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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Beställare: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Beställning av ny- eller ombyggnad
Folkparken etapp 1

Typ av byggnation

 BYGGNATION: beställs och beslutas av nämnd/KS/KF 
(repeterande objekt, låg risk)

 STRATEGISK* BYGGNATION: beställs och beslutas av 
nämnd/KS/KF

*Unika, sällanbyggen, bedömt högriskprojekt

Sektioner markerade med asterisk (*) är i första hand tillämpbara på strategisk 
byggnation.
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2. Bakgrund och behov

2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare beställt en enkel utredning, daterad 
2017-10-17 av serviceförvaltningen, för att utreda om Folkparken genom 
ombyggnation och eventuell komplettering kan anpassas för att att fungera som 
evakueringslokaler för Kulturskolans verksamhet. Anpassningen räknas som en del 
av en första etapp av det politiskt beslutade ärendet Kulturhusen 1 i Lund. 

Behovet av ersättningslokaler för Kulturskolan har uppstått på grund av andra fattade 
beslut, t.ex. renoveringen av Stadshallen och kommande rivning av Svaneskolans 
aula. Det innebär att den huvudsakliga verksamheten vad gäller dans, teater och 
orkester står utan lokaler. 

En ytterligare konsekvens av renoveringen av Stadshallen blir att Lund förlorar en 
publik konsertsal under den period som Stadshallen renoveras. 

Utöver den redan beställda anpassningen föreligger ett behov av fastighetsanknutna 
åtgärder och verksamhetsspecifika anpassningar för att Folkparken på sikt ska 
fungera som ett kulturhus. 

Det innebär att investeringen i ett första skede ska skapa en kortsiktig lösning som 
evakueringslokaler för Kulturskolan samtidigt som byggnaden genomgår en lättare 
upprustning och iordningställs för annan kulturverksamhet. 

Projektet Kulturhus i Lund, Folkparken är upptaget i den kommungemnsamma 
investeringsplanen samt har behandlats i lokalgruppen.

Utredningar av Folkparken har tidigare gjorts, eftersom man under en längre tid har 
sökt efter en användning för Folkparken. Utredningarna har resulterat i olika åtgärder 
och förslag som dock inte har genomförts. Detaljplan för området finns.  

2.2. Behovsbeskrivning och syfte

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

Beställningnen utgår från åtgärder presenterade i Projektplan - Utredning Folkparken 
version 2, daterad 2016-09-23 samt upprättad av Lundafastigheter. De mest 
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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.

De delar som är mest angelägna att åtgärda är:

 Publik-, teknik- och aukustikåtgärder i byggnadsdel A
 Öppning i vägg mellan byggnad A och B ska 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.

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

 Iordningsställande av våtutrymme i byggnadsdel B
 Portar renoveras eller byts ut beroende på dess nuvarande skick.

2.3. Alternativ till investeringen

Föreslagna investeringar är nödvändiga för att huset ska fungera som kulturhus. 
Ytterligare investeringar föreslås bli gjorda på sikt. I dagsläget bedöms inga andra 
alternativ finnas. 

3. Lösningsförslag och avgränsningar

3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter)

Projektet ska resultera i att ovannämnda åtgärder genomförs för att säkerställa 
möjligheten att bedriva verksamhet i huset. 

4. Förutsättningar

4.1. Tidsram

Projektet ska vara klart snarast möjligt.
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4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter)

Projektbudget totalt, 15 mnkr varav sex mnkr är intecknade genom två tidigare 
beställningar, fattade på delegation och daterade 2017-12-11. Tre mnkr ska användas 
till publik-, teknik- och aukustikåtgärder. Resterande sex mnkr används för övriga 
åtgärder i denna beställning. 

Investeringen bedöms till största del infalla under 2018. Projektet finansieras inom 
kommunstyrelsens ram för kultur- och fritidsnämnden, Kulturhusen i Lund, etapp 1. 

4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter)

Det har avsatts driftsmedel från och med 2018 med 2 275 tusen kronor årligen. 
Preliminärt hyresavtal ska justeras utifrån investeringen.  

4.4. Följdinvesteringar

Investeringen innebär följdinvesteringar i lös teknik, som kan kopplas direkt till 
verksamheten. Investeringen kan också innebära ytterligare följdinvesteringar i 
inventariet m.m. En stor del av inventarier och lös teknik kommer dock att 
återanvändas från Stadshallen. 

4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter)

4.6. Arbetsmiljö

Investeringen har inte varit uppe i lokal samverkan och det har inte genomförts 
någon risk- och konsekvensanalys. Skyddsombud har inte varit involverat. Detta 
arbete kommer att ske parallellt under våren 2018. 

4.7.  Övrigt

Samverkan mellan Lundafastigheter och kultur- och fritidsförvaltningen är av stor 
vikt i detta projekt, särskilt vad gäller de tre mnkr för publik-, teknik- och 
aukustikåtgärder i byggnadsdel A.
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5. Fastställande 

Kultur- och fritidsnämnden 
Lund 2018-02-27

_______________________________________
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