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Inrätta ett Smörlyckanråd 

Under de senaste veckorna har Smörlyckans IP seglat upp som ett av Region Skånes tänkbara områden 

för placering av Lunds nya universitetssjukhus. En sådan placering har för- och nackdelar ur ett 

kommunalt perspektiv. En utmaning med Smörlyckan som placering är givetvis det faktum att 

Smörlyckan är en av kommunens största idrottsplatser med ett flertal olika idrotter, dominerat av fotboll, 

tennis och ridning, men också hemvist för flera andra idrotter. Och även om ridanläggningen redan är 

på väg bort är det mycket idrottsyta som behöver ersättas om sjukhuset ska byggas på Smörlyckan. Och 

detta måste så fall ske i nära dialog med berörda idrottsföreningar. 

Därför är det viktigt att en organiserad dialog mellan kommunen och idrottsföreningarna sätts på plats 

redan nu, även om sjukhuset framtida geografiska placering inte är avgjord. Detta för att skapa dialog 

om idrottens möjligheter att vara kvar på platsen och förutsättningar att fatta välgrundade beslut om nya 

idrottsytor och att säkerställa att de nya idrottsytorna står färdiga innan byggnationen av sjukhuset i så 

fall börjar.  

Mot bakgrund av det föreslår vi socialdemokrater att ett Smörlyckanråd inrättas. Smörlyckanrådet ska 

bestå av en representant för respektive förening som har verksamhet inom, eller i direkt anslutning till, 

Smörlyckans IP. När rådet sammanträder ska såväl ledande politiker som ledande tjänstepersoner från 

berörda nämnder och förvaltningar bjudas in. Det är ett direkt önskemål från föreningar att samtalet sker 

nämndsövergripande men också med både tjänstepersoner och politiker närvarande i rummet. Även 

företrädare för Region Skåne bör vid tillfällen bjudas in för att redovisa sin planering och tänkta tidplan. 

Det är viktigt att dialogen präglas av transparens och öppenhet. Det gäller såväl kring dialogen vad gäller 

tänkbara ersättningsalternativ för respektive idrott, som från kommunen och regionen vad beträffar 

planeringen kring sjukhusbyggnationen. Därför bör kommunen verka för att Region Skåne öppet och 

transparent redovisar sin planering, även om arbetet är i ett förhållandevis tidigt skede. 

Smörlyckanrådet bör också användas för en diskussion kring hur Smörlyckans IP kan utvecklas och 

förbättras om sjukhuset byggs i ett annat geografiskt läge.  

 

Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

att utifrån skrivelsen ovan inrätta ett Smörlyckanråd bestående av en representant för respektive 

förening som har verksamhet inom, eller i direkt anslutning till, Smörlyckans IP, 

att utöver kommunstyrelsens presidium bjuda in presidierna från kultur- och fritidsnämnden, 

byggnadsnämnden och tekniska nämnden, samt tillhörande ledande tjänstepersoner, till 

sammanträdena med Smörlyckanrådet,  

att uppmana Region Skåne att öppet och transparent redovisa sin planering för det nya 

universitetssjukhuset, även om arbetet är i ett förhållandevis tidigt skede, samt 

att uppdra åt kommunkontoret att sammankalla mötena mellan Smörlyckanrådet och övriga inbjudna 

parter. 
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