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Ansökaningar om medel ur miljöanslag från föreningar för 
verksamhet år 2014 – Folkparkens framtid 
Dnr KS 2013/1010 
 
 
Föreningen Folkparkens framtid har lämnat i tre ansökningar ur 
miljöanslaget för tre olika projekt. 

 Barnens naturpark – Folkparken i Lund 35 000kronor. 
 Stadsodling – Folkparken i Lund 25 000 kronor 
 Återskapande av arkaderna/pergolan för folkparksbyggnaden i 

Lund.60 000 kronor 
 
Projektet Barnens naturpark syfte är att presentera en handlingsplan för att 
utveckla Folkparken i Lund till Barnens naturpark. Man vill föreslå 
metodik och motiveringar för att förändra den befintliga parken till en 
naturpark, med särskild inriktning mot egenskaper som underlättar dess 
roll som undervisnings- och upplevelsepark för barn. 
 
Projektet Stadsodling syfte är att erbjuda privatpersoner att odla i liten 
skala i Folkparkens nordöstra hörn. 
 
Projektet Återskapande av arkaderna/pergolan för folkparksbyggnaden i 
Lund vill genom upprustningen av arkaderna kan värdet och intresset för 
byggnaden och hela folkparken bli ett lyft för miljön i området. I ansökan 
anges att pergolorna framför folkparksbyggnaden genom åren har blivit 
det som utseendemässigt tagit störst skada av kommunens oförmåga att 
underhålla byggnaden.  
 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om Barnens naturpark – Folkparken i Lund 2013-11-14 
 Ansökan om Stadsodling – Folkparken i Lund 2013-11-14 
 Ansökan om Återskapande av arkaderna/pergolan för 

folkparksbyggnaden i Lund – Folkparken i Lund 2013-11-14 
 Tjänsteskrivelse Ansökaningar om medel ur miljöanslag från 

föreningar för verksamhet år 2014 – Folkparkens framtid 2013-11-25  
 Regler för Lunds kommuns miljöanslag 2008-05-08 
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Avdelningens bedömning 
Folkparkens framtid är en relativt nystartad förening om arbetar med att på 
olika sätt verka för utveckling av Folkparken. De har inkommit 
sammantaget med tre ansökningar ur miljöanslaget. 
 
Barnens naturpark 
Förslaget att utveckla Folkparken till en Barnens naturpark är mycket 
lovvärt och bakgrundsmaterialet visar på att parken mycket väl skulle 
kunna användas till detta ändamål. Tyvärr har föreningen dock inte 
förankrat sina goda ideér med de målgrupper som de anger för den rapport 
de vill ta fram. De har exempelvis inte varit i kontakt vare sig med 
Naturskolan eller med avdelningen som de anger bland tänkta målgrupper. 
Dessutom lämnar den mycket kortfattade budgeten ingen information om 
hur arbetet är tänkt att gå till. 
 
Miljöanslagets regler  
I reglerna för miljöanslaget anges bland annat att åtgärden ska vara av 
pilotkaraktär. Liknande verksamhet som Barnens naturpark har med 
framgång sedan några år bedrivits på Sankt Hans backar. Avdelningen 
bedömer därför att projektet inte kan anses vara av pilotkaraktär och 
uppfyller därför inte reglerna för miljöanslaget. 
 
Stadsodling i Folkparken 
Förslaget att erbjuda kringboende möjlighet att odla i liten skala i 
Folkparken är mycket vällovligt. Av ansökan framgår dock tyvärr inte hur 
väl förankrade idéerna är. Park- och Naturkontoret vid Tekniska 
förvaltningen har exempelvis inte blivit kontaktade angående projektet. 
 
Miljöanslagets regler 
I reglerna för miljöanslaget anges bland annat att åtgärden ska vara av 
pilotkaraktär. Stadsodling har på senare år med framgång bedrivits på flera 
platser i kommunen. Avdelningen kan inte se hur denna ansökan på något 
sett belyser någon ny aspekt på stadsodling och bedömer att projektet 
därför inte är av pilotkaraktär och därigenom inte uppfyller reglerna för 
miljöanslaget. 
 
Återskapande av arkaderna/pergolan för folkparksbyggnaden i Lund 
Det är mycket möjligt att upprustning och återskapande av 
arkaderna/pergolan för folkparksbyggnaden i Lund skulle innebära ett 
positivt lyft för miljön i området och att detta skulle öka värdet och 
intresset för byggnaden och hela folkparken. 
 
Miljöanslagets regler 
Miljöanslagets syfte är att det ska användas för ändamål som bidrar till en 
ekologiskt hållbar utveckling och gynnar en god miljö i Lunds kommun 
Avdelningen bedömer att Återskapande av arkaderna/pergolan för 
folkparksbyggnaden i Lund inte ligger inom det område som miljöanslaget 
avser och inte överensstämmer med de antagna reglerna för anslaget. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott avslår ansökan om medel ur 
miljöanslaget till projektet Barnens naturpark – Folkparken i Lund. 
 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott avslår ansökan om medel ur 
miljöanslaget till projektet Stadsodling – Folkparken i Lund. 
 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott avslår ansökan om medel ur 
miljöanslaget  till  projektet  ”Återskapande av arkaderna/pergolan för 
folkparksbyggnaden i Lund.” 
 
 
 
 
Britt Steiner 
Planeringschef 

Kristina Fontell 
Miljöstrateg 

 
Ärendet expedieras till: 
KS för kännedom 
 
 


