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KU 2021/0120:

Ärende 8: Yttrande över Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Inför sommargågator och sommartorg i Lund
Den styrande lundakvintetten vill satsa på att Lund ska bli europeisk kulturhuvudstad år
2029. Detta vill man åstadkomma bland annat genom att införa inträde till Konsthallen
samt fortsätta använda 1800-talstorget utanför Konsthallen som bilparkering. Miljöpartiet
tror inte att det är en kulturpolitik som kommer att leda till internationella utmärkelser.
Lund har problem med en tynande centrumhandel, något som paradoxalt nog ibland
används som argument för mer bilar och mindre centrumhandel i stadskärnan. Om det är
något som vi kan göra för att gynna centrumhandeln så är det att låta handeln ta plats i
centrum. Lund är ingen naturlig sommarstad och under den korta sommarsäsongen så
behöver vi göra mer för att lundabor och besökare ska tycka att det är trevligt att röra sig
ute på gator och torg. Det handlar inte bara om att erbjuda mer utrymme till butiker och
caféverksamhet utan även om att bereda plats för kulturevenemang och upplevelser för
såväl barn som vuxna. Lund blommar visserligen upp på sommaren men många vattenhål
ligger utspridda som öar medan stråk som hade kunnat binda ihop olika etablissemang i
stället används för biltrafik. Kultur- och fritidsförvaltningen förordade att nämnden skulle
tillstyrka motionen och vi har fått indikationer på att även andra kommunala instanser ser
positivt på motionsställarens förslag. Vi är därför förvånade över att lundakvintetten och
Sverigedemokraterna vill avslå motionen rakt av.
Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv så är Miljöpartiet givetvis positiva till motionen
i sin helhet. Vi vill dock understryka det som förvaltningen också har uttryckt, nämligen att
realiserandet av motionens intentioner bör ske i bred samverkan mellan tekniska
nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt andra berörda aktörer. Med gemensamma
ansträngningar så kan det här bli riktigt bra.
Vi reserverade oss till förmån för vårt eget yrkande, dvs bifall till förvaltningens förslag.
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