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Kultur- och fritidsnämnden

Internhyresavtal med servicenämnden gällande 
kulturverksamhet och samlingslokal i Folkparken i 
Lund

Sammanfattning
Serviceförvaltningen har tagit fram ett internhyresavtal för 
Folkparken i Lund. Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att 
uppdra åt kultur- och fritidsdirektör att underteckna förslaget till 
avtal. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019 
(denna skrivelse)
Förslag till avtal för Folkparken i Lund

Barnets bästa
Frågan om hur internhyresavtalet för Folkparken ska regleras 
bedöms inte direkt påverka barn och unga. Däremot bedöms det 
påverka barn och unga genom att ett fördelaktigt hyresavtal leder till 
att verksamheten på Folkparken kan drivas på ett kvalitativt sätt. 
Genom att ingå ett internhyresavtal avseende Folkparken säkerställs 
att barns och ungas intressen tillvaratas.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen hyr Folkparken av 
serviceförvaltningen, Lundafastigheter. Lokalerna utgör bland annat 
ersättningslokaler för Stadshallen och Svaneskolans aula, men 
enheten Arrangemang och scener bedriver även 
uthyrningsverksamhet i lokalerna. Ett avtal är framtaget för 
underskrift, varför kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt 
kultur- och fritidsdirektör att underteckna detta. Avtalet ska 
kompletteras med en gränsdragningslista när parterna är överens 
om denna.
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Ekonomiska konsekvenser
Hyran för Folkparken uppgår till 2 616 000 kronor per år. Hyran 
inkluderar kostnader för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt 
varmvatten.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att ge kultur- och fritidsdirektör i uppdrag att i enlighet med 

presenterat förslag teckna internt hyresavtal avseende 
Folkparken

att finansiering ska ske inom befintlig budget

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
kulturchef

Beslut expedieras till:
Akten
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