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Omfördelning av Malmöfestivalens budget Utökat antal platser för Malmö
stads officiella nyårsfirande 2021
TN-2021-1566
Sammanfattning

Tekniska nämndens arbetsutskott tog i augusti beslut om att omfördela medel från
Malmöfestivalens driftsbudget till i ärendet föreslagna åtgärder med syfte att förstärka aktivering
och arrangemang på allmän platsmark (TN-2021-1566). I ärendet föreslogs ett utökat
nyårsfirande med genomförande på 5 platser. På två av dessa - Nyhamnen och Stortorget - har
sedan 2019 Malmö stads officiella nyårsfirande genomförts och kostnaderna hanteras därmed i
ordinarie budget. Fastighets- och gatukontoret vill revidera förslaget att gälla sammanlagt 4
platser och att firandet genomförs i form av fyrverkeri.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att med omfördelade medel ur Malmöfestivalens driftsbudget utöka
Malmö stads officiella Nyårsfirande 2021,
att uppdra åt förvaltningen att med medel ur Malmöfestivalens driftsbudget genomföra ett
utökat nyårsfirande i form av fyrverkerier till en summa av motsvarande 800 Tkr, samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra ett utökat firandet genom val av 2 nya platser; Oxie
samt Hyllie
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-19
Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-10-07
Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-10-26
Beslutet skickas till
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[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
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ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

År 2019 flyttades Malmö stads officiella nyårsfirande från piazzan utanför Malmö opera till
Nyhamnen. Den nya platsen möjliggör vid sidan av ett större, säkrare och mer kostnadseffektivt
arrangemang, ett fyrverkeri som kan betraktas av många fler, från ett stort antal platser i
anslutning till Nyhamnen; City, Dockan, Västra hamnen m.fl. Barnens nyår med tillhörande tyst
fyrverkeri på dagtid flyttades året innan (2018) från Magistratsparken till Stortorget. Båda
platserna är nu väletablerade och mycket populära besöksmål på årets sista dag. Kostnaderna för
dessa arrangemang tas ur ordinarie driftsbudget.
I anslutning till 2021 års firande föreslår Fastighets- och gatukontoret att addera ytterligare två
platser och därmed ge fler möjlighet att uppleva Malmö stads officiella nyårsfirande i anslutning
till sitt närområde och utan behov av förflyttning i staden. Nyhamnens fyrverkeri kommer även
fortsatt vara det största staden presenterar.
De nya platsvalen är baserade på 3 faktorer; säkerhet, synbarhet samt antal boende i närområde
och utgår från premissen om att fyrverkeriet ska betraktas på avstånd och inte i direkt anslutning
till avfyrningsplats. Inga trafikhindrande åtgärder behövs för att säkerställa de säkerhetsavstånd
som krävs i anslutning till avfyrande av större fyrverkeripjäser.
I ärendet (TN-2021-1566) presenterades förslag om firande på 5 platser till en summa av 1,1
Mkr, vilka avsåg täcka kostnader för tre nya platser. I föreliggande tjänsteskrivelse har Fastighetsoch gatukontoret reviderat sin ursprungsidé beroende på tidsmässig närhet till arrangemanget i
relation till upphandlingar och identifierade behov av platsanpassningar. Därav föreslås Tekniska
nämnden att gå vidare med två nya platser, inte tre, och därmed revidera summan från
ursprungliga 1,1 Mkr till som här anges 800 Tkr.
Nya platser:
Oxie – kullen vid observatoriet. Synligt för hela Oxie och Kristineberg med omnejd
Hyllie – parkeringen bakom mässan. Synligt för Hyllievång, Hyllie by, Kroksbäck, Holma och
Lindeborg
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