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Motion (S) – Purple flag-certifiera Lunds kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås beslut
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Lunds kommun ska Purple flag-certifieras. Tekniska förvaltningen
ställer sig positiv till motionens ambitioner men är tveksam till om en
certifiering är rätt tillvägagångssätt och prioritering för att arbeta med
dessa frågor.

Underlag för beslutet
•
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Motion (S) –Purple flag-certifiera Lunds kommun

Ärendet

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Lunds kommun ska Purple flag-certifieras för en mer tillgänglig,
attraktiv, hållbar och jämställd stadskärna. I det föreslagna uppdraget
ingår att identifiera lämpliga områden i stadskärnan för en Purple flagcertifiering samt återkomma med förslag på finansiering i kommande
EVP.

Bakgrund

Purple Flag är en certifiering, som drivs av organisationen Svenska
stadskärnor. Den lila flaggan är symbolen för en säker stad som håller
en hög kvalitet även under kvälls- och nattimmarna, målet är en säker,
trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla, som leder till att fler människor i större utsträckning
känner sig trygga att vilja använda stadskärnan kvällstid.

Certifieringen bygger på samverkan och samarbete. Metoden är hämtad
från Storbritannien, men anpassad till svenska förhållanden, med bland
annat ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Endast kommuner
som är medlemmar i Svenska stadskärnor kan certifieras.
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Med begreppet kvällsekonomi menas stadens och stadskärnans utbud
av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid. Det är ett
tvärsektoriellt samarbete inom det offentliga samt med den privata
sektorn såsom fastighetsägare, affärsidkare med flera.
Arbetet att bli certifierad pågår under ett år och metoden sätter fokus
på fem områden: Säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy med
gemensamma mål och en budget.

Förutsättningar för Purple Flag-arbetet är ett avgränsat område där
man gör en gemensam nulägesanalys med tillhörande budget, med
ansvarsfördelning, arbets- och referensgrupper för varje fokusområde
och en Purple Flag-koordinator för det operativa arbetet.

Föredragning

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till motionens strävan men är
tveksam till att en Purple flag-certifiering genom organisationen
Svenska stadskärnors är rätt tillvägagångssätt för bäst resultat med
dessa frågor. Förvaltningen 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.

Kommunstyrelsen har den 1 september 2021 beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring för
bildandet av en lokal AMP (Affärs- och medborgarplats) för Knut den
stores torg samt bjuda in parterna inom Citysamverkan till kommunstyrelsens arbetsutskott för överläggningar om utveckling av stadskärnan.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Det ligger i barn och ungas intresse att kommunen arbetar med
trygghet och jämställdhetsfrågor. 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

Förvaltningens förslag till beslut medför initialt inga ekonomiska
konsekvenser.
Ett eventuellt beslut om att Purple flag-certifiera Lunds kommun
innebär ett behov av att upprätta en organisation för att driva
projektet och certifiera en specifik plats, samt en budget för att
kunna genomföra de investeringar som certifieringen innebär i
fysiska ombyggnader.
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Budget för en eventuell certifiering bör utredas innan beslut.
Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten
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