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Ansökan om utökat verksamhetsbidrag från
Vattenhallen Science Center för perioden 2020-2022
Sammanfattning
Vattenhallen Science Center ansöker från och med år 2020 i skrivelse
till kommunstyrelsen om 1 200 tkr i årligt verksamhetsbidrag från
Lunds kommun. För tidigare år har stiftelsen erhållit bidrag om 500
tkr per år. Det högre verksamhetsbidraget ska täcka kostnader till
följd av en högre beläggning där besöksantalet förväntas gå från
dagens 45 000 besökare till 60 000 besökare per år under perioden
2020-2022.
Finansiering om 500 tkr har tidigare skett via kommunkontorets
budget som behöver utökas vid beslut om ett högre
verksamhetsbidrag.
Med tanke på kommunens ekonomiska utmaningar och fokus på
kärnverksamheten föreslås att bidraget förblir oförändrat inför
2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019 dnr KS
2019/0788
Ansökan om utökat verksamhetsbidrag från Vattenhallen Science
Center den 28 oktober 2019

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Verksamheten bedöms bidra till att öka ungas
intresse och kunskap om naturvetenskap och teknik. Drygt 10 000
skolelever från skolor i Lunds kommun besöker årligen Vattenhallen.

Ärendet
Vattenhallen Science Center vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)
invigdes 2009 och dess huvudsakliga syfte är att vara en interaktiv
mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet och näringslivet. De
tar årligen emot ca 45 000 besökare där målet för perioden 20202022 är 60 000 besökare per år. Mycket tack vare inflyttning i
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nyrenoverade lokaler 2018. Lunds kommun bidrar idag med årliga
500 tkr vilket finansieras inom kommunkontorets budgetram.
Vattenhallen ansöker om ett utökat årligt verksamhetsbidrag från
och med 2020 om totalt 1 200 tkr, det vill säga en ökning om 700 tkr
per år jämfört med vad som beviljats för 2019. Det större
verksamhetsbidraget avser att finansiera ökade kostnader till följd
av en högre beläggning.
Inför 2019 beviljade både LTH och naturvetenskapliga fakulteten
ökade anslag till Vattenhallens verksamhet med önskemål om att
även Lunds kommun ökar sitt bidrag.

Kommunkontorets kommentar
För turister och besökare är Vattenhallen ett sätt att komma närmre
den kunskaps- och universitetsvärld som är starkt förknippat med
Lund. Här kan besökare möta vetenskapen på nära håll, interagera
med den och få en känsla av vad som skett och sker i
forskningsvärlden utanför. Verksamheten stärker Lund som
kunskaps- och turiststad, vilket överensstämmer med Lunds
kommuns vision, ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation
och öppenhet”. Då betydelsen av Vattenhallens verksamhet är stor
för Lunds kommun är det rimligt att Lunds kommun även i
fortsättningen beviljar verksamhetsbidrag åt verksamheten.
Med tanke på Lunds kommuns ekonomiska utmaningar för den
kommande treårsperioden med fokus på den primära kommunala
kärnverksamheten föreslår kommunkontoret att bidraget blir
oförändrat för 2020, det vill säga 500 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Nuvarande verksamhetsbidrag om 500 tkr finansieras inom
kommunkontorets budgetram. Vid en utökning av
verksamhetsbidraget föreslås ökningen finansieras av
kommunstyrelsens reserverade medel för 2020 för att sedan arbetas
in i EVP 2021-2023. En eventuell utökning kommer dock att ta
utrymme för den kommunala kärnverksamheten.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
besluta
att
att

bevilja Vattenhallen Science Center LTH ett verksamhetsbidrag
om 500 tkr för år 2020,
finansiering sker inom kommunkontorets budget.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Vattenhallen Science Center
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

