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§

535

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund

STK-2019-642
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över en motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om färdigställandet av Lindängelund. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta om att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att återigen
möjliggöra träddonationer för att påskynda färdigställandet av rekreationsområdet. De
refererar till Millennieskogen, en del av Lindängelund som invigdes 2014 och där medborgare
medverkat till träddonationer. Motionärerna hävdar att det är synnerligen viktigt att, i takt
med Malmös snabba växande och förtätande, Lindängelund så snabbt som möjligt färdigställs
och att ett sätt att påskynda detta kan vara att medborgare och företag ges möjligheten att
donera träd i rekreationsområdet.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som inkommit med yttrande vari framgår att
tekniska nämnden ställer sig positiv till initiativet med den motiveringen att den pågående
utredningen inte står i konflikt med motionärernas förslag. Baserat på detta yttrande föreslår
stadskontoret att motionen bör bifallas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
färdigställandet av Lindängelund och uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka
möjligheten att återigen möjliggöra träddonationer.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om färdigställandet av Lindängelund
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund
Tekniska nämnden beslut 190827 § 204 med muntlig Reservation (S) och (L)
Remissvar från tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret

