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Dnr 2018/0448

Sammanfattning
I en av Agneta Lindskog inlämnad motion, daterad 2018-09-14
framförs önskemål om att på något sätt skapa en minnesplats för
Raoul Wallenberg. I motionen yrkas på
- En minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund
- Att en större gata uppkallas efter honom.
Namnet Raoul Wallenberg har redan tidigare i ett annat
sammanhang diskuterats med Raoul Wallenberginstitutet, som velat
ha en gata uppkallad efter honom invid institutet.
Stadsbyggnadskontoret kommer att fortsätta arbetet med att
hantera frågan kring Raoul Wallenberg utifrån den nu inkomna
motionen och de tidigare ansatserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-02(denna
skrivelse).

Barnets bästa
Det är bra om barn vet vem Raoul Wallenberg var.

Ärendet
I en av Agneta Lindskog inlämnad motion, daterad 2018-09-14
framförs önskemål om att på något sätt skapa en minnesplats för
Raoul Wallenberg. . I motionen yrkas på
- En minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund.
- Att en större gata uppkallas efter honom.
Namnet Raoul Wallenberg har redan tidigare i ett annat
sammanhang diskuterats med Raoul Wallenberginstitutet, som velat
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ha en gata uppkallad efter honom invid institutet. Ett byte av ett
redan befintligt namn inom stadskärnan är inte aktuellt, vilket var
det som föreslogs. Det då framkomna förslaget var att namnsätta
infarten till och innergården vid Raoul Wallenberginstitutet till Raoul
Wallenbergs gränd. Namnsättningen gick inte vidare då man fann
den utvalda gatan inte representera Raoul Wallenberg på rätt sätt.
I motionen uttrycker Agneta Lindskog att det skulle vara ett torg,
gärna med ett monument och fortsätter med att det kan vara uppe på
Brunnshög.

Vad finns redan?
Som redan nämnts så finns Raoul Wallenberg Institutet i staden med
sitt namn ”Raoul Wallenberg Institute of Human Rights”.
Vid Skissernas museum finns konstverket Attachéväska R.W. som
även finns på tre andra ställen i världen.

Foto: Bengt Oberger, Källa Wikipedia.

Det vore möjligt att kanske namnsätta platsen vid statyn till Raoul
Wallenbergs plats eller liknande.
Stadsbyggnadskontoret avser fortsätta arbetet med att hantera
frågan om att hedra Raoul Wallenberg genom en lämplig
namnsättning.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att

låta Stadsbyggnadskontoret fortsätta arbetet med att finna ut
och namnge en lämplig plats för att hedra Raoul Wallenberg.
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