Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2022-06-30

1 (6)
Diarienummer

KS 2021/0485
Emelie Wictor
Handläggare

Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera
Lunds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Sammanfattning
Lina Olsson (S) föreslår i motion inkommen den 19 maj 2021 att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt tekniska nämnden att i
samverkan med berörda nämnder och bolag, identifiera ett eller flera
lämpliga områden i stadskärnan för en Purple flag-certifiering, att
uppdra åt tekniska nämnden att, i samverkan med berörda nämnder
och bolag, ansöka om att Lunds kommun ska få en Purple flagcertifiering, samt att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma
med förslag på finansiering i kommande ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP).
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen vara
besvarad.

Underlag för beslutet
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kommun, inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från
S)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-30 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-10-13 § 64 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun,
inklusive protokollsbilaga (skriftlig reservation från SD)
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-24 Motion
från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-10-19 § 346
Motion (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun, inklusive
protokollsbilaga (skriftlig reservation från SD)
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 Motion
(S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
Yttrande från Visit Lund AB angående Socialdemokraternas
motion om att "Purple flag-certifiera Lunds kommun”,
inkommet 2021-06-30
Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds
kommun, inkommen 2021-05-19

Ärendet
Bakgrund
Lina Olsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt tekniska nämnden att i samverkan med
berörda nämnder och bolag, identifiera ett eller flera lämpliga
områden i stadskärnan för en Purple flag-certifiering, att uppdra åt
tekniska nämnden att, i samverkan med berörda nämnder och bolag,
ansöka om att Lunds kommun ska få en Purple flag-certifiering, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med förslag på
finansiering i kommande EVP.

Vad innebär en Purple flag-certifiering
Organisationen svenska Stadskärnor arbetar sedan 2014 med
konceptet Purple flag. Lunds kommun är idag inte medlem i Svenska
stadskärnor vilket är en förutsättning för Purple flag-certifiering. Det
övergripande målet för en Purple flag-certifiering är att skapa
förutsättningar för en ekonomisk och socialt hållbar stadskärna.
Certifieringen bygger på samverkan och samarbete och syftar till att
få fler människor att känna sig trygga och använda stadskärnan
kvällstid.
Arbetet att bli certifierad pågår under ett år och metoden sätter
fokus på fem områden:
1. Trygghet – välkomnande, rent, tryggt, och säkert.
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2. Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning och avresa.
3. Utbud – attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
4. Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.
5. Platssamverkan – riktlinjer, gemensamma mål och budget

