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§ 120 Beställning av kulturhus i Folkparken i 
Lund

Dnr KS 2018/0214

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med EVP 2018-2020 att 
avsätta 15 miljoner kronor till ett Kulturhus i Lund. Behovet av 
ersättningslokaler för Kulturskolan har därefter uppstått till följd av 
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 är att Lund, 
under en period, förlorar en publik konsertsal. Det finns förutsättningar 
för att genomföra renoveringar och anpassningar av Folkparksbyggnaden 
så att denna ska kunna användas för evakuering men även för att 
byggnaden på lång sikt ska kunna fungera som ett kulturhus. I huvudsak 
är det som dans, teater och repetitionssal för kommunens olika orkestrar 
som idag Stadshallen och Svaneskolans aula används.
Investeringen ska, i ett första skede, skapa en kortsiktig lösning som 
evakueringslokal för Kulturskolan, samtidigt som byggnaden genomgår 
en lättare upprustning och iordningställs för framtida kulturverksamhet 
som scenkonst, eventuellt bibliotek och flexibla kulturhuslokaler.
Kommunkontoret förslår att kommunstyrelsen godkänner Kultur- och 
fritidsnämndens beställning om en investeringsutgift om 6 miljoner 
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 april 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 dnr 
KU 2018/0030.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018, § XX dnr KU 
2018/0030
Beställningsmall daterad 6 februari 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Hanna 
Gunnarsson (V) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra ombyggnation och 
anpassning av Folkparksbyggnaden med 6 mnkr
att investeringens finansieras med kultur- och fritidsnämndens befintliga 
investeringsram.
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att uppdra åt Kommunkontoret att redovisa förslag till långsiktig 
användning och finansiering av folkparken samt,
att redovisa en plan för det totala lokalbehovet och lokalplaneringen för 
kulturlokaler gällande användning och ekonomi
att uppdragen ovan redovisas för kommunstyrelsen senast i augusti 2018.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till Kommunkontoret, med uppdraget att i 
samarbete med berörda förvaltningar ta fram förslag till en eller flera 
andra evakueringslokaler för Kulturskolan, istället för Folkparken.
I andra hand yrkas
att det liggande förslaget avslås.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C), 
Philip Sandberg (L) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att utreda om det finns 
andra befintliga alternativ till Folkparken som ersättningslokal för 
Kulturskolan samt att återkomma med analys och bedömning om 6 
miljoner kronor räcker för att finansiera de föreslagna åtgärderna i 
Folkparken.
I andra hand yrkas avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena om återremiss mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandena.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Börje Heds (FNL) m.fl 
yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl avslagsyrkande.
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Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Börje 
Hed (FNL) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Torsten 
Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) 
röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Börje Heds (FNL) m.fl 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra ombyggnation och 

anpassning av Folkparksbyggnaden med 6 mnkr
att investeringens finansieras med kultur- och fritidsnämndens befintliga 

investeringsram.
att uppdra åt Kommunkontoret att redovisa förslag till långsiktig 

användning och finansiering av folkparken samt,
att redovisa en plan för det totala lokalbehovet och lokalplaneringen för 

kulturlokaler gällande användning och ekonomi
att uppdragen ovan redovisas för kommunstyrelsen senast i augusti 2018.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 120/01-02.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Barn- och skolförvaltningen, lokalplaneringen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten.


