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Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås beslut
att

yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

I en motion från Miljöpartiet de gröna föreslås att ett koncept för
sommargågator och sommartorg prövas. Kommunfullmäktige
beslutade den 31 januari 2019 att fastställa torgstrategin. I strategin
prioriteras torg och stråk där det är naturligt stora flöden av
människor som rör sig. Bantorget och Clemenstorget har byggts om,
och är mycket uppskattade av boende och besökare till staden.
Möjligheterna att vistas på torgen har utvecklats. Större ytor för
uteserveringar har tillskapats och allmänt tillgängliga bänkar och
andra sittmöbler finns utplacerade. På torgen och i stråken mellan
torgen görs olika satsningar under året, exempel på sommaråtgärder
är stranden på Stortorget, volleybollplan och gym på Mårtenstorget,
julbelysning och andra juldekorationer. Det etablerade samarbetet
mellan stadskärnans intressenter är bärande för genomförande av
torgstrategin. Tekniska förvaltningen anser att utvecklingen av
stadskärnan ska följa torgstrategin och i stora delar tillgodoses redan
det som förs fram i Miljöpartiets motion. Tekniska förvaltningen är
därför tveksam till motionen.

Underlag för beslutet
•
•
•

Postadress

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-14
Motion (MP) - Inför sommargågator och sommartorg i Lund,
2021-04-13
Kommunfullmäktiges beslut § 17, 2019-01-31
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Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress
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I en motion från Miljöpartiet de gröna föreslår partiet att ett koncept
för sommargågator och sommartorg prövas under nästa år, och faller
det väl ut föreslår motionären att åtgärden förlängs i ytterligare tre
år.

Torgstrategin

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 att fastställa
torgstrategin. Målet för torgstrategin är att torg och andra offentliga
rum i stadskärnan är en viktig förutsättning för att skapa en attraktiv
stad. De ska tillsammans erbjuda en variation där det finns något för
alla och utgöra en tillåtande och inkluderande arena för sociala
möten och en levande stadskärna.

I strategin prioriteras torg och stråk där det är naturligt stora flöden
av människor som rör sig. Bantorget och Clemenstorget har byggts
om, och är mycket uppskattade av boende och besökare till staden.
Möjligheterna att vistas på torgen har utvecklats. Större ytor för
uteserveringar har tillskapats och allmänt tillgängliga bänkar och
andra sittmöbler finns utplacerade. På torgen och i stråken mellan
torgen, görs olika satsningar årligen. Exempel på sommaråtgärder är
stranden på Stortorget, volleybollplan och gym på Mårtenstorget,
skridskobana, julbelysning och andra juldekorationer under
vintertid. Det etablerade samarbetet mellan stadskärnans
intressenter är bärande för genomförande av torgstrategin. Även i
nya stadsdelar, till exempel Brunnhög, görs olika aktiviteter för att få
en levande stadsdel för boende och besökare.
Tekniska förvaltningen anser att utvecklingen av stadskärnan ska
följa torgstrategin, och det arbete som pågår och de åtgärder som
efterhand genomförs på torg och stråk bidrar till gott stadsliv.

Föredragning

Tekniska förvaltningen ställer sig tveksam till motionen, med
hänvisning till att förvaltningen anser att ett genomförande av
torgstrategin är prioriterat. Förvaltningens bedömning är att det
arbete som pågår inom ramen för torgstrategin redan tillgodoser
intentionerna i Miljöpartiets motion.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Ekonomiska konsekvenser
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Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

Per Eneroth
Gatuchef

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Miljöpartiet de gröna
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