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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-23 kl. 08:30-11:45

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Magdalena Beck (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Torbjörn Håkansson (miljöingenjör)
Benny Nilsson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Fredrika Swedenborg (kommunikatör)
Magnus Fahl (strateg)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-06-05

Protokollet omfattar

§154
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§

154

Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020

TN-2019-1526
Sammanfattning

Kulturnämnden har skickat handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 på remiss. Bland
annat önskas svar på om tekniska nämnden anser att det åtagande som avser nämndens
verksamhet är relevant och genomförbart utifrån de utmaningar som Malmö stad står inför.
Vidare ställs frågan på vilket sätt tekniska nämnden anser att åtagandet bidrar till nämndens
måluppfyllelse och hur nämnden ställer sig till en förlängning av den gällande kulturstrategin
fram till 2021. För egen del noteras att det, efter sammanslagningen av tekniska nämndens
verksamheter till fastighets- och gatukontoret, behövs en uppdaterad arbetsmodell för arbetet
med offentlig konst. Den uppdaterade arbetsmodellen innefattar även samverkan mellan
berörda och inblandade förvaltningar i Malmö stad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt fastighets- och gatukontorets förslag samt
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att inleda arbetet med en förnyad arbetsmodell
för arbetet med offentlig konst.
Särskilda yttranden

Susanna Lundberg (V) med instämmande av Mats Billberg Johansson (V) avser att lämna in
ett särskilt yttrande, bilaga §154a.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Förslag till yttrande TN 190523 Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
KN 190327 §33 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020
Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 (remissversion)

Bilaga §154a
4

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande, Kulturstrategi 2019-2020
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019- 1526

22 § Kulturstrategin
V delar helt förvaltningens uppfattning att kulturstrategin beskriver mål och ambitioner som TN också
arbetar för. Särskilt frågan om delaktighet och inklusion i det offentliga rummet är ett viktigt syfte med
den offentliga konsten som vi i V menar att staden kan prioritera ytterligare. Med anledning av detta
vill vi påminna om ett beslut som togs under den tid då kulturnämnden leddes av en vänsterpartist,
som handlade om att alla de sju diskrimineringsgrunderna skulle behandlas i den offentliga konsten i
Malmö. Den nu pågående debatten om ett antirasistiskt minnesmonument för offer för rasistiskt våld
är ett tydligt exempel på att offentlig konst engagerar och kan verka i inkluderande syfte - eller tvärt
om med exkluderande resultat. Processerna under skapandet av ett konstverk kan vara lika talande
som konstverket självt kommer att bli.

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

