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§ 71
Från Christer Wallin (M) samt Philip Sandberg (FP) 
inkommen skrivelse angående Folkparkens framtid
Dnr KS 2015/0070  

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
Moderaterna och Folkpartiets skrivelse den 20 januari 2015

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Matthew Bonnor (SD), Christer Wallin (M), Philip 
Sandberg (FP), Anne Landin (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att överlämna skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Mats Olsson (V) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
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Nej för bifall till Mats Olssons (V) yrkande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger 
(MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga 
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Phlip Sandberg (FP), Anne 
Landin (FNL) och Matthew Bonnor (SD) röstar Ja.

Mats Olsson (V) röstar Nej.

Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Elin 
Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna skrivelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten


