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Sammanfattning
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen i samråd
med stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Dess ursprung
är en motion från Miljöpartiet de gröna: ”Gör torgen till mer levande, gröna,
attraktiva mötesplatser”.
Torgstrategin tar ett helhetsgrepp över det offentliga rummet och 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.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 juli 2018.
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 3 juli 2018.
Torgstrategi, daterad 3 juli 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 21 maj 2015, § 111 (bifogas ej)
Motion ”Gör torgen till mer levande, gröna, attraktiva mötesplatser”, daterad
oktober 2013.

Barnens bästa
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.

Ärendet
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen i samråd
med stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Dess ursprung
är en motion från Miljöpartiet de gröna ”Gör torgen till mer levande, gröna,
attraktiva mötesplatser”.
Torgstrategin tar ett helhetsgrepp över det offentliga rummet och 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.
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Torgstrategin har remitterats till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden och inkomna svar har sammanfattats i bifogad
bilaga. Här finns även tekniska förvaltningens kommentarer samt vilka
ändringar som gjorts i dokumentet.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

skicka Torgstrategin till kommunfullmäktige för beslut

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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