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Yttrande över Motion från Karin Svensson Smith
(MP) Inför sommargågator och sommartorg i Lund.
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

yttra sig över motionen enligt Kultur och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från Karin Svensson
Smith (MP) inför sommargågator och sommartorg i Lund”
upprättad den 25 maj 2021
översända yttrandet till kommunstyrelsen

att

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion som föreslår att Lund
borde utse vissa stråk eller platser i stadsrummet för att under
sommaren ge plats åt kulturlivet och den lokala handeln att främjas
och utvecklas. Genom att ytor som annars upplåts till motorfordon
blir plats för sociala aktiviteter, möten och konst skapas en trivsam
stadsmiljö som främjar folklivet och gör staden mer attraktiv.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att
införa sommargågator och sommartorg. Förvaltningen betonar i sitt
förslag på yttrande att ett eventuellt uppdrag behöver ha stort fokus
på aktiv programmering och innehåll, för att satsningen inte ska
stanna vid att enbart bli en trafikreglering.

Underlag för beslutet



Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25
(denna skrivelse) Yttrande över motion från Karin Svensson
Smith (MP) inför sommargågator och sommartorg i Lund
Motion: inför sommargågator och sommartorg i Lund

Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med rubriken ”Inför Sommargågator och
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Sommartorg i Lund”. Motionären framför att, med exempel från
bland annat Stockholm och Örebro, Lund borde utse vissa stråk eller
platser i stadsrummet för att under sommaren ge plats åt kulturlivet
och den lokala handeln att främjas och utvecklas. Genom att ytor som
annars upplåts till motorfordon blir plats för sociala aktiviteter,
möten och konst skapas en trivsam stadsmiljö som främjar folklivet
och gör staden mer attraktiv.
Motionen avslutas med ett yrkande att kommunfullmäktige uppdrar
åt tekniska nämnden att under sommaren 2022 som en testperiod på
lämpliga gator, gatustråk och torg införa konceptet Sommargågator
och Sommartorg i Lund.

Föredragning
Kultur och fritidsförvaltningen ställer sig generellt positiv till att
stadens rum används för kulturella uttryck. En riktad satsning mot
specifika platser och stråk möjliggör synergieffekter och ger styrka
till de insatser som genomförs på platsen. Det finns också en
spännande dynamik i att låta verksamheter breda ut sig på platser
som vanligen används till något annat, vilket i sin tur kan påverka
själva det konstnärliga uttrycket.
Förvaltningens bedömning är att konceptet för att bli lyckat behöver
bygga på en aktiv programmering av innehåll. Det är inte rimligt att
tro att en yta aktiverar sig av sig själv om bara bilarna tas bort.
Trafikregleringen skapar en möjlighet, men för att möjligheten ska
omvandlas till verkliga aktiviteter krävs genomtänkt planering och
aktiva beslut. Oavsett om det handlar om konstnärlig utsmyckning,
aktiv programläggning, aktivering av det fria kulturlivet eller
utlokalisering av förvaltningens egen verksamhet så behöver
insatsen ske i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och
dess samarbetspartners.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang föreslår förvaltningen
att nämnden yttrar sig över motionen i enlighet med nedan yttrande,
samt föreslår att motionen bifalls.

Yttrande
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att inför
sommaren 2022 införa konceptet Sommargågator och Sommartorg i
Lund.
Ett levande stadsrum är en förutsättning för kultur, och att låta
kulturen ta plats i stadsrummet på bekostnad av bilar bidrar till ett
levande stadsrum.
Nämnden vill dock betona vikten av att en sådan satsning inte
primärt blir en fråga om trafikreglering, utan en fråga om att
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programlägga och aktivera de ytor som tillgängliggörs genom
trafikregleringen. Kultur och fritidsförvaltningen kan vara delaktig i
en sådan programläggning, men för att nå framgång behöver
satsningen vara kommunövergripande och involvera även näringsliv
och det fria kulturlivet.
Som exempel på innehåll som ligger inom nämndens kompetens kan
nämnas konstnärlig utsmyckning inom ramen för Lund Art, utflyttad
verksamhet från Kulturskola och fritidsverksamheter, riktade
utlysningar där det fria kulturlivet kan ansöka om medel för att
aktivera ytorna samt insatser där feriepraktikanter under
handledning av kulturarbetare får bidra till aktivering av ytorna.
Samtliga insatser ligger inom nämndens kompetensområde och
insatserna kan utformas i samverkan med såväl tekniska
förvaltningen som övriga intressenter.
Kultur och fritidsnämnden vill också framföra vikten av att en
satsning på sommargågator eller sommartorg sker i samverkan
mellan flera förvaltningar och bolag. Nämndens kärnkompetens är i
detta fall att bidra med planering och programläggning för aktivering
av ytorna. Tekniska förvaltningens insatser inom trafikområdet och
inte minst Visit Lunds insatser för att även aktivera besöksnäringen
på platsen är lika viktiga för ett lyckat helhetsresultat.
Med ovanstående utgångspunkter föreslår nämnden att motionen
tillstyrks.

Beredning
Ärendet har beretts av kultur och fritidsförvaltningen. Förvaltningen
konstaterar att satsningen för att lyckas behöver involvera även Visit
Lund, men ser att även bolaget har fått motionen på remiss, varför
deras synpunkter inte har inhämtats för detta yttrande.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Mårthen Mirza
kulturchef
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: Kommunstyrelsen
För kännedom:

