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Fastställande av verksamhetsbidrag till
kulturhistoriska föreningen i södra Sverige för 2021
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

för 2021 bevilja 8 932 000 kronor i verksamhetsbidrag samt
8 492 000 kronor till fastighetsunderhåll till Kulturhistoriska
föreningen i södra Sverige.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till ersättningsnivå
för år 2021 till Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige.

Underlag för beslutet





Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5
januari 2021 (denna skrivelse)
Ansökan från föreningen Kulturhistoriska föreningen (nr
1641)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2020 KS
2020/0128
Protokollsutdrag KF 2020-03-26 § 115 Utredning av Lunds
kommuns bidrag till Kulturen

Ärendet
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen ersättning till
verksamheten vid Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige, som i
denna skrivelse hädanefter kommer att benämnas Kulturen. I
Kulturens ansökan redovisar föreningen hur verksamheten har
genomförts föregående år, innevarande år samt vilken verksamhet,
som planeras inför nästkommande år.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se
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Om Kulturen
År 1892 invigdes Kulturen som Sveriges och världens andra
friluftsmuseum. Kulturen är en viktig demokratibärare i
regionen och ligger i framkant med sitt arbete inom inkludering
och för ett hållbart demokratiskt samhälle med kulturarv som
metod.

Föregående års ersättning
Föregående år (2020) erhöll föreningen sammanlagt 15 842 tkr från
Lunds kommun, varav 8 932 tkr ställdes direkt till föreningens
förfogande för verksamhet. Övrigt stöd om 5 410 tkr fördelades till
Kulturens uppdrag gällande fastighetsunderhåll. Föreningen
beviljades även 1 500 tkr i extra medel med anledning av
coronapandemin, enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden den 15
oktober 2020.
Ytterligare stöd ges för stadsantikvarietjänster till Lunds kommun
enligt särskilt avtal med stadsbyggnadskontoret.

Förslag till ersättning år 2021
Kulturen har år 2020 ansökt om 19 305 tkr i kombinerat
verksamhets- och fastighetsbidrag för 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att uppdra
kommunstyrelsen att i samråd med kultur- och fritidsnämnden samt
Kulturen genomföra en utredning av de kommunala bidragen till
föreningen. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2020, får
Kulturen en förstärkning av medel till sitt fastighetsunderhåll om
3 000 tkr årligen samt för att föreningens verksamhetsbidrag inte
ska urholkas räknas detta upp enligt samma principer som kulturoch fritidsnämndens driftbudgetram räknas upp med i kommunens
budget respektive år. Förslag till ny ersättningsnivå för 2021 är
totalt 17 424 tkr.

Föredragning
Ett förslag på ersättningsnivå är framtaget med utgångspunkt i
tidigare års ersättningsnivå samt i enlighet med tidigare beslut som
rör bidrag till Kulturen för år 2021.

Beredning
Beredningen är genomförd inom kultur- och fritidsförvaltningen och
har utgått från inkomna ansökningshandlingar från Kulturen samt
beslut avseende ökad ersättning till föreningens underhåll av
fastighetsbestånd.
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Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte upprättats i ärendet, men då
den sökande organisationen delvis bedriver verksamhet som riktar
sig till barn och unga gör kultur- och fritidsförvaltningen
bedömningen att målgruppen gynnas av att verksamhetsbidrag
beviljas.

Michael Holmkvist
Tf. kultur- och fritidsdirektör

Karin Bergendorf
Tf. kulturchef
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För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige
Akten

