redogörs för att bidragen från Lunds kommun fördelas dels som ett
verksamhetsbidrag dels som ett fastighetsbidrag. Fastighetsbidraget regleras sedan 1
januari 2020 i en ny överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturen om drift och
underhåll av Kulturens byggnader i Lund. I och med den nya överenskommelsen
hanteras båda bidragen av kultur- och fritidsnämnden.
Kommunens bidrag räknas inte upp med index vilket medför en urholkning.
Verksamhetsbidraget har i princip varit oförändrat sedan 2007, ca 9 mkr per år. Då
bidraget i stort sett helt går till att täcka personalkostnader, innebär det i praktiken en
urholkning. Fastighetsbidraget varierar mellan 4,9-7,6 mkr under perioden 2007-2017
och ligger därefter på 4,3 mkr. Förändringarna mellan åren beror på att det extra
tillskottet för eftersatt underhåll ingår med varierad storlek under åren. Kulturen har
sedan 2017 haft en pågående dialog med kommunen kring den problematik som
uppstått med det sänkta fastighetsbidraget.
I utredningen konstateras att Kulturen kan anses ha en särställning som bidragstagare
genom att deras verksamhet sedan lång tid på olika sätt har en nära koppling till Lunds
kommun. Då kommunen inte själv, vilket är vanligt förekommande, driver ett
stadsmuseum har Kulturen en viktig roll att fylla som ansvarig för att förvalta och
berätta staden Lunds historia.
Kulturen har även ett uppdrag som regionmuseum och erhåller ett verksamhetsbidrag
med 13,7 mkr per år från Region Skåne. Bidraget har under åren indexreglerats i
varierad grad. I jämförelse med Helsingborg, Malmö och Kristianstad är Lund den
kommun som ger lägst kommunalt bidrag till museiverksamheten. I Lund minskar
bidragen dessutom över tid. Malmö museer. Regionmuseet i Kristianstad och
Helsingborgs museer drivs alla tre i kommunal regi. Det är endast Kulturen i Lund som
drivs i föreningsregi vilket medför att deras verksamhet är extra sårbar för förändringar
i bidragen.
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Utredningsgruppen föreslår förändringar i Lunds kommuns bidrag till Kulturen.
Utgångspunkten är att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för Kulturen, främst
vad gäller byggnaderna. Det ligger i kommunens intresse att Kulturen ges möjlighet att
upprätthålla kompetens och resurser för att ta hand om de unika byggnaderna. Det är
angeläget att komma tillbaka till ett normalläge där fastighetsbidraget återställs till en
nivå som står i rimlig relation till behoven. Det är även önskvärt att en indexuppräkning
av bidragen sker så att nivån inte urholkas ytterligare, inte minst för att Kulturen är en
stor arbetsgivare med ca 58 helårsanställda.
Förslaget innebär sammanfattningsvis följande förändringar i bidragen till Kulturen
från och med 2021:
-

För att säkerställa kommunens långsiktiga åtagande avseende Kulturens
byggnader höjs fastighetsbidraget med 4 mkr till totalt 9,4 mkr per år.

-

För att fastighetsbidraget inte ska urholkas räknas det upp med samma principer
för pris- och löneindex som kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram räknas
upp med i kommunens budget respektive år.
En uppräkning av det totala fastighetsbidraget med 1 % motsvarar 94 tkr per år.

-

För att verksamhetsbidraget inte ska urholkas räknas det upp med samma
principer för pris- och löneindex som kultur- och fritidsnämndens
driftbudgetram räknas upp med i kommunens budget respektive år.
En uppräkning av verksamhetsbidraget med 1 % motsvarar 89 tkr per år.

