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Motion från Agneta Lindskog (KD) "Låt Raoul
Wallenbergs namn bli en del av Lunds offentliga
miljö"
Sammanfattning
Agneta Lindskog (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige
-

att en minnesplats för Raoul Wallenberg skapas i Lund
att en större gata uppkallas efter honom

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2018, § 201.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.
Agneta Lindskogs (KD) motion ”Låt Raoul Wallenbergs namn bli en
del av Lunds offentliga miljö”, inkommen den 18 september 2018.

Barnets bästa
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det är bra om
barn vet vem Raoul Wallenberg var.

Ärendet
Agneta Lindskog (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige
-

att en minnesplats för Raoul Wallenberg skapas i Lund
att en större gata uppkallas efter honom

Sammanfattningsvis framförs i motionen önskemål om att det skapas
någon form av minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund. Det kan
röra sig om ett torg, gärna med ett monument. Ytterligare alternativ
är att namnge en större gata efter honom.

Byggnadsnämnden
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande.
Nämnden föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att
fortsätta arbetet med att finna ut och namnge en lämplig plats för att
hedra Raoul Wallenberg.
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Kommunkontoret
Av byggnadsnämndens yttrande framgår att det sedan tidigare finns
ett pågående arbete i linje med motionens intentioner.
Kommunkontoret anser att motionen kan anses besvarad genom att
byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet på sätt som
nämnden har föreslagit.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att
finna ut och namnge en lämplig plats för att hedra Raoul
Wallenberg, samt
därmed anse motionen besvarad.
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