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Bilaga - inkomna remissvar

Torgstrategin har remitterats till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden. Nedan finns en sammanställning på de
inkomna svaren samt tekniska förvaltningens kommentarer.

Sammanfattning inkomna svar
Byggnadsnämnden:

”När staden förtätas och utvecklas genom såväl ny bebyggelse som
verksamheter eller andra förändringar är det nödvändigt att samtidigt
koppla denna utveckling till våra rörelsemönster och vilken funktion det
offentliga rummet ska fylla.
Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att en torgstrategi tagits
fram och kontoret ställer sig bakom förslaget.”
Kultur- och fritidsnämnden:

”Förvaltningen stöttar strategins ambition att kommunen ska
tillhandahålla tillgängliga platser för arrangemang. Vidare finns en
gemensam samsyn i vikten av att skapa infrastruktur och stödfunktioner,
som underlättar olika initiativ i det offentliga rummet, ett arbete som är
påbörjat och som kultur- och fritidsförvaltningen gärna vill fördjupa
tillsammans med tekniska förvaltningen. Vidare ser kultur- och
fritidsförvaltningen gärna att en handlingsplan kopplas till strategin för att
skapa konkreta åtgärder. En sådan handlingsplan bör då länkas ihop med
den process, som nu sker med framtagandet av en evenemangs- och
mötesstrategi.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar en användning av
årshjulsprincipen som översiktsmodell, men noterar att Vinterlund och
Sommarlund egentligen är arrangemangsplattformar och inte årstider och
att detta möjligtvis bör förtydligas.
Förvaltningen vill betona vikten av att fortsätta det fina samarbete, som
redan sker i gott samförstånd mellan förvaltningarna, i takt med ökad
samverkan med olika arrangemang, i mötet mellan innehåll, aktivitet och
plats, och att samarbetet med fördel kan intensifieras ytterligare.”

Kommunstyrelsen:

”Strategin knyter på ett bra sätt an till tidigare handlingsplaner. Det är ett
lättillgängligt dokument som på ett bra sätt utmålar de olika torgens roller
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och funktioner. Den sätter fokus på viktiga delar av stadslivet och
förmedlar en sammansatt bild av centrala Lunds offentliga rum. Samtidigt
noterar kommunkontoret att strategin endast behandlar torg i centrala
delarna av Lunds tätort. Då kommunfullmäktigebeslutet avser hela Lunds
kommun vore det rimligt om strategier för stadsdelscentrum i de östra
tätorterna samt Stångby utarbetas längre fram.”

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunkontorets
förslag, med följande tillägg:
”Kommunstyrelsen anser se att torgstrategin tydligare behöver lyfta
torgens betydelse som handelsplatser såväl idag som i framtiden.
Torghandel bidrar till en levande och attraktiv stadskärna, men är också
relevant ur en näringspolitisk synvinkel. Vidare anser kommunstyrelsen att
strategin bör belysa och analysera eventuella utmaningar för de i strategin
utpekade torgen. Detta för att ny bebyggelse väster om Södra stambanan
genom Lund, men även annan stadsutveckling, kan bidra till att förskjuta
stadens funktionella centrum.”
Kommunstyrelsen beslutar även ”att uppmana tekniska nämnden att
återkomma med torgstrategier för övriga delar av staden, de östra
kommundelarna samt Stångby”.

Tekniska förvaltningens kommentarer

Torgstrategin har ändrats på följande ställen:
S. 11 – förtydligande i text kring begreppen Vinterlund, VårStad och
Sommarlund.
S. 13 – förtydligande kring torgens funktion som handelsplatser och det
gemensamma ansvaret kring det offentliga rummet när det gäller
arrangemang och handel/verksamheter.

TF är också positiva till det pågående samarbetet med KF kring det
offentliga rummet som plats för olika typer av arrangemang och ser precis
som KF att detta utvecklas vidare. En handlingsplan efterfrågas som ska
länkas ihop med den process som nu sker med framtagandet av en
evenemangs- och mötesstrategi. TF:s ambition är att arbeta vidare utifrån
de strategier som beskrivs, dock är det svårt att upprätta en detaljerad
handlingsplan eftersom detta är beroende av olika förvaltningar och
respektive förvaltnings budget. Inom TF är en ev handlingsplan även
beroende av flera olika pågående samt kommande projekt som berör
stadskärnan och hur de utvecklas. Däremot kan flera av de aspekter som
berör arrangemang och KF:s verksamhet tas upp under arbetet med
evenemangs- och mötesstrategin, vilket grundar för en bra
implementering.

KS anser att torgstrategin tydligare behöver lyfta torgens betydelse som
handelsplatser såväl idag som i framtiden samt deras relevans ur en
näringspolitisk synvinkel. Torgstrategin lyfter vikten av samarbete och ett
gemensamt ansvar för det offentliga rummet hos de aktörer som verkar i
staden. Kommunens uppgift är att tillhandahålla en tillgänglig och attraktiv
arena för stadens liv och detta innefattar även handeln. Det krävs också ett
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engagemang från näringsidkares och fastighetsägares sida för att skapa en
levande och upplevelserik stadskärna som tar sig an de utmaningar som
centrumhandeln står inför som möjligheter att utvecklas och ligga i
framkant. Samsyn och samarbete i dessa frågor är av stor vikt, vilket har
förtydligats i texten på sid 13.
KS anser även att strategin bör belysa och analysera torgens utmaningar. I
torgstrategin diskuteras förändringar i centrum som kan påverka torgen
och en del av de risker/potential som är kopplade till dessa. Dock är
strategin på en mer övergripande nivå och det krävs ett omfattande
gestaltningsarbete för respektive torg, detta är ett arbete som kommer att
göras längre fram.

KS uppmanar även TF att ”återkomma med torgstrategier för övriga delar
av staden, de östra kommundelarna samt Stångby”. Som framgår på sidan 4
i Torgstrategin är det ett medvetet val som gjorts att fokusera på de
offentliga platserna i stadskärnan. Stadsdelstorgen, inklusive de östra
tätorternas centra, nämns och beskrivs som viktiga identitetsskapande
platser som erbjuder förutsättningar för möten, service och
kommunikation. Dessa torg är framför allt viktiga att se i relation till sin
omgivning och på en skala som Torgstrategins övergripande grepp inte
behandlar. TF ser att närmare arbete med kommunens övriga torg ska ske i
samband med övriga projekt som berör respektive plats.
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