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Uppdragsbeskrivning

Utredning Sommartorg
I budgetskrivelsen från februari 2021 ger Tekniska nämnden i uppdrag åt
Fastighets- och gatukontoret att utreda om platser i staden kan omvandlas till
”sommartorg” i likhet med tidigare behandlat nämndinitiativ om att tillfälligt
omvandla Davidhallstorgs parkeringsplats till motsvarande "sommartorg”. I
denna uppdragsbeskrivning redogör fastighets- och gatukontoret hur
förvaltningen planerar att utföra och redovisa uppdraget.
Uppdragsbeskrivningen beslutshanteras i tekniska nämndens arbetsutskott i
april 2021.
Bakgrund och förutsättningar
Förvaltningen fick under våren 2020 i uppdrag att utreda möjligheten att
genomföra sommartorg på Davidshallstorg 2021. Utredningen kom fram till att
detta inte kunde genomföras, men föreslog istället att konceptet sommartorg
utreds under 2021.
Fastighets- och gatukontoret har sedan 2017 jobbat med sommargator som ett
sätt att temporärt förändra användningen av vissa utvalda gator i staden.
Resultatet av arbetet har överlag mottagits positivt av såväl besökare som
boende och verksamheter. En utvidgning av detta arbete skulle vara att även
arbeta med torg på ett liknande vis.
En snabb omvärldsbevakning visar att sommartorg har en skiftande definition
över landet, både vad gäller utformning, innehåll (aktivering) och
genomförandeperiod. Den vid första anblick största skillnaden mellan
sommargator och sommartorg är att de senare i större utsträckning är fredade
från trafikflöden, vilket skulle kunna öppna upp för en typ av innehåll och
utformning där större fokus läggs på aktivering.
Förutom genomförandet av sommargator arrangerar staden flertalet aktiviteter
riktade mot olika målgrupper under sommaren. En stor del av utredningen
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kring sommartorg handlar om att titta på hur man kan samverka med andra
pågående projekt och aktiveringar i staden och utifrån detta ta fram en
konceptbeskrivning för sommartorg.
Uppdrag och syfte
Då sommartorg inte tidigare har genomförts i Malmö är syftet med utredningen
först och främst att formulera ett koncept för hur man kan arbeta med
sommartorg i Malmö. Konceptet bör svara på frågorna:
Varför sommartorg? Vilka behov kan sommartorg uppfylla i det befintliga
utbudet av tillfälliga platser och aktiveringar? På vilket vis svarar sommartorg
mot stadens uppsatta mål?
Var sommartorg? Vilken typ av platser kan vara aktuella och var i staden kan
dessa ligga?
Hur sommartorg? Hur utformas sommartorgen med avseende på aktiviteter
och fysisk gestaltning? Hur genomförs och samordnas sommartorg med andra
liknande projekt?
Syftet med konceptet är att skapa tydlighet i hur projekt med sommartorg bör
utformas och genomföras i Malmö.
Utifrån konceptet ges sedan exempel på platser som skulle kunna vara lämpliga
för genomförande av sommartorg.
Hur ska uppdraget utföras?
Ansvarig chef för ledning och samordning av utredningen är Agneta Sallhed
Canneroth på Stadsmiljöenheten, avdelningen för Offentlig miljö
Uppdraget ska genomföras med särskilt fokus på samverkan i dialog med olika
kompetenser inom förvaltningen, men även dialog med externa parter kan bli
aktuell.
Omvärldsbevakning utgör en viktig grund för utredningen. Genom att studera
relevanta genomförda projekt i såväl Malmö som i andra städer ges förståelse
för vad ett sommartorg kan bidra med till staden i form av mötesplatser och
aktivering av stadens rum.
Organisation och bemanning av uppdraget
Styrgrupp – Offentlig miljö
Arbetsgruppen består av kompetenser från Fastighets- och gatukontoret:
projektledare, landskapsarkitekt, arrangemang, mobilitet och trafikreglering,
dialog och kommunikation, drift och genomförande samt upplåtelse med flera.
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Referenspersoner – representanter från berörda förvaltningar och
organisationer
Samordningsansvarig – Fastighets- och gatukontoret, Stadsmiljöenheten
Tidplan och kommunikation
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Uppdraget ska, om inte annat anges, genomföras så snart som möjligt under
budgetåret och redovisas i samband med nämndernas årsanalys.
Uppföljning av arbetet sker tertialvis i den ordinarie uppföljningsprocessen i
Malmö stad och på fastighets- och gatukontoret. Förutom redovisning i
uppföljningsrapporterna (delårsrapport och årsanalys) kan bilagor som
slutrapport, slutredovisning bifogas uppföljningsrapporterna.
Kommunikation ska ske löpande mellan ansvarig chef och utsedd
handläggare/utredare.
Utsedd handläggare för en kontinuerlig dialog med kompetenser inom
arbetsgruppen.

