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Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående motion av
Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren

STK-2017-1608
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade redan 2002, § 184, att bifalla en motion av Anneli Philipson
(V) om att undersöka förutsättningarna för att hedra Astrid Lindgrens minne genom att
uppkalla en plats i staden efter henne. Diskussioner har förts inom kommunen och med det
bolag som förvaltar rättigheterna efter Astrid Lindgren. Ett förslag på plats och utformning
av denna plats har presenterats, men förslaget har avvisats av bolaget.
Stadsbyggnadsnämnden anhåller nu om att kommunfullmäktige avslutar det uppdrag som
nämnden gavs i 2002-års beslut. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker att så
sker.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige förklarar det uppdrag kommunfullmäktige gav
stadsbyggnadsnämnden 2002, § 184, att undersöka förutsättningarna för att hedra
Astrid Lindgrens minne genom att uppkalla en plats i staden efter henne, för avslutat.
Beslutsunderlag
















G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående
motion om av Anneli Philipson (V) att hedra minnet av Astrid Lindgren
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2017-12-15 § 452
Reservation (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Tjänsteskrivelse
Yttrande
KSAU beslut 180108 §11 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden ang Motion av
Annelie Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Förtydligande angående stängning av ärende
Karta över vald plats för lekplats
Krav från Saltkråkan AB angående utformning av lekplats
Ärendet utgår §90 KSAU 180219
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående
motion av Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Ärendet utgår KSAU 191104 §598
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående
motion av Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Ärendet utgår KSAU 200928 §561
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