3. Kulturen
3.1 Verksamhet
Kulturen ägs av den ideella föreningen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Föreningen grundades 1882 och museet öppnade på nuvarande plats 1892 och räknas
allmänt som världens näst första friluftsmuseum efter Skansen som öppnade 1891.
Sedan 1890 bedriver Kulturen även en kontinuerlig stadsarkeologisk verksamhet i
Lund.
Utöver Kulturen i Lund äger föreningen Kulturens Östarp i Sjöbo samt Bosjöklosters
mölla i Höörs kommun och Hökeriet på sankt Annegatan i Lund. Dessutom driver
föreningen i Lunds kommun: Tegnérmuseet på uppdrag av Tegnérstiftelsen (nära
knuten till föreningen) och Livets museum på uppdrag av Region Skåne.
År 2019 slogs publikrekord med 117 000 besökare. Om man även inkluderar Östarp,
Tegnér samt de medicinhistoriska museerna hade Kulturens verksamheter ca 240 000
besökare.
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De tre museerna Kulturen i Lund, Malmö museer och Regionmuseet Kristianstad delar
gemensamt uppdraget att fungera som regionmuseum för Skåne.
Kulturen är ett av Sveriges största museer, det största kulturhistoriska museet utanför
storstäderna, i paritet med Göteborgs museer och Malmö museer. Det är dessutom ett
museum som famnar ovanligt brett genom att vara samtidigt vara ett kulturhistoriskt
museum, ett friluftsmuseum, ett arkeologiskt museum, ett museum med omfattande
världskultursamlingar och aktiv forskningsverksamhet. Kulturen skiljer sig från övriga
större museer i Sverige genom att det inte har någon offentlig huvudman men museet
har alltid haft en nära relation till staden Lund, med kommunala bidrag sedan 1888.
3.2. Byggnader
Kulturens friluftsmuseum i Lund består av det södra området som domineras av Vita
huset och Allmogehallen som uppfördes som privatbostad och stallänga ca 1850
(inrättade till museum 1927) och sedan kompletterats med Klas Anshelms
utställningslokaler Lundahallen och Textilhallen. Dessutom har västra Vrams prästgård
och Hylla smedja flyttats hit.
Det norra området inrättades till museum 1892 och rymmer ett antal byggnader från
1700-talet och framåt som bevarats på plats samt ett antal som flyttats hit från Lund och
övriga Sydsverige.
Byggnadsbeståndet på Kulturen innefattar ett antal byggnader av särskild betydelse för
staden. Byggnaderna representerar dels sydsvensk byggnadskultur från landsbygd och
stadsmiljö. Staden Lunds byggnadshistoria är väl dokumenterad dels i flyttade
byggnader och dels i ett antal värdefulla byggnadsmiljöer bevarade på originalplats. En
fullständig redogörelse finns i Lunds kommuns bevaringsprogram
http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Kulturen_24
och kort kan nämnas följande exempel:
Från de medeltida Dekanhuset och sankta Maria minors ruin, över 16 och 1700-talen
med bl a Berlingska huset (Lunds äldsta korsvirkeshus), Locus Peccatorum,
Wahlbomska huset och Lindforska huset till mer sentida byggnader som Thomanderska
gården eller Nordenstedtska huset/intendentbostaden. Här finns också ett antal
kulturhistoriskt värdefulla och kända Lundabyggnader som uppförts för museets
räkning eller anpassats till museal verksamhet t ex Herrehuset och Borgarhuset,
Allmogehallen, Textilhallen och Lundahallen (de båda senare ritade av Klas Anselm).
3.3 Stadgar
Kulturens syfte och relationen till staden Lund regleras i föreningens stadgar enligt
följande:
- § 1. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, stiftad 1882 av de Skånska
Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening samt Lunds Landsmålsföreningar,
har till syfte att samla och bevara det materiella kulturarvet med särskild inriktning
på sydsvensk kulturhistoria, att i samband därmed verka för forskning och för
bildningen i samhället samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
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-

§ 7. Föreningen skall ha en styrelse bestående av högst femton ledamöter utsedda
enligt följande: - Region Skåne och Lunds kommun skall utse vardera två ledamöter
med tillträde vid föreningens nästkommande årsmöte. - Föreningen skall utse åtta
ledamöter. - Museichefen skall vara självskriven ledamot. – Arbetstagarna utser
representanter enligt Lag (1987:1245) om styrelserepresentation.
Stadsfullmäktige/kommunfullmäktige har utsett representant till styrelsen åtminstone
sedan 1894.

