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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-17 kl. 15:00-15:10

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 Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-06-11

Protokollet omfattar

§291

Underskrifter

Sekreterare
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

291

Medborgarförslag på offentlig konst - Konstnärlig gestaltning
av Elma Danielssons gärning

STK-2021-586
Sammanfattning

Kulturförvaltningen fick hösten 2020 uppdraget av kulturnämnden att genomföra ett
konstnärligt gestaltningsuppdrag av Elma Danielssons gärning efter att kulturnämnden
yrkade bifall på inkommit medborgarinitiativ. Kulturnämnden ansöker nu om att
kommunstyrelsen anslår 100 tkr till nämnden för finansiering för det konstnärliga
gestaltningsuppdraget som framkommer i ärendet. Stadskontoret förordar att ansökan
beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 100 000 kronor till kulturnämnden ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för det konstnärliga
gestaltningsuppdraget som framkommer i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordföranden ställer bifall mot avslag till stadskontorets förslag och finner att arbetsutskottet
bifaller stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 210517 Medborgarförslag på offentlig konst Konstnärlig gestaltning av Elma Danielssons gärning
Medborgarförslag om staty av Elma Danielsson
Konstprogram Elma Danielssons gärning
Kulturnämnden beslut 210330 § 29 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 200923 § 87 med muntlig Reservation (SD)
Yttrande från kulturnämnden
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Reservation

Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17
Ärende 7. Medborgarförslag på offentlig konst – Konstnärlig gestaltning av Elma
Danielssons gärning
Moderaterna yrkade att medborgarförslaget skulle avslås.
Vi är mycket positiva till att en staty av en namngiven kvinna ur Malmös historia uppförs, däremot
ställer vi oss tveksamma till lämpligheten i att valet på motiv faller på att avbilda en socialdemokratisk
politiker.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

