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Gör Lund till europeisk kulturhuvudstad 2029
Lund har en tydlig kulturell identitet som Skånes äldsta stad, med stift och universitet, men
samtidigt har andra skånska städer kommit att dominera mycket av det framväxande
kulturlivet under 1900-talet. Inte minst med de stora scenerna inom musik, teater och dans
som förlagts till Malmö och Helsingborg.
Vi tror att Lund är på väg att växa i kulturell betydelse igen. Ett tecken på att Lund tar
kulturfrågor på allvar var att vi 2009 sökte om att bli Europas kulturhuvudstad. Den gången
blev vi utkonkurrerade av Umeå, men mycket har hänt sedan dess. 2020 utsågs Lund av
EU-kommissionen till Europas mest kreativa och kulturella stad tillsammans med Paris,
Florens och Köpenhamn. Lunds nya kulturhus ska invigas nästa år. En unik satsning på
musikskola för alla barn håller på att rullas ut, som kommer att stärka Lund som en
musikstad. ESS, en av Europas största forskningssatsningar, är också på plats och kan ge
underlag för att utveckla Lund som kulturstad.
Dessa nya förutsättningar stärker det vi redan har. Universitetet med omfattande öppen
verksamhet, ett rikt studentliv och karneval. Institutioner som en erkänd konsthall, Kulturens
museum och historiska muséet. Åtskilliga scener och kulturhus som Kulturmejeriet,
Måntatern, Sagohuset, Stadsteatern och Stenkrossen. Men också en lång rad föreningar och
sällskap, till exempel alla Lunds körer.
Därför menar vi att det nu är dags för Lund att ansöka om att bli EU:s kulturhuvudstad 2029.
En ansökan ska lämnas in under 2022, och kräver att vi fortsätter arbetet med att stärka
Lund som kulturstad. Det kan vara att utveckla en eller flera större scener i Lund, det kan
vara att bygga vidare på Lunds redan starka identitet som en musikstad. Det kan också vara
att skapa fler öppna kulturhändelserna i form av festivaler på gator och torg.
För att göra ett starkt kulturliv hållbart är det också viktigt att öppna för partnerskap med
företag och stiftelser som vill vara med och bidra till ett starkare kulturliv i Lund.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar
-

Att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda nämnder, bolag och
förvaltningar och återkomma med förslag på en ansökan om Lund som europeisk
kulturhuvudstad

-

Att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda nämnder nyttja
potentialen bättre i att EU-kommissionen utsåg Lund till ”Europas mest kreativa och
kulturella stad” tillsammans med Paris, Florens och Köpenhamn
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