- § 18. Upplöses föreningen överlämnas samtliga dess tillgångar till offentlig
institution, som utses av Regeringen, dock att föreningens samlingar ej bör skingras
eller bortföras från Lund.
3.4 Intäkter och kostnader
Intäkter

Kulturens verksamhet finansieras från många olika källor. Intäkterna i 2020 års budget
uppgår till 64 mkr och fördelas enligt följande:
Kulturens intäkter budget 2020
1%

1%

13%
Egen verksamhet
Anslag Lunds kommun
41%

21%

Anslag Region Skåne
Stiftelse- och gåvomedel
Övriga anslag
Finansiella intäkter och
kostnader

22%

År 2010 uppgick intäkterna till ca 40 mkr. Mellan 2010-2020 har andelen som
finansieras genom offentliga anslag från Lunds kommun och Region Skåne minskat från
66% till 43% medan andelen egen verksamhet samt stiftelse- och gåvomedel har ökat
med motsvarande. Med egen verksamhet avses entréintäkter, byggnadsantikvariska
uppdrag, arkeologiska uppdrag, uppdragsmuseer och försäljning i museibutik.
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Andel av intäkterna
egen verksamhet
anslag från Lunds kommun
anslag från Region Skåne
stiftelse- och gåvomedel
övriga anslag
finansiella intäkter
TOTALT

Utfall
2010
25%
35%
31%
6%
3%
0%
100%

Budget
2020
41%
22%
21%
13%
2%
1%
100%

Kostnader

Kostnaderna i 2020 års budget är beräknade till 64 mkr. Kostnaderna består till 60% av
personalkostnader och övriga 40% avser fastighetskostnader, materialkostnader och
övriga kostnader.
4. Bidrag till Kulturen från Lunds kommun
I nedanstående tabell framgår bidragen från Lunds kommun och Region Skåne under
perioden 2007-2020, tkr:

År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Verksamhetsbidrag
Lunds kommun
8 621
8 621
8 871
8 676
8 844
8 844
8 844
8 844
8 844
8 932
8 932
8 932
8 932
8 932

Fastighetsbidrag
Lunds kommun
6 123
6 263
6 129
4 870
5 327
7 328
7 260
6 366
7 561
7 425
5 918
4 327
4 327*
4 327*

Total bidrag
Lunds kommun
14 744
14 884
15 000
13 546
14 171
16 172
16 104
16 427
16 427
16 357
14 850
13 259
13 259
13 259

Verksamhetsbidrag
Region Skåne
11 894
12 055
12 558
11 952
12 345
12 488
12 760
12 888
13 150
13 326
13 599
13 661
13 661
13 661

