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Bakgrund
Skanska projekterar en ny kreativ mötesplats - The Loop - på Science Village området mellan MAX IV
och ESS på Brunnshög. Byggnaden är strategiskt placerad precis vid spårvägsstationen och beräknas
stå klar under 2023. The Loop ska innehålla kontor, restaurang, mötesrum och det planeras även för
en event- och konsertsal - Största salen - som kan användas för såväl kultur som större möten.
Stora delar av The Loop har idag tecknade hyresgäster men hyresgäst för Största salen saknas. Det är
angeläget för samtliga parter och omkringliggande intressenter att en hyresgäst snarast kan teckna
hyresavtal för Största salen så att byggnationen av huset kan starta.
Kommunkontoret har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, kommunens
destinationsbolag - Visit Lund AB - samt extern konsult utrett förutsättningarna för att Lunds
kommun ska kunna avgöra om och hur ett hyresavtal för Största salen i The Loop kan tecknas.
Tanken är att kommunstyrelsen i detta skede ska fatta ett inriktningsbeslut om Lunds kommun är
intresserad eller inte av att ha en fortsatt dialog med Skanska om förutsättningarna för att teckna ett
hyresavtal med Lunds kommun som huvudman. Om ett positivt beslut fattas föreslås
kommunkontoret få i uppdrag att tillsammans med Skanska ta fram ett förslag på hyresavtal och att
återkoppla detta till kommunstyrelsen för beslut senast i oktober 2020. Kommunkontoret kan då
även gå vidare och utreda förutsättningarna för principiell profil, driftsform, bedömning av
driftskostnader m m för Största salen i The Loop för kommunstyrelsens ställningstagande under
2021.

Förutsättningar

The Loop är en del av utvecklingen av Science Village. Lunds kommun äger tillsammans med Region
Skåne och Lunds universitet bolaget Science Village Scandinavia AB, SVS, som har till ändamål att
utveckla en fungerande forsknings- och utvecklingsmiljö mellan anläggningarna Max IV och ESS. Det
ligger i såväl SVSs som dess ägares intressen att The Loop kommer till för att förstärka miljön i
Science Village. Det kan noteras att SVS har tecknat hyresavtal i The Loop och kommer att flytta sin
verksamhet till the Loop när byggnaden står färdig.
The Loop är utformad som en framåtpekande och modern mötesplats som inbjuder till
kontaktskapande och nätverkande i såväl planerade som helt spontana former. Här finns generöst
med rymd och ljus, stora gemensamma och flexibla ytor och plats för flera aktörer att samverka. En
restaurang med fokus på lunchservering men även pausservering, bankettmiddagar och andra
kvällsaktiviteter är planerad, ett flertal öppna arbetsplatser samt, utöver mer traditionella
kontorsytor, Level 2 där co-workingplatser och ett flertal flexibla mötes- och konferensrum finns.
Altitude Meetings har tecknat hyresavtal för Level 2. Bland annat planerar de att göra the Loop till
hemvist för plattformen The Bridge, ett internationellt forum som arbetar fram lösningar på stora
samhällsutmaningar, och även en innovationsarena de just nu initierar. Skanska har även tecknat ett
servicekontrakt med Altitude Meetings som ska sköta reception, kontorsservice och liknande i
byggnaden.
Det planeras även för en större lokal i The Loop – Största salen - med en väl utrustad och flexibel
scen som möter alla den samtida scenkonstens behov. Allt från traditionella konsert- och
dansföreställningar till cross over mellan nycirkus/dans och musikteater kan rymmas här. Lokalen är
även planerad för större konferenser, mässor och utställningar, föreläsningar, bankettmiddagar och
företagsevent.
Långt fram i processen förhandlade Skanska med två potentiella hyresgäster som gemensamt skulle
disponera Största salen. Altitude Meetings för mötesdelen och Musik i syd för den publika
verksamheten. Förhandlingarna var långt framskridna och de båda aktörerna hade hittat en modell
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för samarbete och ansvarsfördelning när det av olika skäl stod klart att den lösning man arbetat fram
inte var hållbar och Största salen står nu utan hyresgäst.
Musik i Syd är en stiftelse utan tillgångar. Region Skåne ger verksamhetsbidrag till Musik i Syd men
tecknar inte specifika hyreskontrakt för verksamhetens räkning. Musik i Syd är däremot intresserad
av att förlägga vissa evenemang i Största Salen. Lunds universitet har inte juridiska möjligheter att
teckna denna typ av hyreskontrakt men säger sig ha behov av en stor samlingslokal i området och
kommer att lägga möten, konferenser m m i Största salen.
Skanska bygger inte salen utan hyresgäst och den enda kvarstående potentiella kontraktskrivaren är
Lunds kommun. Utgångspunkten är att årshyran är 7 mkr per år. Skanska behöver snarast möjligt få
en indikation om Lunds kommun är intresserad av att gå vidare i diskussionerna om att stå som
huvudman på ett hyresavtal för Största salen.
Om Lunds kommun väljer att inte gå vidare i dialogen med Skanska byggs The Loop ändå men utan
Största salen, ytan används då till annat exempelvis kontor.

