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Motion
Värna det skånska kulturarvet
Historiska museet i Lund har i sina samlingar fler än 10 miljoner föremål, från äldre
stenålder till tidig modern tid. Museet tar hand om arkeologiskt material, äldre kyrklig
konst samt myntfynd från i stort sett hela Skåne. Därutöver har museet föremål från
före detta Antikmuseet vid Lunds universitet, samt en kuriosasamling och en
anatomisk samling. Vidare bedriver och erbjuder museet forskning, utför
myntbestämning och osteologisk analys, ställer ut föremål, bedriver pedagogisk
verksamhet, och sist med inte minst jobbar de med konservering.
Av alla landets museer är Historiska museet i Lund det enda som specifikt tar hand
om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. De har därigenom en
nyckelroll gällande att värna det skånska kulturarvet.
Sedan många år har museet erhållit verksamhetsbidrag från Region Skåne på strax
under 1,2 miljoner kronor per år. Därutöver jobbar museet aktivt med att söka
ytterligare finansiering för sin verksamhet.
Nytt för år 2019 är dock att Kulturnämnden i sin budget beslutade att göra en drastisk
sänkning av verksamhetsbidraget till Historiska museet i Lund. Från 1 184 000
kronor år 2018 till 400 000 kronor år 2019, vilket innebär en sänkning på hela 784
000 kronor. Som en följd av det kommer museet från och med februari 2020 inte
längre att kunna ha en anställd konservator, trots det stora behov som finns av att
konservera föremålen i samlingarna och därmed kunna bevara dem för framtiden.
Skälen som angetts till det drastiskt sänkta verksamhetsbidraget är att det handlar om
en nödvändig prioritering på grund av den ekonomiska situationen, samt att
samlingsförvaltning och fyndhantering ska finansieras med statliga medel, inte med
regionala. Det bidrag som fortfarande ges från Kulturnämnden är avsett enbart för
den pedagogiska verksamheten, inte för den övriga verksamheten.
Vi sverigedemokrater är mycket kritiska till den prioritering som gjorts i
Kulturnämndens budget. Det är lätt att hänvisa till ett statligt ansvar, men vad hjälper
det när staten i dagsläget inte tar det ansvaret? Resultatet blir att museet faller mellan
stolarna, att vare sig region eller stat tar ansvar för att värna det skånska kulturarvet,
och det är djupt beklagligt.

Vår mening är att så länge staten inte ger verksamhetsbidrag till Historiska museet i
Lund är det ett regionalt ansvar att se till att de kan fortsätta med sin viktiga
verksamhet. Det är en enkel fråga om prioriteringar, och sådana kan göras på
rimligare sätt inom kulturnämndens budget än genom att dra sig undan ansvaret för
att värna det skånska kulturarvet. Bland annat vore det en mer rimlig prioritering att
neka bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, vilket vi föreslagit i en annan motion.
Med hänvisning till ovan anförda yrkar Sverigedemokraterna på:
- att Regionfullmäktige ålägger Kulturnämnden att i budget för år 2020 och i
plan för de kommande åren återställa verksamhetsbidraget till Historiska
museet i Lund till 2018 års nivå med tillägg för indexuppräkning och därutöver
öka det med 100 000 kr, under förutsättning att inte staten går in med
finansiering motsvarande det som vi här yrkar på.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Stefan Borg
Niclas Nilsson

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

