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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma Hans
Alfredson
STK-2017-1176
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
kulturnämnden i samråd med tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att
hedra Hans Alfredson med en staty, en plats eller på annat sätt.
Såväl stadsbyggnadsnämnden som tekniska nämnden och kulturnämnden ställer sig positiva till
att i någon form hedra Hans Alfredsons minne. Det föreslås att kommunstyrelsen instämmer i
nämndernas uppfattning.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden
i uppdrag att ansvara för att Hans Alfredsons minne på lämpligt sätt hedras i Malmö.
Beslutsunderlag
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Kommunfullmäktige 2018-05-31
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
Ärendet

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
kulturnämnden i samråd med tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att
hedra Hans Alfredson med en staty, en plats eller på annat sätt. Motionen har för yttrande
överlämnats till kulturnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Yttranden från tekniska nämnden och kulturnämnden
Tekniska nämnden och kulturnämnden välkomnar i likalydande yttranden motionsställarnas
förslag om att uppmärksamma Hans Alfredson i Malmö.
I yttrandena framgår att motionen har behandlats inom referensgruppen för offentlig konst som
föreslår att stadsbyggnadskontoret undersöker möjligheten av att namnge en gata eller plats efter
honom. Referensgruppen lyfter även fram möjligheten att namnge ett Pågatåg; ett förslag som i
så fall bör inges till Region Skåne för beslut. Däremot rekommenderas ej en enskild staty som
minnesmärke.
Vidare påtalas möjligheten att hedra Alfredsons minne genom att nominera honom till
minnesmärket ”Way to go”. Enligt riktlinjerna kan minnesmärket utökas vart fjärde år.
Kulturnämnden beslutade i oktober i år att ytterligare tio Malmöprofiler ska hedras genom
avgjutningar av sina skor i brons. Nästa nomineringstillfälle planeras till år 2022. Ett ytterligare
alternativ är att placera en plakett på något av de hus Alfredson bodde i under sin tid i Malmö.
Tekniska nämnden och kulturnämnden anser att staden bör undersöka möjligheterna för att
hedra Hans Alfredsons minne på bästa sätt. Nämnderna föreslår därför kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden kommer inför framtida planering och utbyggnad av staden att ha Hans
Alfredsons namn i åtanke för en lämplig plats. Dock menar nämnden att enligt god ortnamnssed ska
rimlig tid om tre till fem år ha gått innan en avliden persons namn får an-vändas i ortnamn, t.ex. i
namn på gator, torg och allmänna platser. Hans Alfredson avled september 2017.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
Stadskontorets synpunkter och förslag
Såväl stadsbyggnadsnämnden som tekniska nämnden och kulturnämnden ställer sig positiva till
att hedra Hans Alfredsons minne. Stadskontoret instämmer i nämndernas uppfattning och
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar till stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden och kulturnämnden att på lämpligt sätt ansvara för att Hans Alfredsons
minne hedras i Malmö.
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Pehr Andersson Näringslivsdirektör
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