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Kultur- och fritidsnämnden

Utredning av förutsättningar för stadsdelsbibliotek i 
Folkparken i Lund

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen initierar på uppdrag av nämndens 
ordförande ett ärende rörande utredning av förutsättningar för ett 
nytt stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund. Frågan har aktualiserats 
i samband med att hyresavtalet för Västers bibliotek löper ut den 31 
december 2019. Lokalen på Örnvägen i Lund, som idag inrymmer 
Västers bibliotek, skall rivas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 
2019 (denna skrivelse)

Barnets bästa
Beslutet berör inte målgruppen barn och unga i detta skede.

Ärendet
Folkparken i Lund har de senaste åren rustats upp för Kulturskolans 
räkning och diskussion förs sedan länge om att det vore lämpligt att 
inrätta ett stadsdelsbibliotek i Folkparken.

Västers bibliotek etablerades 1985 på Fågelskolan och huserar 
alltsedan 1990 i lokaler på Örnvägen i Lund. Förvaltningen hyr 
lokalerna av Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF. Fastigheten är i 
dåligt skick och LKF har därför beslutat att denna skall rivas till 
förmån för ny bebyggelse på platsen. Stadsdelsbiblioteket på Väster 
kan således inte vara kvar. Hyresavtalet med LKF för biblioteket på 
Väster löper ut den 31 december 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningen görs inom nämndens budget.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund

att utredningen skall behandlas vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde under november 2019

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Karin Bergendorff
bibliotekschef

Beslut expedieras till:
Akten
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