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Sammanträdesprotokoll 1 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2013-01-09 

§ 31 ���Medborgarförslag angående Folkets Park 

Dnr KF 2012/0102 

Sammanfattning 

Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden ska renoveras och 
att huset ska bli lokaler till kultur- och fritidsnämnden. 

I en senare skrivelse har han återkallat sitt medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2012, 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012, 
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 198, Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2012, Kultur- och 
fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 123, Kommunkontorets 
tjänsteskrivelse den 15 november 2012, Ulf Berggrens skrivelse den 3 
december 2012, Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 december 
2012. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige, Akten 

 
 

Justerare 

Utdragsbestyrkande 



 

 

 
Kommunkontoret 

Administrativa avdelningen 

Göran Sundberg 046-35 59 49 goran.sundberg@lund.se 
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Medborgarförslag angående Folkets Park 

Dnr KF 2012/0102 

Sammanfattning 

Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden ska renoveras och 
att huset ska bli lokaler till kultur- och fritidsnämnden. 

I en senare skrivelse har han återkallat sitt medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2012, 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012, 
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 198, Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2012, Kultur- och 
fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 123, Kommunkontorets 
tjänsteskrivelse den 15 november 2012, Ulf Berggrens skrivelse den 3 
december 2012, Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 december 
2012. 

Ärendet 

Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden ska renoveras och 
att huset ska bli lokaler till kultur- och fritidsnämnden. 



I en senare skrivelse har han återkallat sitt medborgarförslag. Ärendet 
ska därför skrivas av från vidare handläggning. 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Tjänsteskrivelse 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 

 
Postadress 

Box 41 221 00 Lund 

Anette Henriksson Kommundirektör 

Besöksadress 

Rådhuset, Stortorget 7 

Telefon vx 

046-355000 

Pontus Gunnarsson Administrativ chef 

Telefax Internetadress 

046-152203 www.lund.se 

e-post 

lunds.kommun@lund.se 
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Kommunkontoret 

Administrativa avdelningen 

Göran Sundberg 046-35 59 49 goran.sundberg@lund.se 

161 2012-11-15 

Postadress 

Box 41 221 00 Lund 

Medborgarförslag angående Folkets Park 

Dnr KF 2012/0102 

Sammanfattning 

Ulf Berggren föreslår att Folkparksbyggnaden ska renoveras och att 
huset ska bli lokaler till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2012, 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012, 
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 198, Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2012, Kultur- och 
fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 123, Kommunkontorets 
tjänsteskrivelse den 8 november 2012 

Ärendet 

Ulf Berggren föreslår att Folkparksbyggnaden ska renoveras och att 
huset ska bli lokaler till kultur- och fritidsnämnden. 

Förslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt 
byggnadsnämnden. 



Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget ska 
avslås. 

Byggnadsnämnden har låtit stadsbyggnadskontoret yttra sig över 
förslaget. Kontoret har då framhållit att det finns ett pågående 
planärende som initierats av kommunstyrelsen. Det syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den del som är aktuell för 
förtätning är i gällande detaljplan till stor del redan utlagd som 
byggrätt. Den grönskande miljön är viktig för Folkparkens karaktär 
och avsikten är att bevara denna även vid framtagandet av en ny 
detaljplan för området. 

Stadsbyggnadskontoret menar att förslaget kan genomföras enligt 
gällande detaljplan för Folkparken, L354, som medger specialområde 
för folkparksändamål. Detaljplanen innehåller en byggrätt i den 
sydöstra delen av Folkparken i 1-2 våningar. Cirka en tredjedel av 
ytan är planlagd som parkmark. Resten är byggfri mark på 
kvartersmark. 
Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 

Rådhuset, Stortorget 7 046-355000 046-152203 www.lund.se lunds.kommun@lund.se 

Tjänsteskrivelse 

1 (2) 

Kommunstyrelsen 
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Byggnadsnämnden har beslutat att rekommendera att 
medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen 
lämnat ett tydligt uppdrag till stadsbyggnadskontoret att utreda 
möjligheten att bygga hyresrätter enligt LKF:s förslag samt med 
hänvisning till byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 197, 
inom vilken planprocessfrågorna ska hanteras. 

