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Kultur- och Fritidsnämnden

Motion - Permanenta utställningen i Kim Walls
fotspår
Marianne Pettersson (S) har 2018-11-26 till kommunfullmäktige lämnat motion
där hon yrkar att Trelleborgs kommun i samarbete med Kim Walls minnesfond tar
fram en plats där KimWall-utställningen kan visas permanent i kommunen.
Fotoutställningen "I Kim Walls fotspår" är en utställning som initierades av kulturoch fritidschefen och trelleborgskvinnan Kim Walls föräldrar. Utställningen
berättade om den duktiga och modiga journalisten Kim Wall som hade hela
världen som sitt arbetsfält och alla stora välrenommerade tidningar som sitt
forum. Utställning består av 39 displayer, monterade tre och tre i trianglar, alltså
13 stycken trekantiga skärmar. Besökarna tas med på en resa från Nord Korea i
öst till Stilla havet i väst. Bilderna ackompanjeras av korta texter hämtade ur Kims
artiklar. Under två månader sommaren 2018 besöktes utställningen på Algatan i
Trelleborg av tusentals människor. Utställning ägs av Kim Walls minnesfond. En av
avsikterna med utställningen är att visa barn och unga att även om man kommer
från en liten stad i Sverige kan man få hela världen som sitt arbetsfält.
Kultur- och fritidsförvaltningen har av kommunkansliet ombetts att yttra sig i
ärendet senast 29 april.

Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till motionen. Att få barn och
unga att våga drömma och inte begränsas är en viktig uppgift för vår kommun.
Därför borde utställningen om Kim Wall få en permanent plats i vår kommun när
den inte ställs ut på andra platser. Detta för att påminna barn och unga som
förebild och inspiration till högre studier och att våga följa sina drömmar.
Lämplig plats för utställningen får framtida utredningar i så fall ta fram, inklusive
eventuella kostnader som kan förknippas med detta.
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