* Fr o m år 2019 utgår utöver fastighetsbidraget en kompensation med 1 083 tkr t f a
ändrad momshantering. I realiteten innebär det ingen nivåhöjning av bidraget.
Bidragen från Lunds kommun fördelas sedan 2007 dels som ett verksamhetsbidrag dels
som ett fastighetsbidrag. Fastighetsbidraget regleras sedan 1 januari 2020 i en ny
överenskommelse mellan Lunds kommun och Kulturen om drift och underhåll av
Kulturens byggnader i Lund. I och med den nya överenskommelsen hanteras båda
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bidragen av kultur- och fritidsnämnden vilket underlättar dialogen mellan Kulturen och
kommunen.
Bidragen från Lunds kommun räknas inte upp med index vilket medför en urholkning.
Verksamhetsbidraget har i princip varit oförändrat sedan 2007, ca 9 mkr per år. Då
bidraget i stort sett helt går till att täcka personalkostnader, innebär det i praktiken en
urholkning. Fastighetsbidraget till Kulturen varierar 4,9-7,6 mkr under perioden 20072017 och ligger därefter på 4,3 mkr. Ingen indexering sker av bidraget. Förändringarna
mellan åren beror på att det extra tillskottet för eftersatt underhåll ingår med varierad
storlek under åren.
Verksamhetsbidraget från Region Skåne har indexreglerats i varierad grad under
perioden. De senaste tre åren har bidraget inte räknats upp.
Nedan redogörs mer specifikt för respektive bidrag.
4.1 Verksamhetsbidrag från Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden hanterar verksamhetsbidrag till ett antal föreningar inom
kultur, idrott och fritidsområdet. Förutom verksamhetsbidrag finns ett antal andra
bidragsformer såsom lokalt aktivitetsstöd för idrotten, projektbidrag, unga – leder –
unga bidrag med mera. Samverkan med Kulturen är reglerad likvärdigt med andra
föreningar som får bidrag från kommunen vilket innebär exempelvis dialogsamtal,
transparent ansökningsförfarande, fokus på verksamhet för barn och unga.
Inga föreningar idag som har bidrag har generell årlig uppräkning. Kulturen har en
särställning som bidragstagare utifrån uppdrag och verksamhet. De är också en
bidragstagare, en av få, som är arbetsgivare i den omfattning som man är med ca 58
helårsanställda.
Kulturens verksamhetsbidrag har i princip inte förändrats genom åren eftersom ingen
uppräkning sker. Då bidraget i stort sett helt går till att täcka personalkostnader
samtidigt som löneutvecklingen har varit ca 33% under perioden 2007-2018, innebär
det i praktiken en stor minskning. Diagrammet visar att under tioårsperioden har
antalet årsarbetskrafter som täcks av verksamhetsbidrag minskar med drygt fem
årsarbetskrafter.
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Utveckling av verksamhetsbidrag och årsarbetskrafter
2007-2018
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Antal årsarbetskrafter

Kulturens roll i kommunens verksamhet är bred och omfattande. Man är en viktig aktör
inom kulturlivet och samverkar på många sätt med föreningslivet, konstnärer och andra
kulturarbetare.
Då kommunen inte själv, vilket är vanligt förekommande, driver ett stadsmuseum har
Kulturen en viktig roll att fylla som ansvarig för att förvalta och berätta staden Lunds
historia.
Kulturen bedriver också en omfattande pedagogisk verksamhet för förskola, grundskola,
gymnasium, vuxenutbildningar och har fri entré för alla skolor. En öppen historisk
lekplats finns för barn som kommer på sin fritid eller med förskolan. Det erbjuds också
kostnadsfria aktiviteter under sport-påsk-sommar-höst och jullov för barn och unga 018 år.
Allmänheten har fri entré i samband med Förintelsens minnesdag, Nationaldagen,
sommarkonserter i parken, kulturnatten och konstkvällen. Det erbjuds en bred
programverksamhet; föredrag, teaterföreställningar, familjeverkstäder,
midsommarfirande, julstök, Luciafirande med mera. Kulturen erbjuder också lokaler till
uthyrning för föreningar, företag och organisationer.
4.2 Fastighetsbidrag från Lunds kommun
Överenskommelse för åren 2006-2019

