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Valborgsfirande 2020
Sammanfattning
Dagarna kring siste april samlas vanligtvis uppemot 30 000 personer
i centrala delar och Stadsparken för att ta del av ett spontant
valborgsfirande, varav en stor del är inresande besökare och
studenter. Valborgsfirandet i stadsparken är en spontan tillställning
utan arrangör, och därmed ingen som söker tillstånd, varför polisen
inte har några rättsliga medel att förhindra firandet.
I den rådande situationen behöver åtgärder vidtas för att minimera
valborgsfirandet i Stadsparken för att inte bidra till stora
folksamlingar.
Kommunfullmäktige föreslås besluta stänga av Stadsparken för
besökare den 30 april 2020 samt att ge tekniska nämnden i uppdrag
att genomföra de åtgärder som krävs för att stänga av Stadsparken.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2020

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds kommun följer myndigheters råd och riktlinjer för att hindra
smittspridning och skydda riskgrupper i samhället så sjukvården
inte överbelastas. Detta påverkar verksamheter inom kommunens
organisation och den samverkan vi har med andra myndigheter och
organisationer.
Enligt tidigare beslut kommer det traditionsenliga valborgsfirandet
på kvällen med eld och uppträdande i Stadsparken att ställas in på
grund av regeringens beslut på begäran av Folkhälsomyndigheten att
stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med
mer än 50 personer för att minska smittspridning av coronaviruset.
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Dagarna kring sista april samlas vanligtvis uppemot 30 000 personer
i centrala delar och Stadsparken för att ta del av ett spontant
valborgsfirande, varav en stor del är inresande besökare och
studenter. Valborgsfirandet i stadsparken är en spontan tillställning
utan arrangör, och därmed ingen som söker tillstånd, varför polisen
inte har några rättsliga medel att förhindra firandet.
I den rådande situationen behöver åtgärder vidtas för att minimera
valborgsfirandet i Lund för att inte bidra till stora folksamlingar.
Det traditionella firandet på kvällen är inställt och det ges inget
tillstånd för musik från Vita scenen. Lunds Universitet har beslutat
att stänga Botaniska trädgården.

Kommunikation
Kommunen har kommunicerat budskapet om att vi stannar hemma
siste april till studentorganisationerna, gymnasieelever i
samverkansområdet, lokalt via fältgruppen, Skånetrafikens
infoskärmar, press och sociala medier.

Trots stora kommunikationsinsatser ser kommunen att direkta
åtgärder krävs för att hindra smittspridning och skydda Stadsparken.

Stängning av Stadsparken
Stadsparken föreslås stängas av och helt stängslas in den 30 april för
att förhindra att festen och stora folksamlingar uppstår trots
kommunens rekommendationer till allmänheten.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för staket och personal bedöms till cirka 500.000 kronor.,
varav cirka 400 tkr för stakethyra, transporter mm och 100 tkr för
personalkostnader.
Spontanfesten kostar ett vanligt år mellan 1 000 – 1 200 tkr
beroende av om dagen infaller på en vardag eller en helg.
Tekniska nämnden har medel i sin ram för valborgsfirandet som kan
tas i anspråk för de åtgärder som krävs för att stänga Stadsparken.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att
att

stänga av Stadsparken för besökare den 30 april 2020,
ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra de åtgärder som
krävs för att stänga av Stadsparken.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