Science Village

Science Village är en del av den nya stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund. När Brunnshög är fullt
utbyggt kommer omkring 40 000 människor att arbeta och bo där. Under senare delen av 2020 blir
det start för den nya spårvägstrafiken som kopplar samman Lund C med Brunnshög och som kommer
att ha sin slutstation vid the Loop i Science Village.
I Science Village utvecklas världens främsta forsknings- och innovationsmiljö med MAX IV och ESS
som startmotorer. Science Village blir ett besöksmål för långt fler än de som använder
forskningsanläggningarna genom etablering av universitets- och högskolefilialer, gästbostäder,
forskningsinstitut, lokaler för service såsom närbutiker, kultur, gym, restauranger och caféer. Här
planeras även grönområden för rekreation och biologisk mångfald.
En uttalad ambition är att Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel
som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället. Med tillkomsten av
The Loop finns en unik chans att skapa en kulturell mötesplats som stärker sammanhållning och
attraktivitet från första början.
Det planeras inte för några bostäder i området. Att bygga en levande och trygg stadsdel när den inte
innehåller bostäder är en utmaning. Det är även en utmaning att se till att ett sådant område har
underlag för service som beskrivs ovan En av strategierna för att lyckas är att planera in ett flertal
besöksmål för allmänheten i Science Village. Den planerade besöksanläggningen Science Center är
ett sådant, Största salen i The Loop ett annat. Dessa besöksmål blir därmed viktiga både för den
allmänhet som ska besöka dem och för de gästforskare som i och med besöksmålen får en mer
befolkad stadsdel att vistas i.

Bolaget Science Village Scandinavia, SVS

SVS är ett offentligt aktiebolag samägt av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet med
uppdrag att stödja utvecklingen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV genom att på bolagets
Mark - Science Village - planera för samt utforma en infrastruktur som svarar mot anläggningarna
unika krav och behov. Kort sammanfattat är SVS ett exploateringsbolag som bygger, investerar och
deltar i aktiviteter som bidrar till att Lund och Sverige ska få ut så mycket samlad samhällsnytta som
möjligt från de stora investeringarna i ESS och MAX IV.
Enligt ägardirektiven ska bolaget verka för:
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Utvecklingen av olika mötesplatser
Etablering av filialer och institut
Etablering av industriella användare
Att ett Science Center skapas






Ett av de tydligaste önskemålen från forskningsanläggningarna är att det i Science Village ska finnas
en samlingslokal stor nog för dem att samla hela sin personal i. Största salen i The Loop kommer –
bland mycket annat – att uppfylla kraven på en sådan samlingslokal och den kan användas både för
interna möten på ESS och MAX IV och för internationella symposier och föreläsningar.

The Loop

Skanska projekterar en ny kreativ mötesplats - The Loop - på Science Village området mellan MAX IV
och ESS på Brunnshög. Byggnaden är strategiskt placerad precis vid spårvägsstationen och Rydbergs
torg, ett mikroläge väl anpassat för nämnda aktiviteter, och beräknas stå klar under 2023.

Skanska beskriver att huvudsyftet för The Loop är att koppla ihop vetenskap, kultur och näringsliv.
The Loop blir en multifunktionell byggnad med arbetsplatser i olika former och flera publika miljöer
såsom reception, restaurang, möteslokaler samt en event- och konsertsal – Största salen. Tanken är
att det ska hända olika saker i detta kreativa hus och att en bred mix av olika aktörer erbjuder unika
möjligheter till samarbeten och upplevelser.