Kommunkontorets bedömning Kommunkontoret instämmer i den 
bedömning stadsbyggnadskontoret gjort i fråga om möjligheterna att 
genomföra de åtgärder som Ulf Berggren föreslår. Med beaktande av 



vad Kultur- och fritidsnämnden anfört anser kommunkontoret att 
medborgarförslaget bör avslås. 

Barnkonsekvensanalys 

Ett genomförande av förslaget får anses vara till fördel för barn och 
unga. Kommunkontoret kan i detta skede emellertid inte värdera dess 
betydelse för barn och unga i förhållande till andra föreslagna 
användningar av Folkparken. 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget. 

Anette Henriksson Pontus Gunnarsson Kommundirektör 
Administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 

2 (2) 
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Sammanträdesprotokoll 1 Kultur- och 
fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2012-10-18 

§ 123 Medborgarförslag angående Folkparken 

Dnr KU 2012/0325 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att huset i Folkparken byggs om till lokaler 
för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Förvaltningen föreslår 
avslag på förslaget. 

Beslutsunderlag 



Medborgarförslag från Ulf Berggren samt kompletterande handling 
med skiss Dnr KU 2012/0325 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att med hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse föreslå avslag på medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen Akten 

 
 

Justerare 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Svar på medborgarförslag om Folkparken 

Dnr KU 2012/0325 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att huset i Folkparken byggs om till lokaler 
för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Förvaltningen föreslår 
avslag på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ulf Berggren samt kompletterande handling 
med skiss Dnr KU 2012/0325 

Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen har bedömt att en barnkonsekvensanalys inte behöver 
göras i detta ärende. 



Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att de lokaler som finns i Folkparken 
renoveras för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 
Förslagsställaren menar att det är viktigt att parken behålls som park 
och menar att förslaget om byggnation av bostäder i detta område 
skulle göra att så inte blir fallet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare framfört visionen om att 
huset skulle renoveras till ett kulturhus för barn och unga. Detta 
förslag vann inte politiskt gehör. Förvaltningen tänker inte i nuvarande 
ekonomiska läge väcka frågan om kultur- och fritidsverksamhet i en 
ombyggd Folkpark. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att med hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse föreslå avslag på medborgarförslaget. 
\\Lund\kof_alla_inkl_bibliotek$\Nämnden\2012\KU 2012-09-20\Medborgarförslag Folkparken\Ku tjänsteskrivelse Medborgarförslag om Folkparken.docx 

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 

Box 41 Stortorget 1, våning 4 045 355000 www.lund.se 221 00 Lund 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur Lund 

Torsten Schenlaer 046 355167 torsten.schenlaer@lund.se 

Tjänsteskrivelse 



2012-08-07 Kultur- och fritidsnämnden 

1 (2) 

Ärende 

 
 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Urban Olsson Torsten Schenlaer Förvaltningschef Kulturchef 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen Akten 
\\Lund\kof_alla_inkl_bibliotek$\Nämnden\2012\KU 2012-09-20\Medborgarförslag Folkparken\Ku tjänsteskrivelse Medborgarförslag om Folkparken.docx 
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2 (2) 

Tjänsteskrivelse 
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Sammanträdesprotokoll 1 
Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

2012-10-18 

§ 198 Medborgarförslag angående Folkets Park. 