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2005 bl a att Lunds kommun skulle överta
förvaltningen av de av Kulturens byggnader som är belägna i Lunds kommun, uppdrog
åt servicenämnden att teckna en överenskommelse med Kulturen om skötsel, underhåll
och drift samt gav kultur- och fritidsnämnden ett resurstillskott i budgeten med ett visst
belopp avseende kostnaderna. Kulturen ålades att ta fram en underhållsplan, vilket
därmed görs årligen fr o m 2005.
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En utgångspunkt för kommunens åtagande kring Kulturens byggnader har varit den
paragraf i föreningens stadgar som reglerar eventuell upplösning. Skulle föreningen
upplösas gäller att tillgångarna ska överlämnas till ”offentlig institution”, ”dock att
föreningens samlingar ej bör skingras eller bortföras från Lund”. Den underförstådda
tolkningen av detta har varit att byggnaderna vid föreningens eventuella avveckling
skulle tillfalla Lunds kommun.
En överenskommelse enligt KF-beslutet tecknades 27 januari 2006. Enligt
Överenskommelsen ansvarade servicenämnden för vissa driftskostnader samt för
normalt och eftersatt underhåll. Det angavs också att det var kultur- och fritidsnämnden
som beslutade om storleken på fastighetsbidraget vilket var avgörande för omfattningen
av de insatser som servicenämnden kunde utföra enligt ovan. Målsättningen var att det
eftersatta underhållet på Kulturens fastighetsbestånd skulle undanröjas inom en 10 års
period under förutsättning att bidragets storlek medgav detta.
Det eftersatta underhållet uppskattades inför 2005 års beslut till 2 mkr årligen under tio
år i 2005 års kostnadsläge. Dessa 2 mkr i extra tillskott förekommer i olika former under
åren, senast i form av ett femårsprogram 2012-2016. Eftersom ingen uppräkning av har
skett, har det successivt blivit mindre och mindre utrymme att faktiskt återhämta
eftersatt underhåll i den omfattning som avsågs 2005 och sedan 2017 är gapet mellan
åtagande och bidrag betydande. Fullmäktige beslutade i juni 2017 att upprätthålla
avtalsrelationen mellan Kulturen och Lunds kommun samt uppdrog åt
kommunstyrelsen att utreda och redovisa Lunds kommuns totala ekonomiska
åtaganden och bidrag avseende Kulturen.
Diagrammet visar att fastighetsbidraget varierar 4,9-7,6 mkr under perioden 2007-2017
och ligger därefter på 4,3 mkr. Ingen indexering sker av bidraget. Förändringarna mellan
åren beror på att det extra tillskottet för eftersatt underhåll ingår med varierad storlek
under åren.

Fastighetsbidrag från Lunds kommun 2007-2020, tkr
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Ny Överenskommelse fr o m år 2020

Avsikten med överenskommelsen från 2006 var ursprungligen att serviceförvaltningen
skulle utföra drift och underhåll av byggnaderna. Av praktiska skäl utvecklades det dock
så att redan efter några år stod Kulturen själv för drift och underhåll av byggnaderna
medan servicenämnden stod för kostnaderna. Överenskommelsen och upplägget
medförde en problematik kring hanteringen av moms. Det fanns även svårigheter
genom att kultur- och fritidsnämnden beslutade om bidragsnivån medan
servicenämnden hanterade driftavtalen och kostnaderna. Bidraget kom därmed att
variera över åren.
Utifrån detta arbetades ett förslag fram och i november 2019 beslutade
kommunfullmäktige om en ny Överenskommelse angående drift och underhåll av
byggnader inom Lunds kommun tillhörande Kulturen som gäller fr o m 1 januari 2020.
Denna innebär bl a att det fr o m 2020 är kultur- och fritidsnämnden som hanterar
fastighetsbidraget till Kulturen. Fastighetsbidraget ska betalas ut direkt till Kulturen
som själv ombesörjer drift och underhåll av fastigheterna och övertar därmed gällande
driftavtal för fastigheterna. Kulturen ska till kultur- och fritidsnämnden redovisa utfört
drift och underhåll för innevarande år samt budget och underhållsplan för
nästkommande år. Storleken på fastighetsbidraget återställdes inte utan uppgår fr o m
2018 till 4,3 mkr per år samt en kompensation med 1,1 mkr för att kompensera för
ändrad momshantering i den nya överenskommelsen. Momskompensationen innebär
dock ingen reell nivåhöjning av bidraget. Samtidigt beslutades att en utredning skulle
göras av kommunens bidrag till Kulturen (denna utredning).
Konsekvenser t f a minskade fastighetsbidrag

