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§ 122 Utredning avseende Folkparken i Lund 
Dnr KU 2019/0228 

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 
Utredning av förutsättningar för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken i 
Lund, den 25 oktober 2019 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 28 augusti 2019, § 85 

Yrkanden 
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Sebastian Persson 
(S), Adrian Borin (M), John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD), Peter 
Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar 
Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att bifalla 
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på ovan 
nämnda yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
detsamma. 
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Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
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 

Protokollsanteckningar 
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet: 

"Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut." 

Beslut expedieras till: 
Akten  