Största salen i The Loop

Största salen är projekterad som en konsertsal som även har möjligheter att användas till möten.
Salen är tänkt att kunna användas som en multifunktionell sal med internationell prägling, flexibel i
sina möjligheter till avgränsning och möblering. Här kan större och mindre konferenser, möten,
konserter, banketter konserter, teaterföreställningar, scenshower m.m. arrangeras.
Kort fakta om Största salen:
•

Beräknad maxkapacitet ca 850 sittande
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•
•
•
•
•
•
•
•

Utbrytningsrum (grupprum) för 400-500 personer
Flexibel scen med höj- och sänkbar front
Dansmatta
Fästpunkter i tak med hög kapacitet
Mycket god akustik
Teleskopgradäng - skjutbar läktaren som skapar flexibilitet för både öppen golvyta och fullt
sittande publik
Stor flexibilitet
Mycket god tillgänglighetsanpassning

Sammanfattningsvis har den tänkta scenen såväl scenteknik som flexibilitet på mycket hög nivå vilket
öppnar för evenemang och möten som i dag inte kan genomföras i Lund och regionen.

Nuläget – befintliga och planerade evenemangs- och mötesanläggningar i Lund
Befintliga evenemangs- och mötesanläggningar

I bilaga 2 finns en lista över cirka 50 befintliga mötesanläggningar i Lund.
Sparbanken Skåne Arena är den i särklass största anläggningen med sina ca 4 000 platser vid match
och som vid behov kan ställas om till möten för ca 1 600 personer.
Åtta anläggningar har en maxkapacitet på mellan 400-700 platser. Ett 20-tal har en kapacitet på 100300 platser medan resterande 20-talet anläggningar har 10-80 platser.
Kartläggningen visar att det visserligen redan finns ett antal scener och mötesplatser i kommunen
men ingen i den storlek och med den kapacitet som planeras i The Loop.

Kartläggning av befintliga och kommande evenemangs- och mötesanläggningar

I bilaga 3 redogörs lite närmare för 12 planerade och befintliga evenemangs- och mötesanläggningar.
Anläggningarnas kapacitet och huvudsakliga profil beskrivs. Sist görs en bedömning av de olika
anläggningarnas positionering på marknaden, vilken målgrupp de primärt vänder sig till samt graden
av kommersiell/privat finansiering.
Sammanfattningsvis beskriver kartläggningen:

1

Anläggning
Lunds Stadshall

2

Mötesforum i Lund

3

The Loop

4

Hotel Ideon

5

SUS-Aula

6

Sparbanken Skåne
Arena
AF-Borgen

7

Status
renoveras
klar 2022
ny
klar tidigast
2025-2026
ny
klar 2023
ny
klar 2022
renoveras
klar 2020
Befintlig
renoveras
klar 2020

Maxkapacitet
personer
500
1 000
850

Inriktning
lokala kulturevenemang/ olika
typer av möten
flexibelt för alla typer av
möten/evt scen/hotell/restaurang
regional kulturscen/ flexibelt för
alla typer av möten
olika typer av möten/hotell

550
350
1 600/4 000
750 i Stora Salen
inkl balkong
6 (11)

olika typer av möten med
medicinsk inriktning
idrott/större evenemang/vissa
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Stenkrossen

befintlig

130

9

Folkparken

befintlig

500

10 Stadsteatern

befintlig

491

11 Mejeriet

befintlig

12 Scandic Star

befintlig

konsertsalen
275 sittande
675 stående
450 teatersalong
450 festvåning

föreningar/aktörer/projekt kultur
och innovation/kulturverkstad
kulturskolan/uthyrning till
föreningar/musik/vissa möten
gästspelscen för scenkonst/
standup/scen för
gymnasiemusikaler- och
spex/repetitioner/vissa möten
föreningar/scen/replokaler/
biograf
boende/mat/företag/möten/
mässor

Bedömningen är att The Loop i hög grad skulle vända sig till en ny marknad för Lund samt att det
inledningsvis skulle behövas en relativt hög grad av kommunal finansiering, det tar tid att etablera en
ny anläggning.