Under hela museets existens har byggnadsvård och underhåll varit en stor utmaning.
Enligt Kulturens mening är det därför svårt att överskatta den långsiktiga betydelsen av
kommunens åtagande från 2005. Kulturen har fått huvuddelen av sina
fastighetskostnader täckta fram till 2015. Eftersom bidragets grundstorlek inte har varit
indexerad, har det planerade tillskottet för att beta av eftersatt underhåll successivt ätits
upp av kostnadsökningen. Redan 2015-2017 fick t ex renoveringen av de timrade husen
ske med insamlade föreningsmedel och gapet mellan bidrag och faktiska kostnader
började öka, en utveckling som accelererat hastigt från 2017 då fastighetsbidraget
sänktes.
Eftersom fastighetsbidraget har minskat med 3 mkr sedan 2016 har Kulturen tvingats
anpassa sina fastighetskostnader till ca 8 mkr per år. De närmast föregående åren låg de
på 10-11 mkr per år vilket bedöms vara behovet.
Kulturen har sedan 2017 haft en pågående dialog med kommunen kring den
problematik som uppstått med det sänkta fastighetsbidraget. I avvaktan på en lösning av
bidragsfrågan har Kulturen gjort olika temporära lösningar för att i möjligaste e mån
kunna behålla kompetens inom byggnadsvård. Styrelsen har också tagit beslut under
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hösten 2019 att avvakta med all icke akut byggnadsvård på byggnaderna i Lund.
Kulturen vill ogärna behöva göra ytterligare neddragningar i bemanningen och ser
särskilt hantverkskompetensen som en strategisk resurs för att kunna hantera det unika
fastighetsbeståndet. Kulturen är verkligen angelägen att komma tillbaka till ett
normalläge där fastighetsbidraget på sikt återställs till en nivå som står i rimlig relation
till åtagandet.
5. Bidrag till Kulturen från Region Skåne
Kulturen har även ett uppdrag som regionmuseum och nedan följer en redogörelse för
verksamhetsbidraget från Region Skåne.
Sedan 2011 fördelas statens medel för kultur till regionerna som därefter själva får
avgöra hur stora medel man själv skjuter till och hur de samlade kulturbidragen fördelas
inom kultursektorn. Förfarandet går under namnet kultursamverkansmodellen.
Länsmuseernas samarbetsråd har särskilt påtalat att de regionala museerna har varit
förlorare på utvecklingen sedan modellen infördes.
Enligt statistik från Myndigheten för Kulturanalys (Rapporten Museer 2018) har de
centrala museernas intäkter ökat från sammanlagt ca 1 900 mkr till ca 2 400 mkr under
perioden 2011-2018. Under samma period har de regionala museernas intäkter legat
konstant kring ca 1 300-1 400 mkr. Utvecklingen har varit än mer markant sett över
hela mätperioden 2003-2018.
Region Skåne fördelar en del av kulturpengarna i form av verksamhetsbidrag till
institutioner. Bidragen beslutas årligen och regleras inte i något avtal men avsikten är
att de ska vara ett långsiktigt åtagande. Region Skåne anger på sin hemsida:
”Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från region Skånes sida och ska säkra
verksamheten för bidragsmottagarna. De verksamheter som beviljas
verksamhetsbidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som
både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturformer. Till bidragen
kopplas bidragsvillkor som dels är gemensamma för alla bidragsmottagare, dels
specifika för respektive mottagares verksamhet.”
Sedan 2011, det första året med kultursamverkansmodellen, har det regionala bidraget
till Kulturen ökat med sammantaget 9,6% eller ca 1% årligen. De senaste tre åren har
bidraget räknats upp med 0%.
Enligt den refererade rapporten (Museer 2018) är genomsnittet för finansieringen
avseende 41 regionala museer och 87 kommunala museer (2020 års budget för
Kulturen) enligt följande:
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Offentliga bidrag
Entréintäkter
Försäljning
Sponsring
Donationer
Fondavkastning
Ränteavkastning
Uppdragsverksamhet
Övriga intäkter
TOTALT