Föredragning
Remissyttranden
Lund Citysamverkan
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. Lund
Citysamverkan 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 eventuell certifiering är att ett omtag i
denna fråga inte inryms i Lund citys handlingsplan idag varav
tillförandet av ekonomiska och personella resurser blir aktuell.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens ambitioner men
är tveksam till om en certifiering är rätt tillvägagångssätt och
prioritering för att arbeta med dessa frågor. Tekniska nämnden
anser att dessa frågor i huvudsak redan behandlas i arbetet med
utvecklingen av staden. Arbetet med dessa viktiga frågor och mål kan
dock förstärkas och utvecklas genom tvärsektoriellt samarbete
mellan privat och offentligt sektorn i redan etablerade kanaler
genom exempelvis Citysamverkan.
Byggnadsnämndens yttrande
Byggnadsnämnden arbetar med de frågor som lyfts i motionen och
ser positivt på motionens ambitioner men är tveksamma till om en
Purple flag-certifiering är rätt tillvägagångssätt för att arbeta med
dessa frågor.
Arbetet med dessa viktiga frågor kan med fördel förstärkas och
utvecklas genom tvärsektoriellt samarbete mellan privata och
offentliga aktörer i redan etablerade kanaler via exempelvis
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Citysamverkan eller genom att ta fram en sammanvägd strategi för
stadskärnans utveckling. I det sammanhanget kan kommunen även
överväga ett medlemskap i svenska stadskärnor samt även Purple
flag-certifiering som tänkbar metod att nyttja.
Servicenämndens yttrande
Serviceförvaltningen ställer sig positiva till motionens förslag att
Lunds kommun ska arbeta för att nå en Purple flag-certifiering. Ett
sådant arbete ligger i linje med flera av målen i Lunds kommuns
program för social hållbarhet 2020–2030 och är ett initiativ i rätt
riktning.
Visit Lunds yttrande
Enligt Visit Lund AB:s uppfattning ligger en Purple flag-certifiering
av centrala områden i Lund i bolagets intresse speciellt punkterna
om ett rikt utbud av kvällsaktiviteter och att området blir en
destination i sig intressanta då detta också ligger helt i linje med
bolagets vision om att vara Sveriges roligaste stad att bo i och
besöka. Visit Lund AB antar att arbetet i sig inte per automatik
skapar ett större utbud och ser därför gärna att man ser ett
eventuellt arbete med Purple flag-certifiering som ett incitament till
att genomdriva de andra föreslagna förändringarna i stadskärnan
som också finns på bordet. En Purple flag-certifiering bör ses som ett
incitament för fortsatt stadsutveckling.
Kommunkontorets bedömning
Kommunkontoret ställer sig positiv till motionens intention. En
attraktiv och trygg stadskärna i Lund är en viktig fråga. Det
övergripande målet för en Purple flag-certifiering med att skapa
förutsättningar för en ekonomisk och socialt hållbar stadskärna
ligger väl i linje med bland annat Program för social hållbarhet.
Flera av nämnderna som yttrat sig i ärendet är positiva till
motionens intention men lyfter att andra tvärsektoriella samarbeten
i stället kan stärkas. Lunds Citysamverkan är positiva till intentionen
men saknar idag personella och ekonomiska förutsättningar för att
arbeta med en Purple flag-certifiering.
En Purple flag-certifiering är en metod av flera möjliga. Lunds
kommun är inte medlem i Svenska stadskärnor vilket är en
förutsättning för Purple flag-certifiering.
Lunds kommun arbetar med platsutveckling på flera platser där AMP
och Knut den stores torg är en av metoderna och platserna.
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Kommunstyrelsen yttrade sig i november 2020 om att en
övergripande strategi för hur stadskärnan ska utvecklas saknas samt
att kommunstyrelsen kommer att initiera arbetet med en sådan
strategi. En sådan strategi bör vara en bra grund för att utreda vilka
metoder som Lunds kommun ska använda sig av framåt i
utvecklingen av stadskärnan. En strukturerad och samlad
bedömning av helheten bör göras.
Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.

Beredning
Ärendet har remitterats till Visit Lund, byggnadsnämnden,
servicenämnden och tekniska nämnden och har därefter beretts av
kommunkontoret.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-28 att
remittera ärendet till Lund Citysamverkan samt att kommunkontoret
ska utreda eventuella kostnader och fördelning av dessa.
Kostnad för certifiering
Minst en heltidstjänst bedöms krävas för att starta och fullfölja ett
certifieringsarbete under ett års tid. Certifieringen bedöms kosta
1 100 tkr fördelat enligt följande:






Medlemskap i svenska stadskärnor, 20 tkr
grundkostnad av certifieringsprocessen till Svenska
Stadskärnor, 85 tkr
projektledning omfattande en heltidstjänst, 1 000 tkr
Vid utökning av flera Purple flag-områden kostar
certifieringen 40 tkr
Omcertifieringskostnad vartannat år för revidering av
certifieringen som syftat till att skapa kontinuitet och
bibehålla långsiktiga resultat med arbetet, 12 tkr

Därutöver tillkommer arbetstids för berörda nämnders
tjänstepersoner samt kostnader för en utvärdering vartannat år för
att upprätthålla en godkänd certifiering.
Kostnadsfördelning
Citysamverkan anger att de har kompetens inom sin verksamhet för
att hantera en certifiering men det kräver idag en utökad
finansiering. Kommunkontoret ser därför att ett eventuellt
projektledarskap kan ges som ett bidrag till Citysamverkan.
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Barnets bästa
Trygghets- och jämställdhetsfrågor ligger i barn och ungas intresse.
En säker och attraktiv stad på kvällen och natten är viktigt för
invånarna, många unga besöker centrum under kvällstid varför
trygghetsfrågan är extra viktig.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Lund Citysamverkan
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
Visit Lund AB

Vesna Casitovski
Kanslichef