Behov

I Lunds kommuns Evenemangs- och mötesstrategi anges bland annat att Lund är en attraktiv
mötesdestination och är årligen värd för en mängd internationella och nationella möten. Den största
anledningen till framgången är att Lund har ett universitet i världsklass. I Lund finns en unik tradition
av vetenskap, forskning och innovation genom universitetet och starka innovationsmiljöer.
Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV ger Lund som kunskaps- och innovationscentrum
ytterligare internationell tyngd.
Sedan 1 maj 2020 har Lunds kommun ett destinationsbolag - Visit Lund AB. Bolagets fokus är att
locka besökare till större möten och event i Lund. Bolagets uppdrag är att värva, utveckla och
genomföra publika evenemang, möten och kongresser i Lund. Visit Lund ska också tillhandahålla
behovspassat värdskap och koordinera samverkan mellan anläggningar i kommunen. Målen och
ambitionerna för besöksnäringen blir svåra att uppnå utan tillgång till en större lokal med optimal
utrustning och flexibilitet.
Enligt Lund Convention Bureau (som är en del av Visit Lund AB) är det i dagsläget främst möjligt att
arrangera möten för cirka 400 deltagare, om det är fler måste mötesdeltagarna spridas ut i olika
lokaler. Lund saknar idag lokaler för segmentet 700-1 000 personer. Möten som skulle kunna
arrangeras i Lund hamnar i dagsläget i Malmö till följd av bristen på möteslokaler. Bedömningen är
att det finns behov av en ny flexibel anläggning med större kapacitet, runt 1 000 besökare, i Lund.
I arbetet med utredningen har dialog förts med olika intressenter och möjliga samarbetsparter för att
diskutera behovet av och eventuellt innehåll och upplägg kring Största salen i The Loop. Exempelvis
har diskussioner förts med Skanska, Altitude Meetings, Musik i syd, Lunds universitet (bl a Max IV och
ESS), Science Village och Science Center.
Samtliga aktörer poängterar behovet av en större möteslokal i Lund. De är överens om att 1 000
deltagare är en viktig gräns för ett flertal av de internationella konferenser man på sikt vill värva till
Lund samt att break-out rummen måste kunna rymma samtliga deltagare.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns många starka aktörer som är positiva och
intresserade av att samverka kring att skapa innehåll i Största salen. Ingen aktör har möjlighet att stå
som huvudman på hyreskontraktet.
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Detta kan Största salen i The Loop tillföra

På både mötes- och scenkonstsidan saknar Lund idag de möjligheter som Största salen i The Loop
erbjuder med sina ca 850 platser och sin flexibilitet. Den kan fylla behovet av en större lokal för
exempelvis vetenskapliga konferenser, för större bolagsstämmor, för scenkonst på regional, nationell
och internationell nivå, företagsevent och mässor och utställningar.
Nedan följer några mer specifika punkter om vad The Loop kan tillföra:

Stärkt profilering av Lund
•
•

•

The Loop kan bidra till ökad attraktivitet/besöksnäring i form av övernattningar, shopping
och restaurangbesök
The Loop kan tillsammans med övriga evenemangsytor i den nya stadsdelen utgöra en
plattform för den upplevelseprofil som krävs för ett attraktivt Brunnshög och för att koppla
ihop vetenskap, kunskap, kultur och möten.
The Loop kan tillsammans med Mejeriet och andra konsertarrangörer bygga upp Lund som
attraktiv konsertdestination

Ny scen
•
•
•
•

Efterfrågat forum för konferens och möten av olika slag utifrån behov inom universitet och
näringsliv
Modern och flexibel anläggning med lite mer exklusiv inramning som matchar Lunds
expanderande profil inom innovation, hållbarhet, möten och evenemang
Lund får tillgång till en ny större scen, en investering i ny kulturell infrastruktur som inte skett
sedan Mejeriets tillblivelse på 80-talet
Arrangemangsegmentet i en välutrustad lokal upp mot 1 000 personer saknas idag i Lund.
Med The Loop adderas en sådan (sittande konsertpublik för 850 personer särpräglar lokalen i
jämförelse med t ex Arenan som är byggd för idrott/musik med 2 000 plus eller Mejeriet som
musikklubb).

Vidgat utbud
•

•
•

Möjlighet att i högre grad ta emot och erbjuda publikgenrer som idag erbjuds i liten
omfattningen eller saknas helt i Lund såsom större evenemang inom art & science (göra
upplevelser av forskning), gästande orkestrar, musikalkvällar, julshower, konserter inom
vokal- konst- och instrumentalgenre och föreställningar för viss dans på högre nationell och
internationell nivå
Nya och befintliga festivaler kan förlägga vissa av sina mer publikkrävande evenemang på
The Loop t ex delar av Lund Choral Festival och Lund Internationell Comedy Festival
The Loop skulle bli den anläggning i Lund med bäst förutsättningar att husera
symfoniorkester, dock beroende av möjlighet till flexibel/snabb omställning av akustik

