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Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret fick i december 2017 i uppdrag att utreda hur konceptet
sommargata kan breddas och tillämpas på nya platser i staden (TN-2017-3314).
Ängelholmsgatan och Claesgatan föreslås bli sommargator 2019–2021. Friisgatan fortsätter vara
sommargata enligt tidigare beslut. Arbetet med Malmös sommargator ska samordnas enligt
framtagen konceptbeskrivning.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att Claesgatan mellan Sofielundsvägen och Ahlmansgatan blir sommargata april-oktober i tre år,
2019–2021.
att Ängelholmsgatan mellan Kristianstadsgatan och Simrishamnsgatan blir sommargata apriloktober i tre år, 2019–2021.
att ge trafikdelegationen i uppdrag att besluta om lokala trafikföreskrifter
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2018-12-12
Ärendet

SIGNERAD

2018-11-29

Konceptet sommargata har i år genomförts på Friisgatan för andra året i rad. Sommaren 2018
har även Ängelholmsgatan och till viss del Claesgatan testats som sommargator. I det fortsatta
arbetet används ordet sommargata istället för sommargågata för att möjliggöra olika
trafikregleringsformer. På en sommargata ska alltid fotgängare och folkliv prioriteras men vilken
reglering som ger bäst effekt skiljer sig från plats till plats.
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I december 2017 beslutade Tekniska nämnden att Friisgatan ska fortsätta vara sommargata
under 2018–2020. Fastighets- och gatukontoret (FGK) fick också i uppdrag att utreda hur
konceptet sommargata kan breddas och tillämpas på nya platser i staden. Arbetsgruppen på
FGK har nu i enlighet med det arbetat fram ett dokument, Sommargator i Malmökonceptbeskrivning, där riktningen för det fortsatta arbetet med sommargator pekas ut. Syftet med
detta dokument är att genom samordning av arbetet med Malmös sommargator skapa tydlighet i
hur projektet styrs, utformas och genomförs.
Ängelholmsgatan har testats som sommargata 2018 på initiativ av gatans verksamheter och
boende (TN-2017-775). Först gjordes bara en omreglering till gågata som senare fick
kompletteras med blomsterurnor på grund av fortsatt höga bilflöden. Uteserveringarna fick
också möjlighet att breda ut sig. Den enkla utvärdering som FGK gjort av åtgärderna på
Ängelholmsgatan sommaren 2018 pekar på att en stor majoritet av de som rör sig på gata är
mycket positiva till att göra gatan till sommargata 2019 men att utformning och information
behöver bli tydligare. Ängelholmsgatan föreslås bli fortsatt sommargata 2019–2021. Ett treårigt
beslut är viktigt för att möjliggöra för gatans verksamheter att investera i sina uteserveringar. För
att fungera riktigt bra behöver sträckan kompletteras med skyltning, möblering och grönska.
Mellan FGK och Stena fastigheter finns det ett samarbete gällande Claesgatan för att göra gatan
attraktivare och tryggare. Som ett led i detta samarbete har Stena fastigheter, genom
markupplåtelse och i samarbete med FGK, stängt Claesgatan för motorfordonstrafik på sträckan
mellan Sofielundsvägen och Ahlmandgatan varje helg under sommarmånaderna 2018. Stena
fastigheter vill gärna fortsätta med aktiveringen av Claesgatan även 2019. Den enkla utvärdering
som FGK gjort av avstängningen pekar på att besökare och verksamheter är mycket positiva till
avstängningen och gärna vill ha en fotgängarprioriterad miljö på gatan hela sommaren.
Claesgatan föreslås därför bli sommargata 2019–2021. Ett treårigt beslut är viktigt för att
möjliggöra för gatans verksamheter att investera i sina uteserveringar och för att Stena
fastigheters aktivering ska bli långsiktig. För att fungera riktigt bra behöver sträckan kompletteras
med skyltning, möblering och grönska som gör att den upplevs som en sommargata och inte
bara som en arrangemangsavstängning.
Att göra sommargata på Ängelholmsgatan och Claesgatan beräknas kosta ca 250 tkr per gata per
år. Pengarna avsätts i FGK:s driftsbudget.
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