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Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-08-16
Vår referens

Erika Jonasson
Landskapsarkitekt
erika.jonasson@malmo.se

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund, STK-2019-642
TN-2019-1771
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har 2019-04-26 inkommit med en motion, vari dessa
föreslår att kommunfullmäktige, i syfte att påskynda färdigställandet av Lindängelund, ska ge
tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att återigen möjliggöra träddonationer.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag, samt
att med hänvisning till nämnda yttrande föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen
vara besvarad.
Beslutsunderlag





Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av Lindängelund
Förslag till yttrande TN 190827 Motion om färdigställandet av Lindängelund
G-Tjänsteskrivelse TN 190827 Motion om färdigställandet av Lindängelund

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-08-27
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

I motionen föreslår John Roslund (M) och Tony Rahm (M) att kommunfullmäktige ska ge
tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att återigen möjliggöra träddonationer.
Tekniska nämnden fick 2012 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag hur Malmö
stad ska hantera donationer av träd till stadens offentliga platser (TN-GK-2012 -00349).
Bakgrunden var att staden fått in ett medborgarförslag om möjligheten till träddonationer.
Tekniska nämnden gav dåvarande gatukontoret i uppdrag att utreda förslaget (TN-2014-46).

SIGNERAD

2019-08-13

Gatukontoret föreslog vid tillfället att få i uppdrag att anordna speciella träddonations-
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arrangemang i lämpliga parker ungefär 1 ggr/år. Gatukontoret föreslogs få ansvar för att välja
platser för träddonationer, likaså lämpliga trädarter. Intresseanmälan för deltagande i
planteringsarrangemang föreslogs kunna ske kontinuerligt via Malmö stads hemsida. Priset för
att donera träd föreslogs att fastställas till 2000 kr.
Tekniska nämnden ställde sig vid tillfället positiva till att Malmöbor skulle ges möjlighet att
donera träd, detta enligt den utredning som gatukontoret tog fram. Kommunfullmäktige
beslutade 2015 att godkänna tekniska nämndens utredning om träddonationer (STK-2015-1473).
För att erbjuda Malmöbor en attraktiv, trygg och säker miljö att vistas i finns ett stort behov av
att fortsätta arbetet med att utveckla Lindängelund. Tekniska nämnden har därför gett fastighetsoch gatukontoret i uppdrag (TN-2018-4231) att ta fram en utvecklings- och åtgärdsplan med
fokus på landskapsparken. För att möjliggöra utvecklingen av parken har tekniska nämnden även
gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att återuppta arbetet med detaljplan för del av
fastigheten Lockarp 44:1 m fl (Lindängelunds rekreationsområde och Malmö botaniska trädgård)
i Lockarp Malmö.
Fastighets- och gatukontoret är positiva till initiativet om träddonationer i Lindängelund, men
anser att det i nuläget inte är aktuellt med anledning av de omfattande utredningsarbete som
pågår. Möjligheten till träddonationer kan däremot bli aktuellt längre fram i tiden.
Ansvariga

Ingrid Persson Westberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

