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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:15

Plats

Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, vån 2

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Hanna Margareta Granér (V)
Lillebror Bruér (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna Gawrys (sekreterare)
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Mohammed Hechme (Planeringsekreterare)
Mats Stjernstedt (Konsthallschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar
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Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning
av Elma Danielssons gärning

KN-2019-1035
Sammanfattning

Kulturnämnden fick under 2019 in ett medborgarförslag om att upprätta en konstgestaltning
över Elma Danielssons gärning i Malmö. Malmö stads referensgrupp för offentlig konst har
behandlat frågan och kulturförvaltningen har inlett ett samarbete med fastighet- och
gatukontoret. Den konstnärliga gestaltningen kan bli Malmös första offentliga konstverk över
en namngiven kvinna och går således i linje med kulturnämndens arbete med att skapa en
bredare representation i det offentliga rummet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att avge yttrande enligt arbetsutskottets förslag.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen uppdrag att genomföra ett offentligt konstverk
över Elma Danielssons gärning i Malmö i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Lillebror Bruér (SD) yrkar avslag till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tvår förslag till beslut, dels bifall till arbetsutskottets förslag,
dels avslag till detsamma. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden har beslutat bifalla arbetsutskottet förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (muntlig reservation).
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
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§112 Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
(Efter AU) G-Konstnärlig gestaltning över Elma Danielssons gärning
(Efter AU) Förslag till yttrande
Staty av Elma Danielsson

