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(V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
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Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade redan 2002, § 184, att bifalla en motion av Anneli Philipson (V)
om att hedra minnet av Astrid Lindgren 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 har presenterats, men förslaget har avvisats av bolaget. Stadsbyggnadsnämnden anhåller nu om att kommunfullmäktige avslutar det
uppdrag som gavs nämnden i 2002-års beslut. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker att så sker.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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
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Tjänsteskrivelse
Reservation (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2017-12-15 § 452
KSAU beslut 180108 §11 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden ang Motion av Annelie Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Krav från Saltkråkan AB angående utformning av lekplats
Förtydligande angående stängning av ärende
Karta över vald plats för lekplats
Ärendet utgår §90 KSAU 180219
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
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Kommunfullmäktige 2020-10-29
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

Vid behandlingen av motion av Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
beslutade kommunfullmäktige (§ 184/2002, bih 89/02, dnr 341/2002)

att med bifall till motionen uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, att i samråd med i ärendet angivna

nämnder och på sätt som i ärendet redovisats, undersöka förutsättningarna för att hedra Astrid Lindgrens minne genom att uppkalla en plats i staden efter henne.
Sedan dess har stadsbyggnadskontoret årligen redovisat sitt arbete med att söka verkställa
kommunfullmäktiges beslut i de årliga ärendena om redovisning av motioner som i sak bifallits
men ännu inte åtgärdats (senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2017, § 97).
Rättigheterna efter Astrid Lindgren ägs och förvaltas av Saltkråkan AB. Bolaget har i och för
sig varit mycket positivt till att Malmö stad vill namnsätta en plats i staden efter Astrid Lindgren. Bolaget har emellertid ställt utförliga krav vad gäller utformning och skötsel som måste
uppfyllas innan bolaget kunnat lämna sitt samtycke.
I de diskussioner som förts mellan stadsbyggnadskontoret och dåvarande gatukontoret har
man velat finna en plats som är central och där många människor rör sig. Ett förslag på plats
och utformning har presenterats för Saltkråkan AB. Förvaltningarna föreslog gemensamt att en
befintlig lekplats, i hörnet av Kungsgatan och Kaptensgatan, skulle kunna bli platsen till minne
av Astrid Lindgren, vilket Saltkråkan AB tyckte var en bra plats.
Efter många interna diskussioner mellan stadsbyggnadskontoret och dåvarande gatukontoret
angående bolagets krav på utformning och skötsel av lekplatsen har det dock kunnat konstateras att förvaltningarna anser att de inte kan uppfylla bolagets krav.
Det är mot denna bakgrund som stadsbyggnadsnämnden har skrivit till kommunfullmäktige
och föreslagit att ärendet bör avslutas.
Nämnden kommer dock även fortsatt att se på möjligheterna att i framtiden namnge en lämplig plats för att hedra minnet av Astrid Lindgren.
Från stadsbyggnadskontoret har inhämtats att inget ytterligare tillkommit sedan ärendet senast
utgick från arbetsutskottet 2019-11-04.
Stadskontorets bedömning

Då det har gått arton år sedan kommunfullmäktiges bifall till motionen och då rättighetsinne-
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havaren inte kunnat acceptera de förslag som utarbetats finns det enligt stadskontoret fog för
att tillstyrka stadsbyggnadsnämndens begäran om att formellt avsluta det uppdrag som kommunfullmäktige en gång gav nämnden.
Som nämnden själv skriver, så finns det möjlighet att återkomma i saken framöver.
Stadskontoret förordar därför att kommunstyrelsen tillstyrker stadsbyggnadsnämndens begäran.
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