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§ 68 Direktiv på en översyn av inriktningen på uppdraget avseende de
medicinhistoriska samlingarna
Diarienummer 1503929

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden godkänner direktiven och ger kulturförvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag till kulturnämnden under
våren 2019.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
delrapport vid nämndens sammanträde den 1 november 2018.
Sammanfattning
Vid kulturnämnden den 15 juni 2017 gavs kulturförvaltningen i uppdrag att
ta fram direktiv för den medicinhistoriska samlingen samt en översyn av
samtliga överenskommelser och avtal. Kulturnämnden gav också
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.
Direktiv till kulturförvaltning
1. Föreslå hur föremålssamling och boksamling skall förvaltas på lång
sikt.
2. Föreslå åtgärders alternativ för effektivisering av verksamheten på
grund av nya ekonomiska förutsättningar.
3. Översyn av samtliga överenskommelser och avtal
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-11-17
2. Protokollsutdrag 2017-06-15
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Kulturnämnden

Direktiv på en översyn av inriktningen på uppdraget
avseende de medicinhistoriska samlingarna
Ordförandens förslag

1. Kulturnämnden godkänner direktiven och ger kulturförvaltningen i
uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag till kulturnämnden under
våren 2019.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
delrapport vid nämndens sammanträde den 1 november 2018.
Sammanfattning

Vid kulturnämnden den 15 juni 2017 gavs kulturförvaltningen i uppdrag att
ta fram direktiv för den medicinhistoriska samlingen samt en översyn av
samtliga överenskommelser och avtal. Kulturnämnden gav också
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.
Direktiv till kulturförvaltning
1. Föreslå hur föremålssamling och boksamling skall förvaltas på lång
sikt.
2. Föreslå åtgärders alternativ för effektivisering av verksamheten på
grund av nya ekonomiska förutsättningar.
3. Översyn av samtliga överenskommelser och avtal
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-11-17
2. Protokollsutdrag 2017-06-15
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Direktiven tas fram med anledning av att överenskommelser med
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet i Lund och Medicinhistoriska
föreningen i Helsingborg samt avtalet med Kulturen i Lund och att de fem
hyresfria åren i Gamla Barnsjukhuset, Vattentornet 5 Helsingborg löper ut
under 2018.
Avtalet mellan Skånes Arkivförbund och Stiftelsen Medicinhistoriska
Museerna i Lund och Helsingborg har upphört att gälla på grund av att
stiftelsen permuterades 2017-06-16. Med anledning av ovanstående ska
samtliga överenskommelser och avtal ses över och förslag på hur föremålboksamling skal förvaltas långsiktigt samt föreslå åtgärders alternativ för
effektivisering av verksamheten på grund av nya ekonomiska
förutsättningar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna regleras inom kulturnämndens budget och
ramen för hyresmodellen. Om hyra utgår för lokalerna regleras detta inom
ramen för ordinarie budget.
Juridisk bedömning

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

Uppföljning sker inför budget 2020.
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