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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 kostnärlig gestaltning och
MFF utreder den fortsatta placeringen av skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic.
Förslag till 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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Beslutet skickas till

Medborgare som inkommit med medborgarförslag angående statyn föreställande
Zlatan Ibrahimovic
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen, stadskontoret
Ärendet

2018 tog Malmö stad, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (STK-2018-972), emot en
donation av Svenska Fotbollförbundet i form av en skulptur föreställande fotbollsspelaren
Zlatan Ibrahimovic, utförd av skulptören Peter Linde. I samband med beslutet att ta emot
donationen beslutades också att Malmö stad skulle svara för kostnaden av uppförandet av
skulpturen i Malmö, samt för framtida skötselkostnader. Skulpturen, som placerades på
Stadiontorget i Malmö intill Eleda Stadion som är MFF:s hemmaarena, avtäcktes i oktober 2019.
Efter att Zlatan Ibrahimovic tillkännagjort sitt delägarskap i fotbollsklubben Hammarby IF
Fotboll utsattes skulpturen vid upprepade tillfällen för vandalism, vilket föranledde insatser från
kommunen gällande klottersanering, bevakning och sedemera också nedmontering av skulpturen. Insatserna bedöms ha kostat knappt 230 000 kronor fram tills dess att skulpturen i januari
2020 fraktades bort för att genomgå en omfattande renovering.
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 görs en summarisk
beskrivning av medborgarförslagen samt övriga initiativ som inkommit till Malmö stad gällande
skulpturen av Zlatan Ibrahimovic och dess placering på Stadiontorget.
Medborgarförslag
Det har inkommit 29 olika medborgarförslag till Malmö stad gällande skulpturen av Zlatan
Ibrahimovic och dess placering på Stadiontorget. Merparten av medborgarförslagen (26 stycken)
har identiska lydelser och syftar till att få skulpturen flyttad från Stadiontorget då placeringen
beskrivs som “ett hån mot allt som MFF som förening står för” samt att det “finns en
överhängande risk att statyn vandaliseras om den står kvar på Stadiontorget då många anser att
Ibrahimovic sviker såväl klubben som staden”.
I ett annat medborgarförslag föreslås att skulpturen ska flyttas till ett källarförråd, eller till
Stockholm, med motiveringen att “Zlatan har sålt sin själ genom att köpa in sig i en klubb i
Stockholm. Zlatan motarbetar aktivt MFF och Malmö stad”.
I ett medborgarförslag uttrycks också en stor risk för sabotage med den nuvarande placeringen,
samt att det inte längre är relevant att skulpturen står i Malmö.
Ett annat medborgarförslag är att flytta skulpturen till “ett mer lämpligt ställe som är mindre
förknippat med MFF” med motiveringen att “Hans (Zlatan Ibrahimovics) gärning för Malmö
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som stad symboliseras bättre om statyn placeras på en plats mindre förknippad med MFF”.
Initiativtagaren till ett av medborgarförslagen föreslår också att skulpturen skulle kunna ställas
“på Rosenborg”. (Stadskontoret utgår från att initiativtagaren här avser Rosengård)
Malmöinitiativ
Malmöinitiativet Skicka tillbaka Zlatans staty till Stockholm (STK-2019-1698) har vunnit 244 jaröster och har således skickats till berörd nämnd (kommunstyrelsen) som ett informationsärende. Initiativtagaren föreslår att “statyn delas upp i 30 delar och skickas till Tele2Arena,
alternativt att statyn skickas i sin helhet dit om detta inte är möjligt”. I initiativet beskrivs Zlatan
Ibrahimovics delägarskap i Hammarby IF Fotboll som ett svek, och att det finns “långt bättre
representanter för Malmö stad än de som väljer att sälja ut sig själva för ett aktiebolag i
Stockholm”.
Namninsamling
Det har, utöver medborgarförslag och Malmöinitiativ, även inkommit en namninsamling (med
8 686 underskrifter) till kommunstyrelsen (STK-2020-142) gällande att flytta Zlatanstatyn från
stadionområdet. Underskrifterna samlas under följande motivering: "På stadionområdet står det
en staty på en av Hammarbys ägare. Området är starkt förknippat Malmö FF och dess historia.
Att där står en staty på en ägare till en rivaliserande klubb till MFF är oerhört provocerande och
förargande. Statyn bör avlägsnas omgående".
Stadskontorets bedömning

Skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic har väckt uppmärksamhet och stort engagemang
både innan och efter det blev känt att Zlatan Ibrahimovic blivit delägare i Hammarby IF Fotboll.
Sedan slutet på 2019 har skulpturen utsatts för vandalism i olika former vilket föranlett att
kommunen behövt lägga betydande resurser på bevakning och renovering av skulpturen. Sedan
januari 2020 är skulpturen i sin helhet bortforslad från Stadiontorget för att genomgå en
omfattande renovering. Stadskontoret ser att besvikelsen från företrädelsevis MFF-supportrar är
stor, och inser att placeringen av skulpturen utanför MFF:s hemmastadion kan väcka starka
känslor. Detta synliggörs inte minst i de medborgarförslag och andra inititiativ som kommit till
Malmö stads kännedom. Stadskontoret vill i sammanhanget samtidigt understryka att Malmö
stad betraktar all form av vandalism och skadegörelse som oacceptabel, och att sådana
företeelser i sig inte utgör grund för att ompröva redan fattade beslut.
Skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic är en gåva från Svenska Fotbollförbundet till
Malmö stad. Skulpturen tillhör således Malmöborna, och bör därför stanna i Malmö. Då
förutsättningarna förändrats sedan beslutet fattades om att placera skulpturen på Stadiontorget
(STK-2019-730) anser dock stadskontoret att frågan om var skulpturen bör placeras efter att den
genomgått renovering bör utredas vidare av berörda nämnder och Malmö stads berednings- och
referensgrupp för offentlig konst, och att dessa återkommer till kommunstyrelsen. Stadskontoret
föreslår vidare att MFF bör konsulteras i den fortsatta utredningen av skulpturens placering.
Vidare föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen, i enlighet med stadskontorets förslag, avger
yttrande till de Malmöbor som inkommit med medborgarförslag om skulpturen.
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