Regionala
museer
72%
2%
5%
0%
1%
0%
1%
13%
7%
100%

Kommunala
museer
82%
5%
4%
0%
0%
4%
0%
2%
2%
100%

Kulturen i
Lund
43%
8%
3%
0%
7%
6%
1%
22%
8%
100%

Kulturen har en påtagligt låg grad av finansiering genom offentliga bidrag jämfört med
andra museer. Det leder till att Kulturens finansiering är mer diversifierad än vad som är
fallet för de flesta andra motsvarande museer. Om Kulturen hade varit helt kommunalt
finansierat på den genomsnittliga nivån för kommunala museer hade bidraget från
Lunds kommun uppgått till 56,3 mkr det vill säga 43 mkr mer än dagens 13,3 mkr.
Som jämförelse redogörs nedan för regionmuseerna i Skånes anslag från Region Skåne
och respektive kommun. I jämförelse med Helsingborg, Malmö och Kristianstad är Lund
den kommun som ger lägst kommunalt bidrag till museiverksamheten. I Lund minskar
bidragen dessutom över tid. Malmö museer, Regionmuseet i Kristianstad och
Helsingborgs museer drivs alla tre i kommunal regi. Det är endast Kulturen i Lund som
drivs i föreningsregi vilket medför att deras verksamhet är extra sårbar för förändringar
i bidragen.
År/Museum
Anslag från Region
Skåne, mkr
Malmö museer
Regionmuseet
Kristianstad
Helsingborgs museer
Kulturen i Lund
Anslag från
respektive
kommun, mkr
Malmö museer
Regionmuseet
Kristianstad
Helsingborgs museer
Kulturen i Lund

2015

2016

2017

2018

2019

21 770

22 062

22 349

22 617

22 617

15 410
2 420
13 150

15 616
2 452
13 326

15 819
2 484
13 599

16 009
2 514
13 661

16 009
2 514
13 661

32 370

36 252

41 994

44 615

46 244

15 267
30 296
16 405

15 456
32 425
16 357

15 789
32 875
14 850

16 027
32 899
13 259

16 271
35 119
14 342
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6. Förslag till förändringar i bidragen från och med 2021
I utredningen konstateras att Kulturen kan anses ha en särställning som bidragstagare
genom att deras verksamhet sedan lång tid på olika sätt har en nära koppling till Lunds
kommun. Då kommunen inte själv, vilket är vanligt förekommande, driver ett
stadsmuseum har Kulturen en viktig roll att fylla som ansvarig för att förvalta och
berätta staden Lunds historia.
Utgångspunkten i förslaget är att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för
Kulturen, främst vad gäller byggnaderna. Den underförstådda tolkningen av
kommunens åtagande utgår ifrån Kulturens stadgar som anger att byggnaderna vid
föreningens eventuella avveckling skulle tillfalla Lunds kommun. Det ligger i
kommunens intresse att Kulturen ges möjlighet att upprätthålla kompetens och resurser
för att ta hand om de unika byggnaderna. Det är angeläget att komma tillbaka till ett
normalläge där fastighetsbidraget återställs till en nivå som står i rimlig relation till
behoven. Det är även önskvärt att en indexuppräkning av bidragen sker så att nivån inte
urholkas ytterligare, inte minst för att Kulturen är en relativt stor arbetsgivare.
Utredningsgruppen har diskuterat olika förslag på hur en långsiktighet i kommunens
bidrag till Kulturen kan möjliggöras. Kulturens nära koppling till kommunen bör
återspeglas i principerna för resurstilldelningen samtidigt som hänsyn måste tas till
kommunens ekonomiska förutsättningar i stort.
Fastighetsbidraget