Dnr BN 2012/0199 

Sammanfattning 

Två medborgarförslag angående Folkets park i Lund har inkommit till 
Kommunkontoret från samma förslagsställare. Byggnadsnämnden har 
fått i uppdrag att i ett remissyttrande svara på dessa båda 
medborgarförslag. I ett medborgarförslag, inkommet 2012-07-16, 
framförs att Folkparksbyggnaden bör renoveras och huset bli till 
lokaler för kultur- och fritidsnämnden. Förslagställaren menar att 
parken då skulle kunna bevaras som just park och att istället bygga 
bostäder i parken helt skulle förstöra Folkparkens karaktär. Ett 



pågående planärende på initiativ av kommunstyrelsen syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den grönskande miljön är 
viktig för Folkparkens karaktär och avsikten är att bevara denna även 
vid framtagandet av ny detaljplan för området. Stadsbyggnadskontoret 
menar att medborgarförslaget kan, om kommunen så önskar, 
genomföras enligt gällande detaljplan för Folkparken som medger 
specialområde för folkparksändamål. I ett andra medborgarförslag, 
inkommet 2012-09-12, föreslås att en plaskdamm anläggs i 
Folkparken. Detta förslag kan inrymmas inom såväl gällande 
detaljplan som i en ny detaljplan om Lunds kommun så önskar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-07-16. 
Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-09-12 Gällande 
detaljplan (plankarta), L354 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 
2012-10-05 

Yrkanden 

Klas Svanberg (M) yrkar att byggnadsnämnden ska rekommendera 
avslag för medborgarförslaget med hänvisning till att 
kommunstyrelsen lämnat ett tydligt uppdrag till 
stadsbyggnadskontoret att utreda möjligheten att bygga hyresrätter 
enligt LKF:s förslag samt med hänvisning till beslutet i § 197 ovan, 
inom vilken planprocess frågorna ska hanteras. 

Staffan Bolin (FP) och Bernt Bertilsson (C) instämmer i Klas 
Svanbergs (M) yrkande. 

Björn Abelson (S) yrkar att byggnadsnämnden ska rekommendera 
tillstyrkande av medborgarförslaget och att yttra sig i enlighet med 
följande. Byggnadsnämnden delar många av synpunkterna i 
medborgarförslagen, som förslaget att bevara och utveckla Folkparken 
i Lund som park, förslaget att skapa ett kulturcentrum i 
folkparksbyggnaden och att stoppa planerna på 

 
 



Justerare 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2 
Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

bostadsbyggande i parken. 

2012-10-18 

Angelica Svensson (V) och Emma Berginger (MP) instämmer i Björn 
Abelsons (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Klas Svanbergs (M) m fl yrkande mot 
Björn Abelsons (S) m fl yrkande och finner att byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med Klas Svanbergs (M) m fl yrkande. 

Votering begärs. 

Omröstningen utfaller enligt följande. Christer Wallin (M), Jan-Eric 
Andersson (M), Klas Svanberg (M), Staffan Bolin (FP), Mia Honeth 
(FP) och Bernt Bertilsson (C) röstar i enlighet med Klas Svanbergs 
(M) förslag. Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S), 
Emma Berginger (MP) och Angelica Svensson (V) röstar i enlighet 
med Björn Abelsons (S) förslag. 

Med sex röster mot fem röstar har byggnadsnämnden beslutat i 
enlighet med Klas Svanbergs (M) m fl yrkande. 

Byggnadsnämnden beslutar 

att byggnadsnämnden ska rekommendera avslag för 
medborgarförslaget med hänvisning till att kommunstyrelsen lämnat 
ett tydligt uppdrag till stadsbyggnadskontoret att utreda möjligheten 
att bygga hyresrätter enligt LKF:s förslag samt med hänvisning till 



beslutet i § 197 ovan, inom vilken planprocess frågorna ska hanteras. 

Reservationer 

Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Angelica Svensson (V) 
reserverar sig. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret Akten 

 
 

Justerare 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Handläggare Katarina Meier 

Tel E-post 

046-35 56 57 katarina.meier@lund.se 

Byggnadsnämnden i Lund 

168 2012-10-05 

TJÄNSTESKRIVELSE 

1 (2) 

Remissyttrande angående medborgarförslag gällande Folkets park i 
Lund 



Sammanfattning 

Två medborgarförslag angående Folkets park i Lund har inkommit till 
Kommunkontoret från samma förslagsställare. Byggnadsnämnden har 
fått i uppdrag att i ett remissyttrande svara på dessa båda 
medborgarförslag. 

