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Slå två flugor i en smäll - förnyade förskolelokaler och nya arbetsplatser i 
centrala Lund 

Vi socialdemokrater vill förnya förskolan Forsbergs minne och samtidigt tillskapa nya attraktiva 
arbetsplatser i ett attraktivt läge. 
För ett antal år sedan togs det fram ett intressant förslag på att kombinera förskolan Forsbergs minne 
med nya kontorslokaler. En idé väl värd att återuppväcka. I detta arbete vill vi se nya lokaler och 
utemiljöer för en av Lunds centrala förskolor, Forsbergs minne, kombinerat med en förtätning som 
erbjuder arbetsplatser i ett av Lunds bästa lägen. Inte minst bör en tredimensionell fastighetsbildning 
prövas där kontors- och arbetsplatser kan förläggas ovanpå förskolan.  

Ett av Lunds allra hetaste områden för nya arbetsplatser är närområdet till Lund C eftersom det innebär 
närheten till en av Sveriges största järnvägsstationer. I arbetet bör det kommunala behovet av nya 
kontorslokaler prövas eftersom kommunkontoret idag endast har en tillfällig placering i Tingsrättens 
lokaler och kommunens hyresavtal på Stora Södergatan, där bland annat utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen är lokaliserade, snart går ut. Men också med tanke på hur 
kontorssituationen på grannfastigheten Kristallen tidvis har sett ut. 

Det är samtidigt viktigt att möjliggöra en förtätning utan att inverka negativt på Bjärredsparken som har 
ett mycket stort värde för närboende och för boende på Väster. Vi är övertygade om att det går att göra 
en lyckad förtätning där vi får en ännu bättre och attraktivare förskola, men också nya arbetsplatser och 
att det kan tillföra nya värden till Bjärredsparken som ny service.  

Viktiga mål för en förnyad förskola Forsbergs minne är att den ska kunna erbjuda en förstklassig 
förskolemiljö och leva upp till de ambitiösa målen i ”Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - Råd och 
riktlinjer”. Vidare bör förnyelsen av Forsbergs minne också innebära att förskolan prövas som en ny 
möjlig hemvist för kommunens jourförskola. Ska jourförskolan fungera optimalt behöver verksamheten 
ha en central placering som det är enkelt att resa till, alternativt likt tidigare placeras i närheten av en 
stor natt- och helgintensiv verksamhet som till exempel sjukhuset. 

 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  uppdra åt barn- och skolnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen och servicenämnden, 
i samverkan med övriga berörda nämnder, utreda möjligheterna att kombinera en förnyelse av 
förskolan Forsbergs minne med nya kontorslokaler, samt 

att i utredningen uppdra åt barn- och skolnämnden att särskilt pröva Forsbergs minne som ny möjlig 
placering för kommunens jourförskola. 
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