Kulturen har fått huvuddelen av sina fastighetskostnader täckta fram till 2015. Eftersom
ingen uppräkning av har skett av fastighetsbidraget, har det successivt blivit mindre och
mindre utrymme att faktiskt återhämta eftersatt underhåll av byggnaderna i den
omfattning som avsågs 2005. Behovet för eftersatt underhåll uppskattades då till 2 mkr
per år vilket. Underhållet av fastigheterna utgår ifrån en underhållsplan. Sedan 2017 är
gapet mellan åtagande och bidrag betydande eftersom bidraget sänkts. Bedömningen är
att kommunen behöver återställa nivån på sitt långsiktiga åtagande från 2005 för att
säkerställa byggnadernas status och förebygga att det återigen byggs upp en
underhållsskuld.
Som en följd av att fastighetsbidraget har minskat med 3 mkr sedan 2016 har Kulturen
tvingats anpassa sina fastighetskostnader till ca 8 mkr per år. Behovet av drift och
underhåll bedöms ligga på 10-11 mkr per år. Fastighetsbidraget från kommunen uppgår
år 2020 till 5,4 mkr. Gapet mellan behovet på 10-11 mkr och bidraget på 5,4 mkr är ca 45 mkr per år. Utredningsgruppen föreslår att Lunds kommun fr o m 2021 höjer
fastighetsbidraget med 4 mkr till totalt 9,4 mkr per år. Nivån på den föreslagna
höjningen utgår ifrån att en hel del av det eftersatta underhållet som 2005 beräknades
till 2 mkr per år + avskrivningar under tio år faktiskt hämtades igen under de första
åren. Därmed görs bedömningen att det är rimligt att fastighetsbidraget hamnar på en
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nivå som är lite lägre än det optimala behovet – Kulturen får anpassa insatserna och
återställa underhållet lite långsammare.
En indexering av bidraget är också önskvärd för att motverka en urholkning av
bidragsnivån. Om fastighetsbidraget till Kulturen räknas upp med samma principer för
pris- och löneindex som kultur- och fritidsnämndens totala driftbudgetram får nämnden
”per automatik” kompensation från kommunfullmäktige i resursfördelningen för att
reglera bidraget till Kulturen. Under perioden 2015-2020 varierar uppräkningen av
nämndens driftbudgetram mellan 0%-1,9%. Det innebär att uppräkningen av bidraget
till Kulturen kommer att variera mellan åren, i likhet med förutsättningarna för övriga
verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Utredningsgruppen följande förändringar i fastighetsbidragen till Kulturen från och med
2021:
-

För att säkerställa kommunens långsiktiga åtagande avseende Kulturens byggnader höjs
fastighetsbidraget med 4 mkr till totalt 9,4 mkr per år.

-

För att fastighetsbidraget inte ska urholkas räknas det upp med samma principer för
pris- och löneindex som kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram räknas upp med i
kommunens budget respektive år.
En uppräkning av det totala fastighetsbidraget med 1 % motsvarar ca 94 tkr per år.
Verksamhetsbidraget

Verksamhetsbidraget uppgår till 8,9 mkr. Utredningsgruppen föreslår ingen höjning av
verksamhetsbidragets grundnivå eftersom man gör bedömningen att Kulturen dels
lättare kan anpassa verksamheten efter bidragets storlek och dels lättare kan vända sig
till andra finansiärer för att söka pengar för olika verksamhetsinsatser.
Däremot är en indexering av bidraget önskvärd för att motverka en urholkning av
bidragsnivån. Om verksamhetsbidraget till Kulturen räknas upp med samma principer
för pris- och löneindex som kultur- och fritidsnämndens totala driftbudgetram får
nämnden ”per automatik” kompensation från kommunfullmäktige i resursfördelningen
för att reglera Kulturens bidrag. Under perioden 2015-2020 varierar uppräkningen av
nämndens driftbudgetram mellan 0%-1,9%. Det innebär att uppräkningen av bidraget
till Kulturen kommer att variera mellan åren, i likhet med förutsättningarna för övriga
verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
Utredningsgruppen följande förändringar av verksamhetsbidraget till Kulturen från och
med 2021:
-

För att verksamhetsbidraget inte ska urholkas räknas det upp med samma principer för
pris- och löneindex som kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram räknas upp med i
kommunens budget respektive år.
En uppräkning av verksamhetsbidraget med 1 % motsvarar 89 tkr per år.
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