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§ 37

Remiss från Länsstyrelsen avseende förslag
till byggnadsminnesförklaring av
folkparkshuset med park i Lund, Väster 5:10
och del av Väster 7:1, Lunds kommun
Dnr KU 2019/0039

Sammanfattning
Länsstyrelsen överväger att besluta om byggnadsminnesförklaring
av folkparksbyggnaden med park och har översänt förslaget för
yttrande till Lunds kommun. Länsstyrelsen kan förklara en byggnad,
som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i
ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt
värde, för byggnadsminne. Förslaget innebär ett antal
skyddsbestämmelser, som kan innebära viss begränsning för
framtida verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningens
sammanvägda bedömning är dock att det fortsatt går att bedriva en
god verksamhet i folkparken.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari
2019
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 22 januari 2019
Remiss från Länsstyrelsen avseende förslag till
byggnadsminnesförklaring av folkparkshuset med park i Lund,
Väster 5:10 och del av Väster 7:1, Lunds kommun, daterad den 19
december 2018

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att förvaltningens förslag ska ändras
genom att stryka de två sista styckena i tjänsteskrivelsen och ersätta
dem med följande formulering: ”Kultur- och fritidsnämnden gör
sammantaget bedömningen att en byggnadsminnesförklaring
riskerar att medföra alltför stora begränsningar i byggnadens
framtida användning och avstyrker därför länsstyrelsens förslag till
byggnadsminnesförklaring. Under alla omständigheter bör
fastigheten undantas från en eventuell byggnadsminnesförklaring.”
Sebastian Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande justering: att formuleringen ”Sveriges yngsta
byggnadsminne” ska ändras till ”ett av Sveriges yngsta
byggnadsminnen”.
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Adrian Borin (M) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Gunnar
Brådviks (L) yrkande.
Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till Sebastian Perssons (S) yrkande
samt avslag till yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera.
Göran Fries (V) yrkar bifall till Sebastian Perssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Gunnar Brådvik (L) med flera samt yrkande från Sebastian
Persson (S) med flera. Ordföranden ställer proposition på de två
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

förvaltningens förslag ska ändras genom att stryka de två sista
styckena i tjänsteskrivelsen och ersätta dem med följande
formulering: ”Kultur- och fritidsnämnden gör sammantaget
bedömningen att en byggnadsminnesförklaring riskerar att
medföra alltför stora begränsningar i byggnadens framtida
användning och avstyrker därför länsstyrelsens förslag till
byggnadsminnesförklaring. Under alla omständigheter bör
fastigheten undantas från en eventuell
byggnadsminnesförklaring.”

att

översända förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen som kultur- och fritidsnämndens svar på
remissen

Reservationer
Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna yrkanden och
inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 4, 5 och 6.
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Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ gör bedömningen att det även efter en
byggnadsminnesförklaring är möjligt att bedriva en fungerande
verksamhet i folkparkshuset utan alltför stora begränsningar. ”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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