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Purple Flag-certifiera Lunds kommun
Sammanfattning
Lund Citysamverkan anser att det är positivt med trygghetsskapande arbete enligt
motionens innehåll. Modellen som nyttjas inom Purple Flag ger en tydlig riktning i Lunds
samordnande arbete för ett tryggare kvälls- och nattliv samt ger förutsättningar för bättre
ekonomiska incitament för näringslivet på lång sikt.
Modellen bakom Purple Flag är ett bra verktyg för Lund att bredda samarbetet i
trygghetsskapande frågor på ett enkelt och metodiskt sätt och bör vara en del i en
övergripande citystrategi för stadskärnan.
Vi ser även en fördel i en certifiering vilken innebär en kvittens på att arbetet med trygghet,
tillgänglighet, utbud och plats i samverkan, dvs i bred förankring i både kommun och
näringsliv, utvecklas i rätt riktning och ger Lund ett mätverktyg både mot oss själva liksom
gentemot andra städer och platser.
Utmaningen i arbetet i sin helhet samt en ev. certifiering är att ett omtag i denna frågan inte
inryms i Lund citys handlingsplan idag varav tillförandet av ekonomiska och personella
resurser blir aktuell.
Lund Citysamverkan
Lund Citysamverkan Servicebolag AB ägs av den ideella föreningen Lund Citysamverkan som
består av tre samverkande och samfinansierande parter, Lunds kommun,
Fastighetsföreningen Lund City och Handelsföreningen i Lund. Handelsföreningen och
Fastighetsägarföreningen ägs i sin tur av sina medlemmar.
Idag representeras Lund city av ca 150 medlemmar i näringslivet och Lunds kommun. Inom
vårt uppdrag ingår det att utveckla Lund city genom att leda, utveckla och samordna
näringslivet i stadskärnan tillsammans med kommunen och därmed främja citys och Lunds
utveckling.
Lund citys vision: Lund City är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker
om att mötas.

Förtydligande ståndpunkter
Modellen som nyttjas inom Purple Flag ger en tydlig riktning i Lunds samordnande arbete för
ett tryggare kvälls- och nattliv samt ger förutsättningar för bättre ekonomiska incitament för
näringslivet varav Lund Citysamverkan är en bra plattform för projektägarskap. Purple Flagmodellen bygger på ett långsiktigt arbete där konkreta åtgärder, fysiska förbättringar, liksom
utveckling av befintliga planer och förebyggande åtgärder (och identifikation av ev avsaknad
av plan) synas och vävs samman och ger staden en tydlig övergripande bild. Genom att
bearbeta de olika delarna i modellen (trygghet, tillgänglighet, utbud, plats) ges effekter på
omgivning inom avgränsat område under dygnets alla timmar. Då modellen är enkel och
metodisk att följa, och beroende på hur Lund väljer sitt upplägg, kan den vara en bra
utgångspunkt för ett övergripande arbete i en Citystrategi. På så sätt kan Purple Flag och
Lund Citysamverkan bidra till samt skapa djupare förankring i Lunds
kommuns/Byggnadsnämnden strategi för stadskärnans utveckling.
Då verktyget är anpassat för arbete i samverkan säkerställer den också en bredare
delaktighet och bjuder även in möjlighet för engagemang från både föreningar och
privatpersoner.
Vad gäller en specifik certifiering ser vi fördelar och synergier i en kvittens på att arbetet
med trygghet, tillgänglighet, utbud och plats i samverkan, dvs i bred förankring i både
kommun och näringsliv, utvecklas i rätt riktning samt att det ger Lund ett mätverktyg både
mot oss själva liksom gentemot andra städer och platser.
Vi anser dock att arbetsmetoden är viktigare än en konkret certifiering.
Oavsett vilket modell, metod eller samarbetsform för ökad trygghet, klotter, skadegörelse,
nedskräpning samt ett ökat kvälls- och nattliv liksom näringslivsutveckling som genomförs i
Lund är utmaningen för Lund Citysamverkan av resurskaraktär. Detta, liksom allt arbete, i
citys utveckling kräver ett långsiktigt åtagande och idag är den ekonomiska och personella
organisationen uppbyggd på korta överenskommelser. Ytterligare är att ett omtag i denna
fråga inte ingår i Lund Citys aktuella handlingsplan. Enligt Lund Citysamverkan innefattas
detta dock i vår samarbetsorganisation och vi bistår tekniska nämnden att ta fram ett förslag
för finansiering och processupplägg för utförande inom Lund Citysamverkan.
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