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Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-03-02

Protokollet omfattar
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Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum

KN-2018-1143
Sammanfattning

Kulturnämnden fick 2018-02-07 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupad
lokaliseringsutredning för Malmö Konstmuseum. En förvaltningsövergripande styrgrupp har
utrett tre typlokaliseringar och gör bedömningen att ett cityläge är det som skulle ge mest
positiva effekter för att Malmö ska få en attraktiv stadskärna och utvecklas som kulturstad.
Daniela Duljan Krizanec, arkitekt vid stadsbyggnadskontoret, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner ”Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum” och
översänder den till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar att första beslutsatsen ändras så att den lyder Kulturnämnden godkänner
”Lokaliseringsutredning Malmö konstmuseum” och översänder den till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Frida Trollmyr yrkar vidare att andra beslutsatsen stryks.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till beslut.
Cornelia Björklund (M) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till beslut.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till det av Frida Trollmyr reviderade förslaget till
beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler en protokollsanteckning:
’Miljöpartiet vill föra till protokollet att vi ser värdet i de synergier en citynära lokalisering
innebär, men ser ett särskilt värde i effekter som utvecklar staden. Därmed vill vi att
Rosengård står kvar som lokaliseringsalternativ i kommande utredningar".
Mirjam Katzin (V) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 1).
Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 2).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






KNAU beslut §20 Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
G-Tjänsteskrivelse - lokaliseringsutredning för nytt konstmuseum
Lokaliseringsutredning Malmö Konstmuseum 2019-08-23
Lokaliseringsutredning sammanfattning Malmö Konstmuseum 2019-08-23
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Bilaga 1

Särskilt yttrande avseende lokaliseringsutredning för ett nytt konstmuseum
Kulturnämnden 2020-02-26
Vi ställer oss bakom förslaget att överlämna vidare överväganden om
lokalisering av ett eventuellt nytt konstmuseum till kommunstyrelsen. Även
om en noggrann utredning är gjord bör det i slutändan göras en politisk
prioritering av vilka värden som bör väga tyngst i sådana överväganden. Vi
anser att sociala vinster i termer av integration, jämlikhet och välfärd bör stå
i centrum i värderingen. Därför vill vi understryka att vi anser att Rosengård
bör stå kvar som förslag för en vidare utredning. Vi vill också betona att vi
inte anser att en påkostad vidare utredning om en påkostad ny
kulturinstitution är prioriterad i tider då det politiska styret skär ned på
grundverksamheten inom kulturförvaltningen.

Mirjam Katzin, för Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 20120-02-26
Ärende 02. KN-2018-1143
Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
Sverigedemokraterna anser att den bästa platsen i Malmö för ett nytt konstmuseum skulle
vara att placera det vid triangeln. Dock så känner vi i dagsläget inte till vilka kostnader som
projektet skulle medföra. Malmös ekonomi är idag ansträngd och viktig
kommunalverksamhet är under sparbeting. Vi är tveksamma om att bygga ett nytt
konstmuseum är en korrekt satsning beaktat den ekonomiska situation som Malmö
befinner sig i. Anledningarna till att bygga ett nytt konstmuseum som tex dåligt
inomhusklimat och platsbrist har vi full förståelse för. Vi vill ändå påpeka att i staden idag
redan finns ett antal platser där konst ställs ut exempelvis konsthallen och på Malmö
museum. Malmös kulturbudget är mycket väl tilltagen jämfört med både Stockholm och
Göteborg räknat per invånare.
Sverigedemokraterna har i sin budgetreservation som presenterats i kommunfullmäktige
minskat Malmös kulturbudget. Detta anser vi är en nödvändighet i tider med en ansträngd
ekonomi.
Om vi ställs inför valet konstmuseum eller välfärd så kommer Sverigedemokraterna alltid
välja välfärd.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)

