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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i
Malmö
STK-2020-994
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om ett veteranmonument
i Malmö. Motionärerna föreslår att de personer som gjort och gör insatser för världsfreden ska
hedras med ett minnesmonument i Malmö. Motionen har remitterats till kulturnämnden och
tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med vad
som redovisats i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om att
hedra personer som gjort och gör insatser för världsfreden med ett minnesmonument
i Malmö som besvarad med vad som redovisats i ärendet.

Beslutsunderlag









Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i Malmö
Remissvar från tekniska nämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
veteranmonument i Malmö
Kulturnämnden beslut 201215 § 120
Remissvar från kulturnämnden
Tekniska nämnden beslut 201215 § 424 med muntlig Reservation (M+C)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-18
Kommunstyrelsen 2021-02-10
Kommunfullmäktige 2021-03-04
Beslutet skickas till
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Ärendet

Kommunstyrelsen har att yttra sig över en motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om att hedra personer som gjort och gör insatser för världsfreden. Motionärerna föreslår att det
skapas ett minnesmärke i någon form, där dessa personer kan uppmärksammas med
kransnedläggning på veterandagen den 29 maj varje år. Motionen har remitterats till
kulturnämnden och tekniska nämnden.
Kulturnämnden har i sitt yttrande angivit att de i dialog med fastighets- och gatukontoret
kommit fram till att frågan om veteranminnesplats bör hanteras där, då fastighets- och
gatukontoret utifrån ett tidigare medborgarförslag redan har uppdraget att utreda möjligheterna
för att skapa en sådan minnesplats. Då ärendet redan är under beredning av tekniska nämnden
anser kulturnämnden motionen besvarad.
Tekniska nämnden delar motionärernas bedömning om att inrätta någon form av minnesplats
eller liknande. Arbete i ärendet pågår i samarbete med Sveriges veteranförbund. De inledande
förslagen på platser och gestaltning har valts bort och arbetet har fortsatt med gestaltning av nya
platser. Veteranförbundets representanter har under arbetets gång framfört att ett konstverk inte
är önskvärt, men däremot någon form av gestaltad minnesplats i mindre skala. Ett förslag på
minnesplats kommer inom kort att presenteras i tekniska nämnden och därefter beredas för
beslut i samma instans.
Tekniska nämnden föreslår att motionen kan anses vara besvarad.
Stadskontorets bedömning
Stadskontorets bedömning är att de båda nämnderna redogjort i sina yttrande på vilket sätt
motionärernas önskan om att hedra personer som gjort och gör insatser för världsfreden med ett
minnesplakat i Malmö, är uppfylld. Av yttrandet framgår att arbetet sker i samverkan med
Veteranförbundet och hanteras av tekniska nämnden.
Stadskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
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