I ett medborgarförslag, inkommet 2012-07-16, framförs att 
Folkparksbyggnaden bör renoveras och huset bli till lokaler för 
Kultur- och Fritidsnämnden. Förslagställaren menar att parken då 
skulle kunna bevaras som just park och att istället bygga bostäder i 
parken helt skulle förstöra Folkparkens karaktär. 

Ett pågående planärende på initiativ av Kommunstyrelsen syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den grönskande miljön är 
viktig för Folkparkens karaktär och avsikten är att bevara denna även 
vid framtagandet av ny detaljplan för området. 

Stadsbyggnadskontoret menar att medborgarförslaget kan, om 
kommunen så önskar, genomföras enligt gällande detaljplan för 
Folkparken som medger specialområde för folkparksändamål. 

I ett andra medborgarförslag, inkommet 2012-09-12, föreslås att en 
plaskdamm anläggs i Folkparken. Detta förslag kan inrymmas inom 
såväl gällande detaljplan som i en ny detaljplan om Lunds kommun så 
önskar. 

Beslutsunderlag 

  • €Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-07-16.  

  • €Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-09-12  

  • €Gällande detaljplan (plankarta), L354  

  • €Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2012-10-05 (denna 
handling) ���Ärendet ���Två medborgarförslag angående Folkets park 
i Lund har inkommit till Kommunkontoret från samma 
förslagsställare. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att i ett 
remissyttrande svara på dessa båda medborgarförslag.  



 
 

 
 

 
 

 
 

Postadress Besöksadresser 

Box 41, 221 00 LUND Bangatan 10 A Byggmästaregatan 4 (lantmäteriavd.) 

Telefon vx Telefax 

046-35 50 00 046-14 60 51 

E-post byggnadsnamnden@lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Internet www.lund.se 

169 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 

I ett medborgarförslag, inkommet till Kommunkontoret 2012-07-16, 
framförs vikten av att behålla Folkparken i Lund som just park. 
Förslaget innebär att befintlig Folkparksbyggnad renoveras och 
används till lokaler för Kultur- och Fritidsnämnden. Författaren till 
medborgarförslaget är starkt emot att Folkparken bebyggs med 
bostäder. 

Ett pågående planärende på initiativ av Kommunstyrelsen syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den del som är aktuell för 
förtätning är i gällande detaljplan till stor del redan utlagd som 
byggrätt. Den grönskande miljön är viktig för Folkparkens karaktär 
och avsikten är att bevara denna även vid framtagandet av ny 
detaljplan för området. 

Stadsbyggnadskontoret menar att medborgarförslaget kan, om 
kommunen så önskar, genomföras enligt gällande detaljplan för 
Folkparken, L354, som medger specialområde för folkparksändamål. 
Detaljplanen innehåller en byggrätt i den sydöstra delen av 
Folkparken i 1-2 våningar. Cirka en tredjedel av ytan är planlagd som 
parkmark. Resten är byggfri mark på kvartersmark. 

I ett andra medborgarförslag, författat 2012-09-11, föreslås att en 
plaskdamm anläggs i Folkparken. Detta förslag kan inrymmas inom 



såväl gällande detaljplan som i en ny detaljplan om Lunds kommun så 
önskar. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att som yttrande över inkommet 
medborgarförslag angående Folkets park hänvisa till 
stadsbyggnadskontorets skrivelse. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

Ole Kasimir Katarina Meier Planchef planarkitekt 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret Akten 
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Sammanträdesprotokoll 1 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2013-01-09 

§ 32 ���Medborgarförslag ”Plaskdamm i Folkparken” 

Dnr KF 2012/0135 

Sammanfattning 

Ulf Berggren föreslår att det ska anläggas en plaskdamm i Folkparken. 

I en senare skrivelse har han återkallat sitt medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 12 september 2012, 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012, 
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 198, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2012, Ulf 
Berggrens skrivelse den 3 december 2012, Kommunkontorets 
tjänsteskrivelse den 7 december 2012. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige, Akten 

 
 

Justerare 

Utdragsbestyrkande 



 

 

 
Kommunkontoret 

Administrativa avdelningen 

Göran Sundberg 046-35 59 49 goran.sundberg@lund.se 

174 2012-12-07 

Medborgarförslag ”Plaskdamm i Folkparken” 

KF 2012/0135 

Sammanfattning 

Ulf Berggren föreslår att det ska anläggas en plaskdamm i Folkparken. 

I en senare skrivelse har han återkallat sitt medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 12 september 2012, 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012, 
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 198, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2012, Ulf 
Berggrens skrivelse den 3 december 2012, Kommunkontorets 
tjänsteskrivelse den 7 december 2012. 

Ärendet 

Ulf Berggren föreslår att det ska anläggas en plaskdamm i Folkparken. 

I en senare skrivelse har han återkallat sitt medborgarförslag. Ärendet 
ska därför skrivas av från vidare handläggning. 

Kommunkontorets förslag till beslut 



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Tjänsteskrivelse 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 

 
Postadress 

Box 41 221 00 Lund 

Anette Henriksson Kommundirektör 

Besöksadress 

Rådhuset, Stortorget 7 

Telefon vx 

046-355000 

Pontus Gunnarsson Administrativ chef 

Telefax Internetadress 

046-152203 www.lund.se 

e-post 

lunds.kommun@lund.se 
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Kommunkontoret 

Administrativa avdelningen 

Göran Sundberg 046-35 59 49 goran.sundberg@lund.se 

177 2012-11-08 

Tjänsteskrivelse 

1 (2) 

 
 

Postadress 

Box 41 221 00 Lund 

Medborgarförslag ”Plaskdamm i Folkparken” 

KF 2012/0135 

Sammanfattning 

Ulf Berggren föreslår att det ska anläggas en plaskdamm i Folkparken. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 12 september 2012, 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012, 
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 198, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2012 

Ärendet 



Ulf Berggren föreslår att det ska anläggas en plaskdamm i Folkparken. 

Förslaget har remitterats till byggnadsnämnden som låtit 
stadsbyggnadskontoret yttra sig över förslaget. Stadsbyggnadskontoret 
har då anfört att anläggandet av en plaskdamm kan inrymmas inom 
såväl den gällande som i en ny detaljplan om Lunds kommun så 
önskar. 

Byggnadsnämnden har beslutat att rekommendera att 
medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen 
lämnat ett tydligt uppdrag till stadsbyggnadskontoret att utreda 
möjligheten att bygga hyresrätter enligt LKF:s förslag samt med 
hänvisning till byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 197, 
inom vilken planprocessfrågorna ska hanteras. 

Kommunkontorets bedömning Kommunkontoret instämmer i den 
bedömning stadsbyggnadskontoret gjort i fråga om möjligheterna att 
genomföra förslaget. Som framhållits i ärendet får frågor om 
utformningen av Folkparken hanteras inom ramen för den pågående 
detaljplaneprocessen. 

Barnkonsekvensanalys 

Kommunkontoret anser inte att ett genomförande av förslagen har 
några mer betydande konsekvenser för barns och ungas situation. 
Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 

Rådhuset, Stortorget 7 046-355000 046-152203 www.lund.se lunds.kommun@lund.se 
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Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget får anses besvarat genom det pågående arbetet 
med framtagandet av en ny detaljplan för Folkparken. 

Anette Henriksson Pontus Gunnarsson Kommundirektör 
Administrativ chef 
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Sammanträdesprotokoll 1 
Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

2012-10-18 

§ 198 Medborgarförslag angående Folkets Park. 

