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Torgstrategi
Sammanfattning
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen.
Torgstrategin behandlar både torg, mindre platser och ”mellanrum” i
staden. Genom de strategier som presenteras ska Torgstrategins mål
uppnås: att stadens torg och andra offentliga platser tillsammans ska
erbjuda en variation där det finns något för alla samt utgöra en
tillåtande och inkluderande arena för sociala möten och en levande
stadskärna.
Kommunkontoret bedömer att kommunstyrelsens synpunkter i
samrådet till stora delar har blivit omhändertagna.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna torgstrategin samt översända
den till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018
Tekniska nämndens beslut, den 22 augusti 2018 § 185
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2018 dnr TN
2016/204
Bilaga till tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
(samrådsredogörelse) den 3 juli 2018
Torgstrategi, daterad 3 juli 2018
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 21 maj 2015 § 111

Barnets bästa
I torgstrategin framgår det att det offentliga rummet ska vara
inkluderande och fungera som en arena för stadens invånare och
besökare i alla åldrar, inte minst för barn. Genom att skapa tryggare
stadsmiljöer och mer inbjudande och lekfulla platser främjas barns
behov. Tonåringar blir specifikt belysta i strategin.

Ärendet
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen i
samråd med stadsbyggnadskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen.
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Torgstrategin behandlar både torg, mindre platser och ”mellanrum” i
staden. Genom de fem strategier som presenteras ska Torgstrategins
mål uppnås: att stadens torg och andra offentliga platser tillsammans
ska erbjuda en variation där det finns något för alla samt utgöra en
tillåtande och inkluderande arena för sociala möten och en levande
stadskärna.
Förslaget remitterades till kommunstyrelsen m.fl. som yttrande sig i
juni 2018. Efter samrådet har tekniska nämnden beslutat att skicka
Torgstrategin till kommunfullmäktige för beslut. Tekniska nämnden
har även gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en
motsvarande strategi för stadsdelarna och de östra tätorterna samt
Stångby.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret bedömer att kommunstyrelsens synpunkter i
samrådet till stora delar har blivit omhändertagna. Det är exempelvis
viktigt att det nu har tagits beslut om att motsvarande strategier ska
tas fram för stadsdelarna och de östra tätorterna samt Stångby, men
även att texten har justerats så att torgens betydelse som
handelsplatser såväl i dag som i framtiden, framgår mer.
Kommunstyrelsen menade även att ny bebyggelse väster om Södra
stambanan genom Lund, men även annan stadsutveckling, kan bidra
till att förskjuta stadens funktionella centrum. Kommunkontoret
noterar att frågan inte fullt ut besvaras i den nya versionen av
strategin, men kan samtidigt tycka att stadens föränderlighet
behandlas och problematiseras i flera avsnitt. Men då förändringar
kommer att ske framstår det som lämpligt att i synnerhet
beskrivningen/analysen av zoner och målpunkter på s. 10 och
prioriterat huvudstråk på s. 14 ses över varje mandatperiod.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta torgstrategin

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, tekniska nämnden

