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Malmöinitiativet - informationsskylt på Dockan angående områdets historia
TN-2019-2784
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit om att det på Dockan saknas en informationsskylt som
berättar om områdets historia för alla besökare. Initiativtagaren föreslår att Malmö görs mera
intressant och att det informeras mer på olika platser i staden, för att lära mer för alla.
Malmöinitiativet ligger i linje med tidigare inkomna förslag och motioner från 2015 och 2017.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att bifalla initiativet,
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, i likt tidigare tekniska nämndens beslut § 251, 2017-09-26, respektive tekniska nämndens
delegation 1:s beslut § 34, 2017-05-11, ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
kulturförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, sätta upp informationstavlor
vid historiskt intressanta platser på allmän plats i Malmö. Kulturförvaltningen bör även
framgent ha uppdraget att arbeta med urvalet av platser.
Beslutsunderlag
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Malmöinitiativ - informationsskylt på Dockan angående områdets historia
G-Tjänsteskrivelse TNAU 191106 Malmöinitiativet - informationsskylt på Dockan angående
områdets historia
§34 TN Del 1 170511 Medborgarförslag - informationstavlor vid sevärdheter
Förslag till yttrande TNAU 191106 Malmöinitiativet - informationsskylt på Dockan
§251 TN 170926 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om historiska platser i Malmö
stad
Protokollsutdrag KF 180201 §17 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om historiska
platser i Malmö stad
Yttrande TN 170926 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om historiska platser i
Malmö stad, STK-2017-577
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-11-06
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet
Ärendet

Det inkomna medborgarinitiativet (EF20190056) ligger i linje med tidigare inkomna
medborgarförslag om informationstavlor vid sevärdheter i Malmö (TN-2015-2484) och motion
om historiska platser i Malmö stad (STK-2017-577 och TN-2017-1519).
Tekniska nämnden delegation 1 fattade vid sammanträde den 11 maj 2017 beslut att tillstyrka det
då inkomna medborgarförslaget (TN-2015-2484), samt att ge gatukontoret i uppdrag att,
tillsammans med kulturförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, sätta upp
informationstavlor på ett urval intressanta, allmänna platser i Malmö.
Kulturförvaltningen föreslogs då ta ansvaret för skyltarnas innehåll, medan gatukontoret
föreslogs ansvara för kostnader för layout och tryck av skyltar, införskaffande av skyltstativ, samt
uppsättning och underhåll av dessa skyltar. Uppdraget föreslogs för gatukontorets del begränsas
till informationstavlor på allmän plats. 2017 pågick även ett projekt, lett och finansierat av
Malmö förskönings- och planteringsförening, vilket syftade till att uppföra väggmonterade
skyltar som ska presentera intressanta personer, händelser och byggnader i Malmö.
Nämnden beslutade på liknande sätt när den i september 2017 yttrade sig över motion STK2017-577 - att gatukontoret skulle ges samma uppdrag, tillsammans med kulturförvaltningen och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samt att informationen skulle göras tillgänglig på
Malmö stads hemsida. Kulturförvaltningen refererade i sitt yttrande över samma motion till
projektet "Kulturstråket" och att det i detta projekt ingick planer på uppskyltning av
kulturhistoriskt intressanta platser.
Det nu inkomna medborgarinitativet lyfter återigen frågan och aktualiserar uppdraget som
nämnden tidigare givit gatukontoret, i samverkan med kulturförvaltningen och arbetsmarknadsoch socialförvaltningen.
Kulturförvaltningen upplevs inte längre aktivt driva projektet "Kulturstråket", då ingen
information om projektet t.ex. finns i den antagna Kulturstrategin 2014-2020 eller presenteras
under Kulturstrategiska satsningar på Malmö stads hemsida. Addressen kulturstraket.se pekar på
en undersida på malmotown.com, som presenterar Kulturstråket som ett antal
kulturinstitutioner inklusive Folkets Park. Ingen uppskyltning av kulturhistoriskt intressanta
platser omnämns. Det finns ej heller på Malmö förskönings- och planteringsförenings hemsida
någon information om ett avslutat eller pågående projekt, som särskilt riktar in sig på att uppföra
väggmonterade skyltar som presenterar intressanta personer, händelser eller byggnader i staden.
Ställer sig nämnden även fortsättningsvis positiv till förslagen att skylta upp ett antal intressanta
platser och att information om detta ska finnas tillgänglig på Malmös stads bör fastighets- och
gatukontoret ges ett tydligt uppdrag att samordna och koordinera detta arbete med de berörda
förvaltningarna. Till detta arbete skulle även Malmö förskönings- och planteringsförening kunna
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bidra.
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef

