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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-24 kl. 09:00-13:30

Plats

SBK Rum 4033, Stadshuset/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Joakim Florén (enhetschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Magnus Ahlcrona (ingenjör)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-08

Protokollet omfattar

§389
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§

389

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

TN-2020-1834
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) föreslår i en motion 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.
Malmöfestivalen utvärderas kontinuerligt och prövar ständigt nya sätt för genomförandet
samt genomgår ständigt kvalitativa förbättringar i syfte att lyfta stadens kultur-, närings- och
föreningsliv. 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 den koncentrerade placeringen av festivalen utgör den ett samlat
stadsarrangemang som också uppfyller en hög säkerhetsnivå och involverar många lokala
kultur- och föreningsaktörer.
Med de motiveringar som framgår av ärendet föreslås att motionen anses vara besvarad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden
Henrik Malmberg (C) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), att Tekniska nämnden
ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden
ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt yttrande,
föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
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Henrik Malmberg (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 389a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer
(C) angående omvandling av Malmöfestivalen, STK-2020-854
Förslag till yttrande TN 201124 Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer
(C) angående omvandling av Malmöfestivalen, STK-2020-854
Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen, STK-2020-854

bilaga § 389a
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Reservation

Tekniska Nämnden 24-11-2020
Ärende 9: Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C)
angående omvandling av Malmöfestivalen, STK-2020-854
Att Malmöfestivalen ställts in 2020 öppnar upp för omtag inför framtiden. Stadens
eget utbud måste lyftas fram ännu mer. Genom åren har festivalen både varit älskad
och omstridd. För lång, för kort, för enformig, fel placering och för högljud – åsikterna
har varit många. Samtidigt lockar Malmöfestivalen många att delta, 2019 besöktes
festivalen av 1,4 miljoner människor. Det gör festivalen till en viktig besöks- och
tillväxtmotor i Öresundsregionen. Men innehållet och utformningen behöver ses över
för att bli mer lokalt förankrat.
Malmö är en fantastisk stad som har mycket att erbjuda. Centerpartiet vill se en
festival som speglar hela Malmö, med allt vad staden har att erbjuda, istället för att
koncentrera festivalen till stadskärnan behöver den spridas ut. Och externa aktörer
behöver lämna plats för malmöitisk mat, konst och kulturliv.
Centerpartiet yrkade på att bifalla motionens att-sats om att utreda hur
Malmöfestivalen kan förändras för decentraliseras och på ett tydligare sätt spegla
Malmö, involvera fler delar av staden och i större utsträckning involvera det lokala
kultur-, förenings- och näringslivet.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Henrik Malmberg
Med instämmande av
Hedvig Listrup

