Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-08-23

§ 208 Affärs- och medborgarplats, avsiktsförklaring i
Lunds kommun
Dnr KS 2021/0652

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

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.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Fredrik Ljunghill (M)
yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-08-23
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar och parterna inom Citysamverkan pröva
förutsättningarna för införande av Svenska Stadskärnors BID-modell
att inbjuda parterna inom Citysamverkan, inklusive cityutvecklaren,
till kommunstyrelsens arbetsutskott för överläggningar om hur vi
tillsammans kan utveckla stadskärnan.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Centrum för Affärs-och MedborgarPlats
Ajournering kl. 14.21 - 14.30
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-08-23 klockan 13.00–15.15, ajournering klockan 14.21 14.30, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Helena Falk (V)

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 193–216

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-08-23

Paragrafer

§ 193–216

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-09-16