Dnr BN 2012/0199 

Sammanfattning 

Två medborgarförslag angående Folkets park i Lund har inkommit till 
Kommunkontoret från samma förslagsställare. Byggnadsnämnden har 
fått i uppdrag att i ett remissyttrande svara på dessa båda 
medborgarförslag. I ett medborgarförslag, inkommet 2012-07-16, 
framförs att Folkparksbyggnaden bör renoveras och huset bli till 
lokaler för kultur- och fritidsnämnden. Förslagställaren menar att 
parken då skulle kunna bevaras som just park och att istället bygga 
bostäder i parken helt skulle förstöra Folkparkens karaktär. Ett 
pågående planärende på initiativ av kommunstyrelsen syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den grönskande miljön är 
viktig för Folkparkens karaktär och avsikten är att bevara denna även 
vid framtagandet av ny detaljplan för området. Stadsbyggnadskontoret 
menar att medborgarförslaget kan, om kommunen så önskar, 
genomföras enligt gällande detaljplan för Folkparken som medger 
specialområde för folkparksändamål. I ett andra medborgarförslag, 
inkommet 2012-09-12, föreslås att en plaskdamm anläggs i 
Folkparken. Detta förslag kan inrymmas inom såväl gällande 
detaljplan som i en ny detaljplan om Lunds kommun så önskar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-07-16. 
Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-09-12 Gällande 



detaljplan (plankarta), L354 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 
2012-10-05 

Yrkanden 

Klas Svanberg (M) yrkar att byggnadsnämnden ska rekommendera 
avslag för medborgarförslaget med hänvisning till att 
kommunstyrelsen lämnat ett tydligt uppdrag till 
stadsbyggnadskontoret att utreda möjligheten att bygga hyresrätter 
enligt LKF:s förslag samt med hänvisning till beslutet i § 197 ovan, 
inom vilken planprocess frågorna ska hanteras. 

Staffan Bolin (FP) och Bernt Bertilsson (C) instämmer i Klas 
Svanbergs (M) yrkande. 

Björn Abelson (S) yrkar att byggnadsnämnden ska rekommendera 
tillstyrkande av medborgarförslaget och att yttra sig i enlighet med 
följande. Byggnadsnämnden delar många av synpunkterna i 
medborgarförslagen, som förslaget att bevara och utveckla Folkparken 
i Lund som park, förslaget att skapa ett kulturcentrum i 
folkparksbyggnaden och att stoppa planerna på 

 
 

Justerare 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2 
Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

bostadsbyggande i parken. 

2012-10-18 

Angelica Svensson (V) och Emma Berginger (MP) instämmer i Björn 



Abelsons (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Klas Svanbergs (M) m fl yrkande mot 
Björn Abelsons (S) m fl yrkande och finner att byggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med Klas Svanbergs (M) m fl yrkande. 

Votering begärs. 

Omröstningen utfaller enligt följande. Christer Wallin (M), Jan-Eric 
Andersson (M), Klas Svanberg (M), Staffan Bolin (FP), Mia Honeth 
(FP) och Bernt Bertilsson (C) röstar i enlighet med Klas Svanbergs 
(M) förslag. Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S), 
Emma Berginger (MP) och Angelica Svensson (V) röstar i enlighet 
med Björn Abelsons (S) förslag. 

Med sex röster mot fem röstar har byggnadsnämnden beslutat i 
enlighet med Klas Svanbergs (M) m fl yrkande. 

Byggnadsnämnden beslutar 

att byggnadsnämnden ska rekommendera avslag för 
medborgarförslaget med hänvisning till att kommunstyrelsen lämnat 
ett tydligt uppdrag till stadsbyggnadskontoret att utreda möjligheten 
att bygga hyresrätter enligt LKF:s förslag samt med hänvisning till 
beslutet i § 197 ovan, inom vilken planprocess frågorna ska hanteras. 