Föredragning
Största salen i The Loop i förhållande till befintliga anläggningar
Lund saknar idag lokaler för segmentet 700-1 000 personer. Största salen i The Loop skulle med sina
850 platser komplettera befintligt utbud, både som mötesanläggning och kulturmötesplats, och en
ny profilerad anläggning med lite mer exklusiv inramning kan skapas.
Den planerade nivån på scenens och scenrummets kvalitet och flexibilitet är ambitiös, detsamma
gäller för de scentekniska lösningarna. Detta möjliggör programmering av verksamhet som i dag har
få alternativ i södra Sverige. Användningsområdet bedöms alltså inte i första hand vara en scen för
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arrangörer/aktörer från det lokala kultur- och föreningslivet. Det är exempelvis Stadshallen, Mejeriet,
Stenkrossen och Folkparken mer ämnade för.
The Loop kan dock komma att konkurrera inom vissa genrer vilket kan påverka aktörer i Lund. Det rör
då exempelvis möten, konserter och standup. Det kan då gälla nya Stadshallen, Stadsteatern,
Scandic, Mejeriet, Folkparken och Arenan.
I bilaga 3 listas några olika anläggningar för möten och evenemang. Anläggningarna har olika
kapacitet och huvudsaklig profil, exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

•

Stadshallen har varit och är tänkt att bli ett vardagsrum för det lokala kulturutbudet och
möten
Det planerade Mötesforum i kv Häradshövdingen är det enda riktiga kongressalternativet
men risk finns att bygget dröjer för länge
Stadsteatern är en gästspelscen för scenkonst samt scen för musikal och spex kopplat till
Lunds gymnasister
Mejeriet har en stark profil som etablerad klubbscen
Folkparken är främst en lämpad plats för det breda kultur- och föreningslivet
AF-borgen är mycket inriktat på studentvärldens egen verksamhet
Sparbanken Skåne Arenan är i första hand en idrottsarena, går att ställa om till
kulturevenemang och kongresser men är inte optimal för det, i dagsläget enda
inomhusplatsen som kan ta större publika event
Scandic star är idag den enda större anläggningen som kan erbjuda helhetskoncept för
möten

När Lund i o m tillkomsten av The Loop profilerar sig som en mer attraktiv arrangemangsstad bör det
kunna stimulera både utbud och efterfrågan i en positiv riktning som gynnar helheten. Med the Loop
kan befintligt utbud kompletteras och nytt kan skapas. Det finns dock en gräns för vad marknaden
klarar av.

Förslag
Kommunkontoret föreslår att Lunds kommun ska ha en fortsatt dialog med Skanska med inriktningen
att teckna ett hyresavtal för Största salen i The Loop med Lunds kommun som huvudman. Det finns
behov av en flexibel anläggning i Lund med kapacitet för cirka 800-1 000 besökare. Den tänkta
scenen har såväl scenteknik som flexibilitet på mycket hög nivå vilket öppnar för evenemang &
möten som i dag inte kan genomföras i Lund och regionen. Anläggningen bedöms bidra till en stärkt
profilering av Lund och med tillkomsten av The Loop finns även en unik chans att skapa en kulturell
mötesplats i Science Village som stärker områdets sammanhållning och attraktivitet från första
början.
Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare i dialogen med Skanska föreslås kommunkontoret få i
uppdrag att tillsammans med Skanska ta fram ett förslag på hyresavtal och att återkoppla detta till
kommunstyrelsen för beslut senast i oktober 2020.

Fortsatt arbete
Om inriktningen blir att dialogen med Skanska ska fortsätta kan kommunkontoret gå vidare och
utreda förutsättningarna för principiell profil, driftsform, bedömning av driftskostnader m m för
Största salen i The Loop.
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Ett förslag på affärsmodell ska då arbetas fram. Rådighet över lokaler och programinnehåll kontra
ekonomiska ställningstaganden är exempel på viktiga parametrar för om Största salen bör drivas i
kommunens regi eller med hjälp av extern operatör.
I grova drag kan exempelvis något av dessa två alternativ bli aktuella:
Alternativ A - Lunds kommun står för hyresavtalet men lägger ut hela ansvaret för drift och innehåll
genom underavtal
Verksamhetsplanering, bokning och drift delas mellan en eller flera aktörer.
Konsekvenser
•
•
•
•
•

Lunds kommun tar den ekonomiska risken men frånsäger sig kontrollen
Lunds kommun saknar möjlighet att styra över innehåll och ekonomi
Risk att profilen inte stämmer med kommunens mål och inriktning
Kräver underavtal vilket kan låsa verksamhet och profil på ett sätt som försvårar flexibel
etablering och utveckling av profil, verksamhet och drift
Risk för konflikter som faller tillbaka på kommunen, exempelvis: vem gör prioriteringar
mellan hyresgäster och verksamheter och vem tar övergripande ansvar för drift, underhåll
och utveckling

