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Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum

STK-2020-427
Sammanfattning

Kulturnämnden konstaterar i sin behandling av kommunstyrelsens uppdrag om att fördjupa
lokaliseringsalternativen (STK-2017-1433) för ett nytt konstmuseum i Malmö att alla de tre
typlokaliseringar (cityläge, stadsutvecklingsområde i ett kust/havsläge samt ett
omvandlingsområde utanför centrum) som utretts är lämpliga utifrån olika aspekter.
Kulturnämnden godkände vid sitt möte den 26 februari 2020 ”Lokaliseringsutredning Malmö
konstmuseum” och skickade den till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Behovet av nya lokaler och olika lokaliseringsalternativ har konstaterats i tidigare utredningar,
men konsekvensanalys, finansieringsmodeller, finansieringskällor, ekonomiska kalkyler, etc.
har inte ingått i de utredningar som gjorts. Stadskontoret föreslår ett nytt uppdrag i syfte att ta
fram beslutsunderlag som bygger på de hittills genomförda utredningarna och fokuserar på
de ekonomiska/finansiell aspekterna för att driva processen framåt i förverkligandet av
konstmuseet. I uppdraget ligger att utreda och beskriva de övergripande ekonomiska
konsekvenserna av de förslag som tidigare utredningar har lagt fram. Utredningen föreslås
ledas av kommunstyrelsen (stadskontoret) och genomföras tillsammans med berörda
nämnder/förvaltningar. Utredningen ska fokusera på förutsättningar för två olika alternativ
för etablering av ett nytt konstmuseum, i ett cityläge och i ett omvandlingsområde utanför
centrum. Stadskontoret har även tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för ett samarbete
kring finansieringen av ett nytt konstmuseum i Malmö med Stiftelsen för Malmö
Konstmuseum. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i enlighet med vad som framförs i
ärendet, tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett underlag för ett
inriktningsbeslut som fokuserar på de ekonomiska/finansiella aspekterna av
etablering av ett nytt konstmuseum i Malmö. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
2. Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring med Stiftelsen för Malmö
konstmuseum för ett samarbete om finansiering av ett nytt konstmuseum i Malmö.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö
konstmuseum
Avsiktsförklaring om konstmuseum i Malmö
Kulturnämnden beslut 200226 § 11 med Särskilt yttrande (V) och (SD)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Lokaliseringsutredning sammanfattning, Malmö Konstmuseum 2019-08-23
Lokaliseringsutredning Malmö Konstmuseum 2019-08-23
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