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Tekniska nämnden
Datum

2018-02-01

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

TN-2017-2971

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
uppmärksamma Hans Alfredson STK-2017-1176
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden välkomnar motionsställarens föresats att uppmärksamma Hans
Alfredsons gärning. Motionen har diskuterats inom referensgruppen för offentlig konst.
Tekniska nämnden föreslår att staden undersöker möjligheterna vidare för att hedra
Alfredsons minne genom exempelvis en plats eller en gata.
Yttrande

Tekniska nämnden välkomnar motionsställarnas föresats att uppmärksamma Hans
Alfredson. Hans livsgärning har roat många och lämnat få oberörda. Samarbetet med Tage
Danielsson i AB Svenska Ord samt egna projekt i egenskap av komiker, författare,
filmskapare, skådespelare, regissör med mera gör Hans Alfredson till en av vårt lands största
kulturpersonligheter.
Hans Alfredson (1931-2017) föddes i Sankt Pauli församling i Malmö och bodde där under
sina första sju levnadsår. Därefter flyttade familjen till Helsingborg, där Alfredson tog
studentexamen. Det var under sin studietid vid Lunds universitet som han inledde sin
komiska bana med studentspex. Många ser honom som skåning i stort och med en stark
koppling främst till Lund men i förlängningen också till Malmö.
Motionen har behandlats inom referensgruppen för offentlig konst. Gruppen föreslår att
Stadsbyggnadskontoret undersöker möjligheten av att namnge en gata eller plats efter
Alfredson. Referensgruppen lyfter även 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.
Möjlighet finns också att hedra Alfredsons minne genom att nominera honom till
minnesmärket ”Way to go”. Enligt riktlinjerna kan minnesmärket utökas vart fjärde år.
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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 annat alternativ är att placera en plakett på något av de hus Alfredson bodde i under sin
tid i Malmö.
Tekniska nämnden anser att staden bör undersöka möjligheterna för att hedra Hans
Alfredsons minne på bästa sätt. Tekniska nämnden föreslår därför kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

ordförande

Andréas Schönström
sekreterare

Kristina Andersson

