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Sammanfattning

Moderaterna och Folkpartiet påtalar i skrivelse att Folkparksbyggnaden i 
Lund under lång tid har varit föremål för en debatt om hur byggnaden ska 
användas. De framför att Kraftsportalliansen i Lund under år 2014 har 
arbetat med att organisera sig för att kunna hävda sitt lokalbehov och 
tillsammans finansiera en bättre lokal än vad föreningarna har var för sig 
i dagsläget. Representanter från Kraftsportalliansen har ställt sig positiva 
till att kommunen istället utreder förutsättningarna att få inrymma ett 
kraftsportcentrum i Folkparksbyggnaden. Med anledning av ovanstående 
föreslår Moderaterna och Folkpartiet kommunstyrelsen besluta

att tillsätta en snabbutredning för att klarlägga vilka 
möjligheter som finns för att omvandla 
Folkparksbyggnaden till ett kraftsportcentrum, samt

att utredningen ska visa vilka ytor som behövs för 
kraftsportsverksamhet, visa vilka kostnader en ombyggnad 
skulle medföra och vilken hyra det skulle resultera i för 
föreningarna, visa om och hur en sådan anläggning kan 
samanvändas av exempelvis Polhemsskolan, samt inhämta 
synpunkter från Kraftsportalliansen så att hyresfrågan kan 
vägas mot deras möjligheter

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2015 (denna skrivelse)
Moderaterna och Folkpartiets skrivelse den 20 januari 2015

Barnets bästa 
Beslutet bedöms i detta skede inte påverka barn.
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Ärendet
Moderaterna och Folkpartiet påtalar i skrivelse att Folkparksbyggnaden i 
Lund under lång tid har varit föremål för en debatt om hur byggnaden ska 
användas. Kraftsportalliansen i Lund har under år 2014 arbetat med att 
organisera sig för att kunna hävda sitt lokalbehov och tillsammans 
finansiera en bättre lokal än vad föreningarna har var för sig i dagsläget. 
Kraft sportalliansen har tidigare lanserat idén om att bygga ut och 
anpassa Bollhuset till att bli ett kraftsportcentrum. 

Efter möten under sommaren 2014 framkom det emellertid att kostnader, 
utrymmen samt Polhemsskolans behov gör det svårt eller till och med 
omöjligt att få in ett kraftsportcentrum i Bollhuset. 

Representanter från Kraftsportalliansen har ställt sig positiva till att 
kommunen istället utreder förutsättningarna att få inrymma ett 
kraftsportcentrum i Folkparksbyggnaden. 

Kommunkontorets kommentar
Kultur och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
lokalbehovet för kraftsporten i Lund. Frågan om Folkparksbyggnaden är 
en lämplig lokalisering bör prövas i denna gentemot andra möjliga 
lösningar. 
Kommunkontoret föreslår att skrivelsen överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för fortsatt handläggning och prövning i utredningen om 
kraftsportens lokalbehov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden.

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson Carin Hillåker
Kommundirektör bitr. kommundirektör
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