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§ 32 Medicinhistoriska samlingarna samt medicinhistoriska verksamheten i Helsingborg
Diarienummer 1503929

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram direktiv
på en översyn av inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen Regionfastigheter, som är
förstahandskontraktsägare, i uppdrag att förlänga hyresavtalet med
två (2) år avseende fastigheten Vattentornet 5 med anledning av att
de första fem (5) hyresfria åren löper ut.
Sammanfattning
Med anledning av att överenskommelserna med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet i Lund respektive Medicinhistoriska föreningen i
Helsingborg samt avtalet med Kulturen i Lund löper ut under 2018 och i
övrigt ändrade förhållanden avseende hyresavtalet för lokalerna i
Helsingborg, tar kulturförvaltningen fram ett direktiv på en översyn av
inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-06-05
2. Köpekontrakt
3. Hyreskontrakt
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Kulturnämnden

Medicinhistoriska samlingarna samt medicinhistoriska
verksamheten i Helsingborg
Ordförandens förslag

1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram direktiv
på en översyn av inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen Regionfastigheter, som är
förstahandskontraktsägare, i uppdrag att förlänga hyresavtalet med
två (2) år avseende fastigheten Vattentornet 5 med anledning av att
de första fem (5) hyresfria åren löper ut.
Sammanfattning

Med anledning av att överenskommelserna med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet i Lund respektive Medicinhistoriska föreningen i
Helsingborg samt avtalet med Kulturen i Lund löper ut under 2018 och i
övrigt ändrade förhållanden avseende hyresavtalet för lokalerna i
Helsingborg, tar kulturförvaltningen fram ett direktiv på en översyn av
inriktningen på uppdraget avseende de medicinhistoriska samlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-06-05
2. Köpekontrakt
3. Hyreskontrakt
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Region Skåne beslutade under 2012 att avyttra Gamla Barnsjukhuset i
Helsingborg. I samband med förvärvet av Gamla Barnsjukhuset avtalades
med fastighetsägaren att denne under en period av 5 (fem) år skulle hyra ut
lokalerna till Region Skåne till en kostnad av 0 (noll) kronor, förutsatt att
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Region Skåne under samma tid driver ett medicinhistoriskt museum i
lokalerna samt att Medicinhistoriska föreningen i Helsingborg får tillgång
till lokaler för sin verksamhet.
Det hyresfria avtalet för Medicinhistoriska museet i Helsingborg (Gamla
Barnsjukhuset) som tecknades 2013-09-02 går ut 2018-09-30. Region Skåne
måste därför säkerställa tillgången till fastigheten genom att utverka ett nytt
hyresavtal i befintliga lokaler.
Fastighetsägaren upplåter lokaler i Gamla Barnsjukhuset till Region Skåne i
enlighet med särskilt hyresavtal för tiden 2013-09-02 till 2018-09-30.
Region Skåne ansvarar för att driva Medicinhistoriska museet i Helsingborg
i Gamla Barnsjukhuset. Museet verksamhet består av öppethållande för
allmänheten, utställningar-, pedagogik-, arkiv-, kursverksamhet på både
nationell och internationell nivå. Region Skåne svarar för driftskostnaderna
för museet exkl. lokalkostnader som regleras i hyresavtalet. Region Skåne
upplåter lokaler till Medicinhistoriska Föreningen i Helsingborg som
använder lokaler för sin verksamhet och bidrar till museiverksamheten
enligt särskild överenskommelse kring lokalutnyttjande m.m.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna regleras inom ramen för hyresmodellen.
Om hyra utgår för lokalerna regleras detta inom ramen för ordinarie budget
2018.
Juridiska konsekvenser

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Fortlöpande avstämning sker mellan förvaltningarna.
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