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Motion (S) - En litterär oas mitt i staden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens och
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

I motionen ”En litterär oas mitt i staden” föreslår
Socialdemokraterna att kommunfullmäktige bör ge i uppdrag åt
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt
arbeta fram ett upprustningsprogram för Stadsbiblioteket och
Löwengrenska trädgården med målbilden att skapa en litterär oas
mitt i staden. Upprustningsprogrammet bör innehålla en generell
förbättring av parken men framförallt knyta ihop den med
stadsbiblioteket på ett bättre och mer tillgängligt vis. Detta, menar
Socialdemokraterna, skulle göra att Stadsbiblioteket får ett grönt
vardagsrum som kan nyttjas bättre för såväl programverksamhet
som av Stadsbibliotekets besökare. Förvaltningarna ser positivt på
motionen.

Underlag för beslutet
•
•

Postadress

Tekniska förvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion (S) - En litterär oas mitt i staden 2020-08-13

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Stadsbiblioteket och Löwengrenska trädgården ligger på Sankt Petri
Kyrkogata mitt i centrala Lund. Stadsbiblioteket, byggt 1970, firar i
år 50 år på sin nuvarande plats. Stadsbiblioteket utgör en central
mötesplats i Lund med cirka 2 500 besökare dagligen och en bred
verksamhet för alla åldrar.

Bakom och bredvid biblioteket ligger Löwengrenska trädgården. De
stora träden ger en lugn och rofylld miljö. Trädgården anlades
ursprungligen som en privat trädgård och sträckte sig då från
Bredgatan i öster till Clemenstorget i väster. På 1800-talet bebyggdes
stora delar av området men den centrala delen finns kvar.
I samband med att stadsbiblioteket byggdes i slutet av 1960-talet
revs bebyggelsen mot Sankt Petri kyrkogata och delar av trädgården
omvandlades till parkmark. En fontän anlades norr om biblioteket i
samband med dess tillkomst. Den lilla parken ger vackra utblickar
och närmast bibliotekets står en imponerande bok med ett väldigt
grenverk. Stadsbiblioteket använder ibland trädet för olika
aktiviteter framför allt riktade mot barn och trädet fyller också
funktionen som ”Childrens meeting place” där politiker och barn kan
mötas.
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Både tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
ställer sig positiva till att öppna upp Stadsbiblioteket mot
Löwengrenska trädgården förutsatt att detta görs med hänsyn både
till Stadsbibliotekets arkitektur, verksamhet samt parkens
gestaltning, natur och kulturvärden.

Stadsbibliotekets verksamhet har från bibliotekets byggår vuxit och
utvecklats. Enligt bibliotekslagen (2013) har folkbiblioteket ett brett
uppdrag för läsfrämjande, information, kultur och delaktighet för
alla. Idag ska många olika verksamheter rymmas i lokalerna och
många olika behov ska tillgodoses. Sedan 2018 pågår en satsning på
tillgänglighets- och målgruppsanpassning av bibliotekets
verksamhet och lokaler.
Biblioteksverksamheten är i nuvarande lokaler trångbodd och inte
fullt ut ändamålsenlig. Bland annat saknas grupprum, studierum och
större samlingsrum. 2018 gav Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen i uppdrag att utreda hur Stadsbiblioteket skulle
kunna byggas ut. Detta uppdrag har ännu inte redovisats.

Tekniska förvaltningen har erfarit skadegörelse på platsen samt att
den uppfattats som otrygg av besökare. För parkbesökarnas del
skulle en entré till Stadsbiblioteket vara trygghetsskapande och få
ännu fler Lundabor att nyttja denna oas mitt i centrum. Att knyta
Stadsbiblioteket närmare parken genom en ombyggnad har potential
att skapa mervärden för både biblioteks- och parkbesökare.
En öppning av Stadsbiblioteket bör göras med hänsyn till husets
arkitektoniska värden och utan allt för stor påverkan på parkens
växter, bland annat finns många stora träd som måste respekteras.

När Serviceförvaltningens uppdrag har redovisats för kultur- och
fritidsnämnden och beslut tagits om huruvida nämnden vill gå vidare
med en ut- alternativt ombyggnad av Stadsbiblioteket kommer
ärendet inkluderas i förvaltningarnas äskande av investeringsmedel i
EVP.

Beredning

Remissvaret har beretts i samråd mellan tekniska förvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i besvarande av
motionen Vid en eventuell ombyggnad av Stadsbiblioteket och
Löwengrenska trädgården behöver barns behov och önskemål tas i
beaktande.
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Förslaget till besvarande av motionen medför inga ekonomiska
konsekvenser. Om beslut tas om att motionens intentioner ska
genomföras behöver de ekonomiska konsekvenserna bedömas och
projektet behöver prioriteras i kommande EVP.
Tekniska förvaltningen

Mikael Fritzon

Tekniskdirektör

Beslutet skickas till

Karl-Oscar Seth

Stadsträdgårdsmästare

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
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