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Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
KN-2020-4988
Sammanfattning

I en årlig rapport redovisar nämnderna till kommunfullmäktige vilka av kommunfullmäktige
godkända motioner inte har åtgärdats. Varje nämnd är skyldig att rapportera status till kommunstyrelsen och rapport ska ange orsaken till att motionen inte verkställdes.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - redovisning av motioner

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-11-16
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-01-18
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-01-26
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-03-01
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-03-09
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-03-18
Kulturnämnden 2021-03-30
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrar årligen åt kommunstyrelsen att följa upp motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats. Varje nämnd är skyldig att rapportera till kommunstyrelsen. Och rapport till kommunfullmäktige ska ange orsaken till att motionen inte verkställdes.

SIGNERAD

2021-03-11

Kulturnämnden ska verkställa fyra motioner som har bifallits av kommunfullmäktige:
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1. Motion av Percy Liedholm (M) och Stefan Lindhe (M) om konstnärlig utsmyckning på Limhamn för att hedra minnet av Herman Gotthardt, Kommunfullmäktige § 164/1998 (bih 84/98, Dnr 81/1998)
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kulturnämnden att inbjuda till tävling om utformningen av den konstnärliga utsmyckningen samt att återkomma till kommunfullmäktige med
anhållan om investeringsanslag och med redovisning av förslag till närmare utformning och
placering av konstverket.
Enligt kulturnämndens beslut 1999-03-24 ämnar kulturnämnden återkomma till kommunfullmäktige med begäran om medel för ett konstverk till Herman Gotthardts minne i samband med
beslut om ett framtida konstmuseum.
Kulturnämnden beslutade i oktober 2016 att tillsätta en utredning om konstmuseets lokalbehov
(KN § 143/2016). Förstudien blev klar sommaren 2017 och omfattar bl.a. en studie av konstsamlingens särskilda behov och unika kvaliteter, däribland Herman Gotthardts samling och insats som donator.
Kulturnämnden fick 2018-02-07 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö Konstmuseum. En förvaltningsövergripande styrgrupp (kulturförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret samt näringslivskontoret) har utrett tre geografiska typlokaliseringar i stationsnära läge; ett cityläge (Triangeln), ett stadsutvecklingsområde i ett kust/havsläge (Nyhamnen) och ett omvandlingsområde utanför centrum (Rosengårds station). Enligt styrgruppens bedömning är ett cityläge det som
skulle ge mest positiva effekter för att Malmö ska få en attraktiv stadskärna och utvecklas som
kulturstad.
I juni 2020 har kommunstyrelsen beslutat att ge stadskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett underlag för ett inriktningsbeslut som fokuserar på de ekonomiska/finansiella aspekterna av etablering av ett nytt konstmuseum i Malmö. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Fortsatt hantering av motionen kommer att ske i samband med beslut om ett framtida konstmuseum.
2. Motion av John Roslund (M och Torgny Rahm (M) om att uppmärksamma Hans
Alfredsson (STK-2017-1176, KF 2018-10-25 § 264).
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motion av John Roslund (M och Torgny Rahm (M) i
oktober 2018 och översänt beslutet till kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen har, i dialog med fastighets- och gatukontoret, påbörjat handläggningen av
ärendet. Den av kulturförvaltningen föreslagna hanteringen var att hedra minnet av Hans Alfredsson genom en skylt på ett lämpligt ställe i staden, vilket planerades att genomföras under
2020 dock har det under arbetet kommit fram att H. Alfredsson kan bäst uppmärksammas genom konstverket Way to go istället.
Way to go är en samlad plats för minnesmärken över artister med koppling till Malmö. Konstverket invigdes 2014 då 19 artister uppmärksammandes. Avsikten är att vart fjärde år komplettera verket med bortgångna artister som staden önskar hedra. År 2018 kompletterades verket med
10 nya artister. Planen är att 2022 ytterligare komplettera verket och processen med att utse vilka
artister som ska hedras är ständigt pågående: i vissa fall har staden fått upprepade önskemål om
att hedra en specifik artist och då har kulturförvaltningen detta i åtanke. Hans Alfredsson är just
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en sådan och därför kommer han förslås till juryn inför 2022 års process.
3. Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppna scener
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 204, att ge kulturnämnden i uppdrag
att göra en sammanställning över de tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang inom
nämndens ansvarsområde som är tillgängliga för tillfällig uthyrning och upplåtelse till externa
kulturaktörer och föreningar. Kommunfullmäktige beslutade vidare att i uppdraget ingår även att
ta fram ett bokningssystem med tydliga bokningsrutiner, samt att uppdraget ska redovisas inom
ett år från fullmäktiges beslut.
Arbetet med att verkställa motionen är påbörjat på kulturförvaltningen och uppdraget kommer
att återrapporteras till kommunfullmäktige inom ett år från beslutet.
4. Uppdrag att skapa "snubbelstenar" i Malmö, efter motion av Olle Schmidt (L)
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2019, §152, bifallit motion av Olle Schmidt (L) om att utreda förutsättningar om att skapa snubbelstenar i Malmö och uppdragit åt kulturnämnden att i
samråd med tekniska nämnden förverkliga intentioner med den inriktning som anges i ärendet.
Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 16 december 2020, § 121, beslutat att uppdra åt
kulturförvaltningen att initiera samtal med Forum för Levande Historia i syfte att undersöka
möjligheterna för att skapa snubbelstenar i Malmö, enligt ”Stockholmsmodellen”. Kulturnämnden beslutade vidare att uppdra åt kulturförvaltningen att, i enlighet med motionärens intentioner, uppföra skyltar för att uppmärksamma de Malmöbor och platser som har koppling till
Förintelsen. Uppdragen ska återrapporteras till kulturnämndens arbetsutskott senast 12 maj
2021.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

