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Medborgarförslag angående Statyn föreställande Zlatan
Ibrahimovic

STK-2019-1697
Sammanfattning

2018 tog Malmö stad emot en donation av Svenska Fotbollförbundet i form av en skulptur
föreställande fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Skulpturen, som placerades på
Stadiontorget i Malmö intill Eleda Stadion som är MFF:s hemmaarena, avtäcktes i oktober
2019.
Sedan Zlatan Ibrahimovics delägarskap i Hammarby IF Fotboll blev känt har ett flertal
medborgarförslag inkommit till Malmö stad gällande skulpturens placering. Förslagen har
inkommit till tekniska nämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden och har skickats till
kommunstyrelsen för samordning och behandling. I föreliggande ärende redogörs för de
medborgarförslag samt andra initiativ som kommit till Malmö stads kännedom rörande
skulpturen.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen avger yttrande till de Malmöbor som inkommit
med medborgarförslag om skulpturen i enlighet med stadskontorets förslag. Stadskontoret
föreslår vidare att berörda nämnder i samråd med stadens beredningsorgan för konstnärlig
gestaltning och MFF utreder den fortsatta placeringen av skulpturen föreställande Zlatan
Ibrahimovic.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avger, i enlighet med stadskontorets förslag, yttrande till de
Malmöbor som inkommit med medborgarförslag angående skulpturen föreställande
Zlatan Ibrahimovic.
2. Kommunstyrelsen anmodar att berörda nämnder i samråd med stadens
beredningsorgan för konstnärlig gestaltning och MFF utreder den fortsatta
placeringen av skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic, och återkommer till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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