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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång och
uppföljning årligen förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i rapport till
kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett. Redovisning avseende 2017
föreligger nu och det föreslås att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige lägger
den till handlingarna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen i ärendet till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige erinrar kommunens nämnder om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige
behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 180924 Motionsredovisningen
Bilaga 2 - Konstnärlig utsmyckning på Limhamn för att hedra minnet av Herman Gotthardt
Bilaga 3 - Underlag till yttrande från kulturnämnden
Bilaga 1 - Underlag till yttrande från kulturnämnden
Yttrande från kulturnämnden
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
KSAU förslag till beslut 180924 §545

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-24
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Kommunfullmäktige 2018-10-25
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

SIGNERAD

2018-09-18

Ärendet
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Kommunfullmäktige har ett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång årligen
förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i rapport till
kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett (KF 25 januari 1996 § 11, bih 164).
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att uppmana kommunens nämnder och styrelsen att
snarast till kommunstyrelsen meddela om åtgärd fördröjts eller av något skäl inte kan
genomföras.
Kommunfullmäktige har vidare erinrat om sistnämnda beslut vid de årliga behandlingarna –
senast den 27 april 2017 (§ 97, dnr STK-2017-370).
Efter genomgång har nedan angivna motioner som bifallits i sak men ännu inte åtgärdats
antecknats. Under 2017 har ingen motion tillkommit.
1.
MOTIONER BEHANDLADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1998
Kommunfullmäktige § 164/1998 (bih 84/98, Dnr 81/1998)
Motion av Percy Liedholm (M) och Stefan Lindhe (M) om konstnärlig utsmyckning på
Limhamn för att hedra minnet av Herman Gotthardt
Kommunfullmäktiges beslut
att uppdra åt kulturnämnden att inbjuda till tävling om utformningen av den konstnärliga
utsmyckningen samt att återkomma till kommunfullmäktige med anhållan om
investeringsanslag och med redovisning av förslag till närmare utformning och placering av
konstverket.
Från kulturförvaltningen har följande inhämtats
Kulturnämndens ordförandeberedning har genom kulturdirektören i yttrande till kommunstyrelsen meddelat att
kulturförvaltningen kommer att utlysa en tävling om utformningen av den konstnärliga utsmyckningen för att
hedra minnet av Herman Gotthardt i samband med etablering av konstmuseet i enlighet med vad som redovisats
i ärendet.
Yttrandet till kommunstyrelsen bifogas detta ärende.
2.
MOTIONER BEHANDLADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2002
Kommunfullmäktige § 184/2002 (bih 89/02, Dnr 341/2002)
Motion av Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Kommunfullmäktiges beslut:
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att med bifall till motionen uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, att i samråd med i ärendet
angivna nämnder och på sätt som i ärendet redovisats, undersöka förutsättningarna för att
hedra Astrid Lindgrens minne genom att uppkalla en plats i staden efter henne.
Ärendets handläggning efter kommunfullmäktige den 27 april 2017:
I det pågående ärendet i stadsbyggnadsnämnden togs ett förslag fram i samråd med gatukontoret, vilket
presenterades för rättighetsinnehavaren, Saltkråkan AB. Bolaget avvisade dock förslaget.
Med anledning av detta har stadsbyggnadsnämnden i annat ärende (STK-2017-1608) i november 2017
tillskrivit kommunfullmäktige och föreslagit att deras uppdrag avslutas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade i januari 2018 ärendet till stadskontoret för fortsatt beredning.
Under det fortsatta beredningsarbetet inkom ytterligare information från stadsbyggnadskontoret om bakgrunden
till varför stadsbyggnadsnämnden tillskrev kommunfullmäktige.
När ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2018 beslutade utskottet (§ 90)
att ärendet skulle utgå. Ärendet är således under fortsatt beredning.
Stadskontorets bedömning

Det kan mot bakgrund av vad som ovan redovisats konstateras att två, äldre bifallna motioner
ännu inte åtgärdats. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Det finns emellertid anledning för
kommunfullmäktige att än en gång erinra nämnderna om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige behandlad
motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras.
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