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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 100 000 kronor till kulturnämnden ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för det konstnärliga gestaltningsuppdraget
som framkommer i ärendet.
Beslutsunderlag









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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-05-11

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

Kulturförvaltningen fick hösten 2020 uppdraget av kulturnämnden att genomföra ett konstnärligt gestaltningsuppdrag av Elma Danielssons gärning efter att kulturnämnden yrkade bifall på
inkommit medborgarinitiativ. Malmö stads referensgrupp för offentlig konst, ”Offkonstgruppen”, förordade förslaget om ett gestaltningsuppdrag av Elma Danielsson och underströk vikten
av att den offentliga konsten ska utökas och representeras med en namngiven kvinna. Den
konstnärliga gestaltningen blir den första av sitt slag då Malmö stad tidigare inte har ett offentligt
konstverk av en namngiven kvinna.
Fördelningen av medel om 600 000 kr för den konstnärliga gestaltningen inryms i projektets föreslagna totalbudget. Ett anslag på 500 000 kr från Malmö Försköning- och planteringsförening
har tilldelats det konstnärliga gestaltningsuppdraget. De ansökta medlen om 100 000 kr från
kommunstyrelsen ska bekosta projektets administrativa delar, exempelvis kostnader kopplade till
upphandling och skissuppdrag.
Kostnader kopplade till markarbeten, så som installationsarbeten, ljussättning och konsultarvoden i samband med den projektering som behövs för att installera konstgestaltningen faller inom
kostnadsramen för fastighet- och gatukontoret samt kostnader för framtida förvaltning och underhåll.
Kulturnämnden ska enligt i kommunfullmäktige antaget reglemente, kf 1995-11-29 §211, handhar frågor rörande konstnärlig gestaltning på allmänna platser. Det sker genom att kulturnämnden begär investeringsmedel för angelägna objekt hos kommunfullmäktige.
I enlighet med Malmö stads reglementet för offentlig utsmyckning ansöker kulturnämnden om
100 000 kr från kommunstyrelsen för att säkerställa uppdraget gällande ett konstnärligt gestaltningsuppdrag av Elma Danielssons gärning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot kulturnämndens beslut och Moderaterna lämnade ett särskilt yttrande.
Stadskontoret förordar att ansökan beviljas då det bedöms angeläget att den första konstnärliga
gestaltningen av en namngiven kvinna kan genomföras. Dessutom är ansökan helt i enlighet
med Malmö stads reglemente för offentlig utsmyckning.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

