Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-21

§ 52

Remiss: förslag till beslut om
byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset med park, Väster 5:10 och
del av Väster 7:1

Dnr BN 2018/0621

Sammanfattning
Fråga har väckts om byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset
med park i Lund. Ärendet remitterades till bla Byggnadsnämnden
2015 (BN 2015/0107) och därefter har länsstyrelsen berett frågan
ytterligare och nu föreslås en byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset samt omgivande park.
Ärendet har via kommunkontoret remitterats till Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Servicenämnden för yttrande.
Förvaltningen kan se såväl för- och nackdelar med en
byggnadsminnesförklaring, men den sammanvägda bedömningen är
att byggnadens kulturvärden är möjliga att skydda via Plan- och
bygglagens regelverk.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-04
Yttrande från stadsantikvarien 2019-03-01
Länsstyrelsens remiss 2018-12-19
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-13 (BN
2015/0107)

Yrkanden
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Björn Abelson (S) och Bo
Wennergren (FI) yrkar att avslå att nämnden ska ställa sig negativ
till att byggnadsminnesförklara Folkparken, såväl byggnader som
omgivande park. De skydd som finns idag är inte lika starka som de
som en byggnadsminnesförklaring innebär.
Byggnadsminnesförklaringen står inte i konflikt med den framtida
utvecklingen av parken för de behov som Lundaborna har, då det i
skötselplanerna skrivs in möjligheter till utveckling av parken.
Klas Svanberg (M) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med Klas
Svanbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Lena Gustafsson (M) och Ann Tångmark (FNL)
röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Daniel Fatemi (S), Axel
Hallberg (MP) och Bo Wennergren (FI) röstar för bifall till Axel
Hallbergs (MP) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut i enlighet med Klas Svanbergs (M) yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

som svar på länsstyrelsens remiss avseende
Byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park i Lund,
Väster 5:10 och del av Väster 7:1, framföra vad som ovan
anförts.
att överlämna yttrandet till kommunkontoret

Reservationer
(MP) reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (30)

