
Hittills	  tagna	  beslut	  i	  Folkparksfrågan	  150921	  
	  
1. Kommunfullmäktigebeslut	  150611:	  

Investeringsram:	  5	  000	  000	  kr	  (2016);	  10	  000	  000	  kr	  (2017)	  
Verksamhet/(drift):	  1	  638	  000	  kr	  (2017);	  2	  275	  000	  kr	  (2018)	  
	  

2. Byggnadsnämndsbeslut	  150820:	  
Byggnadsnämnden	  beslutar	  att	  som	  svar	  på	  länsstyrelsens	  remiss	  
avseende	  Byggnadsminnesförklaring	  av	  Folkparksbyggnaden	  i	  
Lund,	  Väster	  5:10	  framföra	  vad	  som	  anförts	  i	  
stadsbyggnadskontorets	  tjänsteskrivelse	  2015-‐07-‐13	  med	  
tillägget	  att	  om	  en	  byggnadsminnesförklaring	  ändå	  sker	  bör	  
skyddsbestämmelserna	  utformas	  med	  tanke	  på	  att	  kompletteringar	  
och	  ändring	  av	  byggnadens	  interiör	  ska	  kunna	  genomföras.	  
Tillgängligheten	  måste	  förbättras	  och	  mindre	  komplementbebyggelse	  
öster	  eller	  norr	  om	  byggnaden	  möjliggöras.	  
	  
a)	  Stadsbyggnadskontorets	  tjänsteskrivelse	  150713:	  
Stadsbyggnadskontorets	  sammantagna	  bedömning	  är,	  med	  
hänvisning	  till	  de	  rutiner	  och	  den	  kompetens	  som	  bevakar	  
kulturmiljöfrågorna	  i	  Lund,	  samt	  att	  folkparksbyggnaden	  är	  i	  
kommunal	  ägo,	  att	  de	  verktyg	  som	  tillhandahålls	  i	  PBL	  torde	  vara	  
tillräckliga	  för	  att	  bevaka	  folkparksbyggnadens	  kulturhistoriska	  
värden.	  
b)	  Även	  från	  ovanstående	  tjänsteskrivelse	  150713:	  
Byggnadsnämnden	  har	  2014	  uppdragit	  åt	  stadsbyggnadskontoret	  att	  
ta	  fram	  ett	  förslag	  till	  ny	  detaljplan	  för	  folkparksbyggnaden	  och	  dess	  
närmiljö.	  I	  detta	  planarbete	  har	  en	  antikvarisk	  förundersökning	  
beställts	  från	  Thyréns.	  Rapporten	  redovisar	  en	  bedömning	  av	  
byggnadens	  tekniska	  skick	  och	  ett	  utlåtande	  kring	  dess	  antikvariska	  
värden.	  Planarbetet	  inväntar	  för	  närvarande	  inriktningsdirektiv	  
från	  byggnadsnämnden.	  

	  
	  	  	  	  3.	  Kultur-‐	  och	  fritidsnämndensbeslut	  150820:	  

Kultur-‐	  och	  fritidsnämnden	  beslutar	  att	  ge	  kultur-‐	  och	  
fritidsförvaltningen	  i	  uppdrag	  att	  teckna	  en	  
uppdragsöverenskommelse	  med	  serviceförvaltningen	  för	  att	  
samordna	  processen	  med	  hur	  ett	  förslag	  på	  hur	  folkparken	  kan	  
byggas	  om	  till	  ett	  lokalt	  kulturhus	  med	  bland	  annat	  bibliotek,	  
fritidsgård/klubb	  och	  lokal	  scen	  att	  be	  serviceförvaltningen	  



beräkna	  ombyggnadskostnaderna	  för	  detta	  att	  be	  
serviceförvaltningen	  ta	  fram	  en	  driftsbudget	  för	  detta.	  
	  
a)	  Kultur-‐	  o	  fritidsförvaltningens	  tjänsteskrivelse	  150701:	  
Kultur-‐	  och	  fritidsförvaltningens	  förslag	  till	  beslut	  
att	  ge	  kultur-‐	  och	  fritidsförvaltningen	  i	  uppdrag	  att	  teckna	  en	  
uppdragsöverenskommelse	  med	  serviceförvaltningen	  för	  att	  
samordna	  processen	  med	  hur	  ett	  förslag	  på	  hur	  folkparken	  kan	  
byggas	  om	  till	  ett	  lokalt	  kulturhus	  med	  bland	  annat	  bibliotek,	  
fritidsgård/klubb	  och	  lokal	  scen	  att	  be	  serviceförvaltningen	  
beräkna	  ombyggnadskostnaderna	  för	  detta	  att	  be	  
serviceförvaltningen	  ta	  fram	  en	  driftsbudget	  för	  detta	  samt	  att	  
anse	  skrivelse	  ”Folkparkens	  framtid”	  från	  Christer	  Wallin	  (M)	  och	  
Philip	  Sandberg	  (FP)	  (KU	  2015/0174)	  besvarad	  genom	  denna	  
skrivelse.	  

	  
	  
Kultur-‐	  och	  fritidsförvaltningen:	  
Urban	  Olsson	   	   	   Karin	  Bergendorff	  
Förvaltningschef	   	   Bibliotekschef	  
 
	  
	  

	  
	  	  

	  
	  
	  

	  


