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Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen
STK-2020-854
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) har inkommit med en motion med förslag att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att utreda hur Malmöfestivalen kan förändras
för att decentraliseras och på ett tydligare sätt spegla Malmö, involvera fler delar av staden och i
större utsträckning involvera det lokala kultur-, förenings- och näringslivet.
Motionen har remitterats till fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret förordar mot bakgrund av vad som redovisas från tekniska nämnden att motionen ska avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) och Anton Sauers (C) motion angående
omvandling av Malmöfestivalen.

Beslutsunderlag










Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av Malmöfestivalen
Remissvar från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 201112 § 165
Remissvar från Kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 201124 § 104 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 389 med Reservation (C) och muntlig Reservation (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C)
angående omvandling av Malmöfestivalen

Beslutsplanering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Kommunfullmäktige 2021-06-23
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Beslutet skickas till

Motionärerna
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Ärendet

Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) har inkommit med en motion med förslag att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att utreda hur Malmöfestivalen kan förändras
för att decentraliseras och på ett tydligare sätt spegla Malmö, involvera fler delar av staden och i
större utsträckning involvera det lokala kultur- och förenings- och näringslivet.
I beredningen av ärendet har fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden inkommit
med yttrande.

Fritidsnämndens yttrande
Fritidsnämnden är positiv till att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda Malmöfestivalen
enligt motionärernas förslag. Fritidsnämnden vill dock betona vikten av att föreningslivet, särskilt de som aktiverar barn och unga, blir en fortsatt del av festivalen. Fritidsnämnden ser gärna
att föreningslivet blir delaktiga i utvecklingsarbetet. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen.

Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden ställer sig positiv till en utveckling av Malmöfestivalen, och föreslår att uppdraget till tekniska nämnden ska breddas så att formerna för festivalen ska ske i samverkan med kulturnämnden och övriga berörda nämnder. Kulturnämndens nära samarbete med det fria kulturlivet samt egna produktioner kan vara en tillgång i denna process. Kulturnämndens bedömning
är att det viktigt att Malmöfestivalen även i fortsättningen ska kunna erbjuda ett brett utbud av
upplevelser. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden redogör för att Malmöfestivalens genomförande kontinuerligt utvärderas och
genom åren har prövat nya sätt för genomförandet samt ständigt genomgår kvalitativa förbättringar i syfte att lyfta stadens kultur-, närings- och föreningsliv. Med den koncentrerade centrala
placeringen av festivalen utgör den ett samlat stadsarrangemang som också uppfyller en hög säkerhetsnivå och involverar många lokala kultur- och föreningsaktörer. En decentraliserad festival
skulle innebära risken att tappa den stora breda publiken och påverka besöksnäringen och därmed även de stora ekonomiska intäkter som festivalen genererar.
Med de motiveringar som framgår av ärendet föreslås att motionen anses vara besvarad.
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
bifalla motionen. Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla motionen.

Stadskontorets bedömning
Stadskontoret anser att det är viktigt att Malmöfestivalen kontinuerligt utvecklas och förbättras
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och att berörda nämnder, civilsamhället och stadens näringsliv är involverade i ett sådant utvecklingsarbete.
Det är stadskontorets uppfattning att tekniska nämnden på ett bra sätt redogör för hur Malmöfestivalen följs upp, utvecklas samt kvalitativt kontinuerligt förbättras. Ett alternativ enligt stadskontorets mening är att omstöpa festivalen i sin helhet. Detta bedöms dock som mycket kostsamt och med hänsyn till kraftigt ökade kostnader är det då enligt stadskontoret bedömning inte
ekonomiskt försvarbart att genomföra festivalen.
Stadskontoret förordar mot bakgrund av vad som redovisas från tekniska nämnden att motionen
ska avslås.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

