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Kultur- och fritidsnämnden

Utredning av förutsättningar för stadsdelsbibliotek i 
Folkparken i Lund
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 att 
uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett 
stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund. Den fastighet på Örnvägen i 
Lund, där Västers bibliotek idag är beläget, ska rivas och 
hyreskontraktet varar till den 30 juni 2020. Förvaltningen bedömer 
att det finns förutsättningar för mer effektivt lokalutnyttjande och 
andra synergieffekter, som genereras av att flera av nämndens 
verksamheter samlokaliseras i Folkparken. 

Samtidigt innebär samnyttjande att verksamheternas olika behov 
behöver anpassas och att det därmed påverkar hur och i vilken 
omfattning verksamheter kan bedrivas i lokalerna. Förvaltningens 
bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna för ett 
stadsdelsbibliotek på Folkparken genererar en besparing om cirka 
600 000 kronor från år 2021 för nämnden som helhet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 
2019 (denna skrivelse)
Utredning av förutsättningar för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken i 
Lund
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 28 augusti 2019, § 85 

Barnets bästa
I bibliotekslagen (2013:801) fastslås att barn och unga är en 
prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. För barnen som besöker 
Kulturskolan kommer tillgängligheten till biblioteksverksamhet att 
öka. Då ett stadsdelsbibliotek i Folkparken till ytan kommer att vara 
mindre än nuvarande Västers bibliotek blir en konsekvens att 
mängden barn- och ungdomsböcker minskar. 
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Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 augusti 2019 att 
uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett 
stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund. I utredningen presenteras 
förvaltningens utredning och bedömning.

Förvaltningen konstaterar att Västers bibliotek idag är beläget i en 
fastighet som ska rivas. Hyreskontraktet har förlängts till den 30 juni 
2020 för att möjliggöra en ordnad övergång till nya lokaler. 

Förvaltningen bedömer att det finns rimliga förutsättningar för mer 
effektivt lokalutnyttjande och andra synergieffekter, som genereras 
av att Arrangemang och scener, Kulturskolan och bibliotek 
samlokaliseras. Samtidigt innebär samnyttjande att 
verksamheternas olika behov behöver anpassas och att det därmed 
påverkar hur och i vilken omfattning verksamheter kan bedrivas i 
lokalerna. För biblioteksverksamheten innebär en lokalisering i 
Folkparken bland annat ett ytmässigt mindre bibliotek med andra 
förutsättningar för att möblera och arrangera program än vad som 
finns på Västers bibliotek idag. Det kommer att finnas ett behov av 
att förändra i verksamheten för att möta de olika målgrupper, som 
finns i verksamheten idag och framöver. Ett stadsdelsbibliotek på 
Folkparken ska på så vis betraktas som ett nytt stadsdelsbibliotek 
snarare än som en flytt av Västers bibliotek. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna 
för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken genererar en besparing på 
cirka 600 000 kronor från år 2021 för nämnden som helhet.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens återrapportering avseende 

förutsättningarna för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund

att     ett stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund ska öppnas enligt 
förslag

att Västers bibliotek ska lämna nuvarande lokaler den 30 juni 
2020

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten
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