Reservationer 

Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Angelica Svensson (V) 
reserverar sig. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret Akten 

 
 

Justerare 

Utdragsbestyrkande 



 

 

 
Handläggare Katarina Meier 

Tel E-post 

046-35 56 57 katarina.meier@lund.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

1 (2) 

Remissyttrande angående medborgarförslag gällande Folkets park i 
Lund 

Sammanfattning 

Två medborgarförslag angående Folkets park i Lund har inkommit till 
Kommunkontoret från samma förslagsställare. Byggnadsnämnden har 
fått i uppdrag att i ett remissyttrande svara på dessa båda 
medborgarförslag. 

I ett medborgarförslag, inkommet 2012-07-16, framförs att 
Folkparksbyggnaden bör renoveras och huset bli till lokaler för 
Kultur- och Fritidsnämnden. Förslagställaren menar att parken då 
skulle kunna bevaras som just park och att istället bygga bostäder i 
parken helt skulle förstöra Folkparkens karaktär. 

Ett pågående planärende på initiativ av Kommunstyrelsen syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den grönskande miljön är 



viktig för Folkparkens karaktär och avsikten är att bevara denna även 
vid framtagandet av ny detaljplan för området. 

Stadsbyggnadskontoret menar att medborgarförslaget kan, om 
kommunen så önskar, genomföras enligt gällande detaljplan för 
Folkparken som medger specialområde för folkparksändamål. 

I ett andra medborgarförslag, inkommet 2012-09-12, föreslås att en 
plaskdamm anläggs i Folkparken. Detta förslag kan inrymmas inom 
såväl gällande detaljplan som i en ny detaljplan om Lunds kommun så 
önskar. 

Beslutsunderlag 

  • €Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-07-16.  

  • €Medborgarförslag från Ulf Berggren, inkommet 2012-09-12  

  • €Gällande detaljplan (plankarta), L354  

  • €Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2012-10-05 (denna 
handling) ���Ärendet ���Två medborgarförslag angående Folkets park 
i Lund har inkommit till Kommunkontoret från samma 
förslagsställare. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att i ett 
remissyttrande svara på dessa båda medborgarförslag.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Postadress Besöksadresser 

Box 41, 221 00 LUND Bangatan 10 A Byggmästaregatan 4 (lantmäteriavd.) 

Telefon vx Telefax 

046-35 50 00 046-14 60 51 

E-post byggnadsnamnden@lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Internet www.lund.se 
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I ett medborgarförslag, inkommet till Kommunkontoret 2012-07-16, 
framförs vikten av att behålla Folkparken i Lund som just park. 
Förslaget innebär att befintlig Folkparksbyggnad renoveras och 
används till lokaler för Kultur- och Fritidsnämnden. Författaren till 
medborgarförslaget är starkt emot att Folkparken bebyggs med 
bostäder. 

Ett pågående planärende på initiativ av Kommunstyrelsen syftar till att 
förtäta delar av Folkparken med bostäder. Den del som är aktuell för 
förtätning är i gällande detaljplan till stor del redan utlagd som 
byggrätt. Den grönskande miljön är viktig för Folkparkens karaktär 
och avsikten är att bevara denna även vid framtagandet av ny 
detaljplan för området. 

Stadsbyggnadskontoret menar att medborgarförslaget kan, om 
kommunen så önskar, genomföras enligt gällande detaljplan för 
Folkparken, L354, som medger specialområde för folkparksändamål. 
Detaljplanen innehåller en byggrätt i den sydöstra delen av 
Folkparken i 1-2 våningar. Cirka en tredjedel av ytan är planlagd som 
parkmark. Resten är byggfri mark på kvartersmark. 

I ett andra medborgarförslag, författat 2012-09-11, föreslås att en 
plaskdamm anläggs i Folkparken. Detta förslag kan inrymmas inom 
såväl gällande detaljplan som i en ny detaljplan om Lunds kommun så 
önskar. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att som yttrande över inkommet 
medborgarförslag angående Folkets park hänvisa till 
stadsbyggnadskontorets skrivelse. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

Ole Kasimir Katarina Meier Planchef planarkitekt 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret Akten 



	  


