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Kultur- och fritidsnämnden

Lundaförslag angående flytt av Västers 
bibliotek till Folkparken i Lund

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Kent Nilsson 
angående flytt av Västers bibliotek till Folkparken i Lund till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning och direkt besvarande. 

Kent Nilsson, ordförande i föreningen Folkparkens framtid, föreslår att 
Västers bibliotek skall flytta in i Edmanska huset i Folkparken för att på 
så sätt bli mer synligt och tillgängligt för medborgarna.

Kultur- och fritidsnämnden har den 21 september 2017 beslutat att 
förlänga nuvarande hyreskontrakt avseende Västers bibliotek till den 31 
december 2019.

Beslut om att förlänga hyreskontraktet har fattats med anledning av att 
det är oklart hur Folkparken i Lund kommer att användas framöver och 
att det därmed också är osäkert om biblioteket kan flytta dit. Kultur- och 
fritidsnämnden räknar med att under de närmaste åren kunna få klarhet i 
detta.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 
(denna skrivelse)
Lundaförslag, daterat den 9 maj 2017

Barnets bästa
Beslutet bedöms i detta läge inte beröra barn och unga. 

Ärendet
Kent Nilsson, ordförande i föreningen Folkparkens framtid, föreslår att 
Västers bibliotek skall flytta in i Edmanska huset i Folkparken för att på 
så sätt bli mer synligt och tillgängligt för medborgarna. Lokalen 
möjliggör också verksamheter som konstutställning, dans och teater, 
vilket skulle ge en förstärkt helhetsupplevelse för besökarna. Vidare 
skulle ett café och en naturlekplats kunna passa väl in och göra 
biblioteket till ett sammanhållande nav för ett lokalt kulturhus på Väster i 
Lund. 
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Kultur- och fritidsnämnden har den 21 september 2017 fattat beslut om 
att förlänga hyreskontraktet för Västers bibliotek till den 31 december 
2019. Beslut om att förlänga hyreskontraktet fattades med anledning av 
att det är oklart hur Folkparken kommer att användas framöver och att 
därmed också är osäkert om stadsdelsbibliotekets verksamhet kan flytta 
dit. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att frågan kommer att avgöras 
inom kommunen under de närmaste åren

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anse lundaförslag angående flytt av Västers bibliotek till 

Folkparken vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i 
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Karin Bergendorff
bibliotekschef

Beslut expedieras till:
Kent Nilsson
Kommunstyrelsen
Akten

Page 212 of 222