Detta alternativ kan exempelvis jämföras med det driftupplägg som nyligen är beslutat avseende den
ombyggda Stadshallen. Kommunstyrelsen har där tecknat ett tjänstekoncessionsavtal med en
operatör –Altitude Meetings – som ska driva, utveckla och marknadsföra Stadshallen i enlighet med
beslutat koncept ”Från finrum till vardagsrum” som är en del av ett större centrumlyft. Kultur- och
fritidsnämnden har i sin tur tecknat ett nyttjandeavtal med Altitude Meetings som innebär att kulturoch fritidsförvaltningen har rätt att nyttja de lokaler som hyrs av operatören under de tider och
tillfällen som bestäms i avtalet. Upplägget medför totalt en årlig nettokostnad för Lunds kommun på
11 mkr år ett, 10,5 mkr år två och 10 mkr påföljande år, oberoende av operatörens intäkter.
Alternativ B - Lunds kommun står för hyresavtalet och tar huvudansvaret för drift och innehåll
Detta alternativ innebär en större risk men även den största möjligheten att styra innehåll, profil och
positionering. Även denna modell förutsätter underavtal på olika nivåer med andra aktörer.
Konsekvenser
•
•
•
•
•
•

Lunds kommun tar den ekonomiska risken
Lunds kommun tar kontroll över innehåll, drift, strategi, ekonomi och långsiktig utveckling
Lunds kommun kan utveckla evenemang som i dag saknar arena
Plattform att stärka samarbeten med andra aktörer samt stärka kommunens närvaro i
Science Village
Möjlighet att utveckla Lund som destination samt event- och kulturstad
Profilen kan tillåtas utvecklas efter de behov som uppstår när Science Village växer och Lund
utvecklas

I ett fortsatt arbete med att profilera och programlägga Största salen krävs en mix av möten av olika
slag och scenkonst. Det måste finnas möjlighet att efter hand anpassa innehåll samt andelen
kommersiella arrangemang kontra skattefinansierade arrangemang. Det tar tid att etablera en ny
anläggning och förutsättningarna i omvärlden förändras, marknadsutvecklingen för möten och
scenkonst är konjunkturkänslig.
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Bilaga 1
I det fortsatta arbetet bör dialog och samverkan föras med övriga aktörer och adekvata arrangörer.
Kommunens övriga anläggningar kan också profileras än tydligare för att bättre kunna använda
respektive anläggnings potential och för effektivare resursnyttjande av infrastruktur så som
exempelvis teknik, biljettförsäljning, marknadsföring m m.

Ekonomiska konsekvenser
The Loop beräknas stå klar 2023. I dagsläget är det inte möjligt att ge en bild av de ekonomiska
konsekvenserna eftersom de bl a är beroende av vilken driftsform som väljs och vilken profilering
programinnehållet ska ha. Detta kommer att utredas vidare och föreläggas kommunstyrelsen i ett
senare skede. Oavsett vilken inriktning som väljs kommer kommunen under några år behöver satsa
medel för att bygga upp den nya mötesplatsen. Stadsdelen är inte färdigbyggd, det tar tid att
etablera en ny anläggning och förutsättningarna i omvärlden förändras.
Grova ekonomiska förutsättningar per år:

•

Kostnader
Hyra för Största salen 7 mkr, drift- och personalkostnader minst 3 mkr = minst 10 mkr

•

Intäkter
Beroende av inriktning såsom mix av arrangemang, antal arrangemang, egen regi
(intäkterna minskar kommunens kostnader) eller extern aktör/-er (intäkterna
minskar inte kommunens kostnader)

En jämförelse kan göras med Stadshallen där det är en extern operatör: Årlig nettokostnad för Lunds
kommun på 11 mkr år ett, 10,5 mkr år två och 10 mkr påföljande år (oberoende av operatörens
intäkter).

Beslutssatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

inriktningen är att ha en fortsatt dialog med Skanska om förutsättningarna för att
teckna ett hyresavtal avseende Största salen i The Loop med Lunds kommun som
huvudman samt

att

uppdra åt kommunkontoret att tillsammans med Skanska ta fram ett förslag på
hyresavtal avseende Största salen i The Loop och att återkoppla detta till
kommunstyrelsen senast i oktober 2020.
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