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Medborgarförslag - etablera en urbankonsthall i Malmö
TN-2017-3230
Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med förslag om att upprätta en
urbankonsthall.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att överlämna ärendet till kulturnämnden.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 191004 Medborgarförslag – etablera en urbankonsthall i Malmö
Förslag till yttrande TNAU 191004 Medborgarförslag – etablera en urbankonsthall i Malmö
Medborgarförslag – etablera en urbankulturhall i Malmö

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-09-04
Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-10-04
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Kulturnämnden
Ärendet

Malmö stad har som anges i medborgarförslaget sedan lång tid tillbaka ställt sig positiva till
graffitti som uttrycksform och upplåtit ytor i staden för detta. Staden har också välkomnat
projektinitiativ utifrån t.ex. Artscape som genomfördes 2014. Där bör betonas att det främst är
fastighetsägare och fastighetsbolag som upplåtit brandgavlar för muralmålningar.

SIGNERAD

2019-09-26

Tekniska nämnden ansvarar för allmän platsmark och konstnärliga uttryck placerade på denna.
Institutioner och dess finansiering som konsthallar svarar kulturnämnden för. Tekniska
nämnden ser positivt på en utveckling av en urbankonsthall och graffitikonsten i stort.
Fastighets- och gatukontoret kan utgöra en samarbetspart i processen gällande utställning och
urban konstfestival där ett eller flera verk görs i det offentliga rummet. Det bör dock betonas att
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fastighets- och gatukontoret inte förfogar över fastigheter eller bygglov för dessa. Fastighets- och
gatukontoret kan som samarbetspartner bidra med vägledning och vara förespråkare.
Tekniska nämnden kan inte utge ekonomiskt bidrag till en urbankonsthall, varför ärendet också
hänförs till kulturnämnden, vars kompetensområde bättre omfattar det som medborgarförslaget
avser. Efter korrespondens med kulturförvaltningen har det klarlagts att ärendet inte tidigare
inkommit till kulturnämnden. Ärendet initierades hos tekniska nämnden redan i oktober 2017,
men bereddes inför politisk behandling först under våren 2019. Ärendet borde ha lyfts tidigare,
men har varit föremål för beredning mellan olika avdelningar.
Ansvariga

Ingrid Persson Westberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

