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Remiss: Motion från Lina Olsson (S) Purple flagcertifiera Lunds kommun
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

som sitt yttrande på remiss ”Motion från Lina Olsson (S) Purple
flag-certifiera Lunds kommun”, skicka serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2021-09-24

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Lunds kommun ska Purple flag-certifieras. Motionen föreslår
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i
samverkan med berörda nämnder och bolag, identifiera ett eller flera
lämpliga områden i stadskärnan för en Purple flag-certifiering,
ansöka om att Lunds kommun ska få en Purple flag-certifiering samt
att ett finansieringsförslag ska läggas fram i kommande EVP.
Kommunkontoret har remitterat ärendet för yttrande till tekniska
nämnden, byggnadsnämnden, servicenämnden samt Visit Lund AB.
Serviceförvaltingen ställer sig positiva till motionens förslag att
Lunds kommun ska arbeta för att nå en Purple flag-certifiering.
Serviceförvaltningen anser att ett arbete för att nå en Purple flagcertifiering kräver en god samverkan över förvaltningsgränserna och
att serviceförvaltningen tillsammans med flera andra nämnder bör
göras delaktiga i arbetet från start. Ett beslut om att gå vidare och
börja arbeta för en Purple flag-certifiering bör inkludera en
precisering över vilka förvaltningar som ska samverka i frågan.
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Ärendet
Bakgrund
Konceptet att Purple flag-certifiera städer har sitt ursprung i
Storbritannien. Organisationen Svenska stadskärnor har anpassat
konceptet till Sverige och svenska förhållanden. Tillsammans med
organisationen har flera städer runt om i Sverige sedan 2014 arbetat
för att nå Purple flag-certifieringen. Det övergripande målet för en
Purple Flag-certifiering är att skapa förutsättningar för en
ekonomisk och socialt hållbar stadskärna. Certifieringen syftar till att
få fler människor att känna sig trygga och använda stadskärnan
kvällstid. Genom samarbete och samverkan är det tänkt att uppnå
målet om en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med
ett variationsrikt kvällsutbud för alla och på så sätt skapa en levande
stadskärna efter klockan 17.00.
Purple flag-certifieringen synliggör städer som på ett framgångsrikt
sätt arbetar med kvällsekonomin och certifieringen innebär att en
stad får en kvalitetsmärkning som en trygg hållbar och attraktiv stad
med upplevelser kvälls- som nattetid av hög kvalitet.
Arbetet för att nå en Purple flag-certifiering fokuserar på följande
fem delar inom stadens avgränsade Purple flag-område:
1.
2.
3.
4.
5.

Trygghet – välkomnande, rent, tryggt, och säkert.
Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning och avresa.
Utbud – attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.
Platssamverkan – riktlinjer, gemensamma mål och budget.

Socialdemokraterna lägger fram i sin motion att frågan om en
tillgänglig, attraktiv, hållbar och jämställd stadskärna är en
angelägen fråga för Lunds kommun och att det är hög tid att Lund
ansluter sig till de städer i Sverige som går under Purple flagcertifieringen.
I motionen föreslås kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i
uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag,
identifiera ett eller flera lämpliga områden i stadskärnan för en
Purple flag-certifiering, ansöka om att Lunds kommun ska få en
Purple flag-certifiering samt att ett finansieringsförslag ska läggas
fram i kommande EVP.
Kommunkontoret har remitterat ärendet för yttrande till tekniska
nämnden, byggnadsnämnden, servicenämnden samt Visit Lund AB.
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Föredragning
Serviceförvaltingen ställer sig positiva till motionens förslag att
Lunds kommun ska arbeta för att nå en Purple flag-certifiering. Ett
sådant arbete ligger i linje med flera av målen i Lunds kommuns
program för social hållbarhet 2020-2030 och är ett initiativ i rätt
riktning.
Serviceförvaltningen anser att ett arbete för att nå en Purple flagcertifiering kräver en god samverkan över förvaltningsgränserna och
att serviceförvaltningen tillsammans med flera andra förvaltningar
bör göras delaktiga i arbetet. Ett beslut om att gå vidare och börja
arbeta för en Purple flag-certifiering bör inkludera en precisering
över vilka förvaltningar som ska samverka i frågan.
Serviceförvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen,
serviceförvaltningen kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen bör ingå i
samverkan. Förvaltningarna som ska samverka bör involveras tidigt
och göras delaktiga i arbetet från start. Serviceförvaltningen har
viktig kunskap och kompetens som bör nyttjas i arbetet för att nå en
Purple flag-certifiering både när det gäller planering och utförande.
Serviceförvaltningen vill även lyfta fram att det vore lämpligt att
Lunds kommuns ungdomsting involveras för att säkerställa att barns
bästa står i centrum för insatserna kopplade till en Purple flagcertifiering. Ett arbete för att Purple flag-certifiera Lunds kommun
bör föregås av en analys kring val av område i syfte att identifiera ett
område att fokusera på som leder till ett ökat värde för så många
kommuninvånare som möjligt. Det bör upprättas en långsiktig plan
över områden att successivt arbeta med inom ramen för Purple flagcertifieringen.
Slutligen vill serviceförvaltningen lyfta fram att ett förslag för
finansiering bör inkludera en plan för hur driftkostnader som följer
av en certifiering ska hanteras.

Beredning
Ärendet har beretts av serviceförvaltningens stab i samråd med
representanter för Markentreprenad och Lundafastigheter.

Barnets bästa
Att Purple flag-certifiera Lunds kommun kommer att beröra barn.
Fokus för en certifiering är att öka tryggheten och tillgängligheten till
stadskärnan kvälls- och nattetid. Det är viktigt att barnets bästa
genomsyrar ett eventuellt arbete för att nå en sådan certifiering och
att känslan av trygghet och tillgänglighet ökar för samtliga
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kommuninvånare och att barns bästa står i centrum för de insatser
som väljer att genomföras. Det är därför viktigt att barn görs
delaktiga i processen för att Purple flag-certifiera Lunds kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

