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Kultur- och fritidsnämnden

Beställning av kulturhus i Folkparken i Lund
Sammanfattning
Frågan om Folkparkens användning har diskuterats och utretts flera 
gånger sedan 2000-talets början. Kultur- och fritidsnämnden har utrett 
frågan bland annat år 2007, 2011, 2015, 2016 och då har även 
servicenämnden fått uppdraget att beräkna kostnader och ta fram förslag 
gällande:

• Kampsportcentrum
• Kulturhus
• Kulturhus för unga
• Dans- och teaterhus

Då det av olika anledningar, parlamentariska och  ekonomiska, ej har gått 
att få gehör för något av förslagen så har de inte kunnat utvecklas vidare. 
Nu finns en möjlighet att iordningställa byggnaden för kulturverksamhet 
med fokus på undervisning, scenkonst och efterhand 
biblioteksverksamhet och genom detta inledande steg koppla ihop detta 
med det större arbete som pågår med att säkerställa scener och flexibla 
kulturhuslokaler i Lund. Förutsättningarna för detta, utifrån husets status 
och avsatta medel, är goda.

Under senare år har följande åtgärder genomförts för underhåll av 
byggnaden: 

 Nytt vidarekopplat brandlarm (på grund av flyktingboendet) 2015
 Nytt tak på hela stora huset 2016
 Invändig målning i annexet 2016
 Sanering av delar av källaren (på grund av fukt och luktproblem) 

2017
 Uppdatering av brandskydd (utrymningsskyltar, brandsläckare, 

brandspjäll med mera) 2017
 Tvätt av stora pergolan 2017
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Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att avsätta 15 miljoner kronor 
i investeringsmedel för Folkparken och utifrån uppkomna behov för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet föreslås att dessa nu används 
som beskrivs.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 
(denna skrivelse)
Beställningsskrivelse avseende ny- och ombyggnation av Folkparken 
etapp 1, daterad den 6 februari 2018
Projektplan: Utredning av Folkparken i Lund, version 2, daterad den 23 
september 2016, upprättad av serviceförvaltningen genom 
Lundafastigheter

Barnets bästa
Beslutet kommer i hög grad att påverka barn, då de föreslagna åtgärderna  
möjliggör för unga att kunna fortsätta med undervisning och utövande av 
musik, dans och teater under renovering av andra lokaler.

Ärendet
Folkparken ritades av arkitekten Bengt Edman 1965 och stod färdig 
1976. Den användes under en period som mötesplats för olika 
arrangemang inom traditionell folkparksverksamhet, dans, teater, shower 
med mera. Under 1980-talet sjönk användningsgraden och 1992 inbjöd 
fastighetskontoret till en kombinerad arkitekt- och markanvisningstävling 
för att utreda möjligheterna till ny och annan användning av huset och 
området. Dock uppstod en stark opinion för att bevara byggnaden och 
projektet fick avbrytas. Sedan dess har byggnaden endast använts 
sporadiskt och olika förslag till verksamhet har passerat genom åren, 
dock utan långsiktigt resultat.

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att avsätta 15 miljoner kronor 
för upprustning av Folkparken under beteckningen ”Kulturhusen i Lund 
etapp 1”. Ärendet har behandlats i kommunens investeringsgrupp och i 
den strategiska lokalgruppen. En enkel utredning genomfördes under 
2016, i vilken beskrevs en rad åtgärder för att möjliggöra för den 
kulturverksamhet och de olika behov som finns.
År 2017 tog processen kring att renovera Stadshallen ny fart och ett 
inriktningsbeslut angående nödvändiga investeringar och ombyggnad 
med start hösten 2018 fattades. Vidare fattades beslut om att bygga en 
femte gymnasieskola: Hedda Anderssongymnasiet - före detta 
Svaneskolan.
Såväl Stadshallens som Svaneskolans aula är arenor för kulturskolans 
undervisning för barn och unga inom dans, teater och orkester. Vidare 
repeterar och konserterar Stadsorkestern och Hemvärnets musikkår i 
Stadshallens stora sal. Behovet av en evakueringslokal, som kan lösa de 
behov som uppstår till följd av renovering av Stadshallen och uppförande 
av Hedda Anderssongymnasiet, har därför hög prioritet då antal barn och 
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unga, som påverkas varje vecka under en ombyggnadsperiod är strax 
över 500 personer.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför beställt en enkel utredning, 
daterad den 17 oktober 2017 av serviceförvaltningen för att utreda om 
Folkparken genom ombyggnation och eventuell komplettering kan 
anpassas för att fungera som evakueringslokaler för Kulturskolans 
verksamhet. Beslut om beställning har fattats på delegation av kultur- och 
fritidsdirektör och gäller evakueringsåtgärder. Detta projekt har påbörjats 
och kommer att lösa uppkomna behov.

Utöver redan beställd anpassning föreligger ett behov av 
fastighetsanknutna åtgärder och verksamhetsspecifika anpassningar för 
att Folkparken på sikt ska fungera som ett kulturhus. Stadshallens 
förestående renovering, som kommer pågå under ett antal år, skapar ett 
stort behov av en fungerande konsertsal. Dialog förs med teatergruppen 
Sagohuset och det har vidare förts en mångårig diskussion om att etablera 
en biblioteksverksamhet i Folkparken. Samtliga förslag gagnas av att 
huset och dess grundläggande infrastruktur är i ordning. Innehållet 
kommer att kunna ändras och anpassas över tid och utifrån aktuella 
behov. Renoveringen kan räknas som den första etappen av det politiskt 
beslutade ärendet Kulturhusen etapp 1 i Lund.

Projektet Kulturhus etapp 1 i Lund, Folkparken är upptaget i den 
kommungemensamma investeringsplanen och investeringen har 
behandlats i lokalgruppen och delvis i investeringsgruppen. Då det finns  
avsatt utrymme i investeringspott om 15 miljoner kronor, där en del har 
avgått som beställning på evakueringsåtgärder, så föreslår nu 
förvaltningen att en beställning ska göras för resterande belopp till nedan 
åtgärder. Resurser för att täcka hyra och drift möjliggörs genom bortfall 
av hyreskostnad för Stadshallen och Svaneskolans aula och ryms inom 
nämndens ram med tillägg av den uppräkning som har fördelats i 
ekonomi- och verksamhetsplan för Kulturhusen i Lund etapp 1.

Behovsbeskrivning och syfte
Projektet syftar till att påbörja upprustning av Folkparken som kulturhus, 
etapp 1 utifrån kommunfullmäktiges beslut i EVP-processen 2015. 

Beställningen utgår från åtgärder presenterade i Projektplan - Utredning 
Folkparken version 2, daterad den 23 september 2016 och upprättad av 
Lundafastigheter. De mest angelägna åtgärderna för att byggnaden 
oavsett verksamhet ska kunna användas på längre sikt ingår i denna 
beställning. Åtgärderna har valts ut utifrån ovan nämnda rapport.
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De delar som är mest angelägna att åtgärda är:

 Publik-, teknik- och akustikåtgärder i byggnadsdel A 

 Anpassning av fastighetsstyrning, larm, passage, brandlarm och 
allmänbelysning anpassad för scenverksamhet

 Öppning i vägg mellan byggnad A och B förses med sluss för att 
hindra ljud mellan rummen och för att återställa möjligheten till 
fri kommunikation mellan de båda rummen i enlighet med 
antikvarisk rekommendation i tidigare nämnda projektplan

 Iordningsställande av våtutrymme i byggnadsdel B

 Portar renoveras eller byts ut beroende på dess nuvarande skick.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till beställning och översända densamma till 

kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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