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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-21 kl. 15:05-15:20

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärrring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar §§396-418
Roko Kursar §419

Justeringen

2021-07-05

Protokollet omfattar

§416
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Torbjörn Tegnhammar §§396418

Roko Kursar §419
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Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt konstmuseum
i Malmö

STK-2020-1035
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag (STK-2020-1035) att utreda och beskriva
de övergripande ekonomiska konsekvenserna för förverkligandet av ett nytt konstmuseum i
Malmö. Utredningen redovisar fyra olika alternativ för investerings- och driftskostnader som
innebär en ambitionshöjning av både verksamhet och storlek gentemot dagens situation, samt
beskriver olika teoretiskt möjliga genomförandealternativ. Utredningen konstaterar att
finansieringen av den löpande driften av stadens samlade verksamhet på sikt kommer bli en
utmaning och är en viktig faktor att ta med sig i det fortsatta arbetet. Därför bör ett fortsatt
utredningsarbetet undersöka olika nya och innovativa genomförandealternativ för att uppföra
ett nytt konstmuseum.
Kommunstyrelsen har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete kring
finansieringen av ett nytt konstmuseum med Stiftelsen för Malmö Konstmuseum.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner utredningen och ger ett fortsatt
uppdrag åt kulturnämnden att i samarbete med berörda nämnder fortsätta och fördjupa
samarbetet med Stiftelsen för Malmö konstmuseum i arbetet med att förverkliga ett nytt
konstmuseum i Malmö. Stadskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen uppdrar åt
stadskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar utreda lämpliga och innovativa
genomförandemodeller för ett nytt konstmuseum.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen och lägger informationen till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen anmodar kulturnämnden att i samarbete med berörda nämnder
fortsätta och fördjupa samarbetet med Stiftelsen för Malmö konstmuseum i arbetet
med att förverkliga ett nytt konstmuseum i Malmö.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att tillsammans med berörda
förvaltningar utreda lämpliga och innovativa genomförandemodeller för ett nytt
konstmuseum.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt
konstmuseum i Malmö
Ekonomisk konsekvensanalys av nytt konstmuseum i Malmö
Beslut KS 200603 §207 med Särskilt yttrande (SD) och (C)
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