KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-10-15, § 5

Tid

Tisdagen den 15 oktober 2013, kl 16.00 – 16.25

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 15 oktober 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Johan Nilsson (M)
Tony Nilsson (S)

för vakant (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Mårten Castenfors § 8,
Anna-Karin Ericson, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Roger Ticoalu samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO) och borgarrådssekreteraren Jonas
Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§5
Remissvar av motion (2013:12) från Ewa Larsson (MP) om fastigheten
Stiftelsen 1
Dnr 1.1/3635/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

2

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2013.
Sammanfattning
Motionären föreslår att fastigheten Stiftelsen 1 ska kvarhålla sin ursprungliga
inriktning för och med kvinnor genom att skapa en mötesplats för kvinnor. Byggnaden
uppfördes av änkedrottning Josefina på 1870-talet och har fungerat som vårdinrättning
för kvinnor fram till 1950-talet.
Kulturförvaltningen anser att frågan om kvinnors historia och mötesplatser för kvinnor
är en angelägen sak. Stiftelsen 1 ligger inom stadens projekt ”Södermalms hjärta”.
Fastigheten förvaltas av fastighetskontoret som sedan november 2012 utreder frågan
om utveckling och renovering. Kulturförvaltningen medverkar i det arbetet genom
Stadsmuseet. Kulturförvaltningen medverkar också i visionsarbetet på Södermalm och
anser att en verksamhet som den föreslagna behöver utgå från ett tydligt uttryckt
behov hos de nämnda kvinnoorganisationerna. Ett samlat intresse från dessa när det
gäller verksamhetens inriktning och drift kan enligt förvaltningens bedömning bli en
viktig förutsättning när fastighetskontoret utreder byggnadens framtida användning.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår
(se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att bifalla motionen,
Att kulturförvaltningen tar ansvar för att samverka och söka aktuella
samarbetspartner,
Att därutöver anföra:
Miljöpartiet delar kulturförvaltningens synpunkter. Frågan om kvinnors historia
är angelägen och har diskuterats under många decennier inte minst inom
museisektorn. Trots det har utvecklingen gått oerhört långsamt och fortfarande
är det företrädesvis männens historia som skildras såväl inom museivärlden, i
populärhistoriska skildringar i litteratur och tv-program som inom den
vetenskapliga historiska forskningen. Motionen tar utgångspunkt i det problemet
och har ett skarpt förslag för att ändra på den beklämmande långsamheten i

uppvärderandet av berättelsen om kvinnornas historia. Drottning Josefinas hus i
fastigheten Stiftelsen 1 är med sin historia, sitt centrala läge och genom att
staden förfogar över fastigheten, en mycket lämplig plats att starta ett sådant
arbete och samtidigt skapa en mötesplats för Stockholms stads stolta kvinnor i
dåtid, nutid och framtid. För att förverkliga detta bör kulturförvaltningen anta en
aktiv roll och ta ansvar för att söka samarbetspartner från olika delar av
samhället bland näringslivet, kulturlivet och kvinnoorganisationer.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun
m.fl. (M).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund
(MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

