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Affärs- och medborgarplats, avsiktsförklaring i Lunds
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP.

Sammanfattning
Det offentliga rummet har en viktig roll som demokratisk arena och
ska erbjuda något för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.
Centrum för Affärs-och MedborgarPlats. AMP-modellens
huvudsakliga syfte är att skapa säkra och attraktiva miljöer.
Modellen bygger på att de aktörer som verkar på en plats går
samman i en gemensam organisation, en lokal AMP, med syfte att
platsen som man valt att samarbeta kring ska utvecklas i positiv
riktning.
Ett AMP-samarbete är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds
kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Torgen ska
dessutom erbjuda en variation och bredd men sinsemellan ha starka
tydliga karaktärer som gör dem till intressanta platser.
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Ärendet
Bakgrund
Centrum för Affärs-och MedborgarPlats bildades hösten 2019. De
arbetar enligt AMP-modellen vars huvudsakliga syfte är att skapa
säkra och attraktiva miljöer. Modellen bygger på att de aktörer som
verkar på en plats går samman i en gemensam organisation, en lokal
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AMP, med syfte att platsen som man valt att samarbeta kring ska
utvecklas i positiv riktning.
AMP-modellen (Affärs- och medborgarplatsmodellen) har sin
utgångspunkt i den amerikanska BID-modellen (Business District
modellen) men är anpassad för svenska förhållanden. Med begreppet
”affär” framhålls vikten av att ha privata kommersiella krafter
närvarande på en plats för att få den levande och intressant (butiker,
caféer m.m.). Medborgarreferensen markerar att det är fråga om att
skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla. Platsreferensen
betonar själva platsens betydelse i att skapa en samhällsmiljö där
människor vill uppehålla sig.
AMP-modellens huvudsakliga syfte är att skapa säkra och attraktiva
miljöer där människor bor och vistas. Modellen bygger på att de
aktörer som verkar på en plats med gemensamma krafter arbetar för
att platsen ska utvecklas i positiv riktning och upplevas som trygg.
De aktörer som i första hand är aktuella och som också har möjlighet
att bedriva ett effektivt platsarbete är fastighetsägare, näringsidkare
och kommunen. Då flera olika aktörer kommer att vara inblandade
är det viktigt att det finns en sammanhållande funktion som har till
uppgift att fokusera och driva arbetet framåt; den lokala AMPorganisationen blir den funktionen.

Föredragning
Det offentliga rummet har en viktig roll som demokratisk arena och
ska erbjuda något för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer. Det är människorna
som gör staden och det är viktigt att vi som kommun kan erbjuda
jämlika, trygga, rena, tillgängliga platser utan konsumtionskrav, som
kan användas över hela dygnet och året.
Ett AMP-samarbete är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds
kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Torgen bör
dessutom erbjuda en variation och bredd men sinsemellan ha starka
tydliga karaktärer som gör dem till intressanta platser.
Flera platser i centrala Lund kan upplevas som otrygga. Centrum för
AMP har tillsammans med Lunds kommun gjort bedömningen att det
i Lund finns flera platser med goda förutsättningar att påbörja
arbetet med att bilda en lokal AMP.
En lokal AMP, såsom det beskrivs ovan, föreslås genomföras som ett
försöksprojekt. Vid en lokal AMP tar AMP- organisationen över
ansvaret för den valda platsen samt samverkan med berörda
affärsidkare och fastighetsägare.
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram
ett förslag till avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP.
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Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
Att öka tryggheten och attraktiviteten på en särskild plats bör vara
positivt för barn i Lunds kommun. Flera barn rör sig i staden och
deras trygghet vid rörelse i centrum bör öka genom initiativet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att ge ekonomiska konsekvenser om 0,5 – 3
miljoner kronor beroende av ambitionsnivå. Av dessa krävs
finansiering från kommunen om 50 % och resten från berörda
fastighetsägare och näringslivet.
Kommunkontoret avser att återkomma i ärendet vid beslut om
avsiktsförklaring och avtal.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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