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Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen
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 den 10 februari 2020.
Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen, januari 2020.
Beslut i kommunfullmäktige den 28 november 2019 § 241, Kulturens
fastighetsbestånd i Lunds kommun.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms ej relevant i ärendet.
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Ärendet
En utredning av de kommunala bidragen till Kulturen har
genomförts av en utredningsgrupp bestående av kommunkontoret,
Kulturen och kultur- och fritidsförvaltningen. I utredningen föreslås
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.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

lägga utredningen till handlingarna samt

att

bidrag till Kulturen för år 2021 och framöver inarbetas i
kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Kulturen
Kulturnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

