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Förvaltningens förslag till beslut
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- Att kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Sammanfattning
I motionen föreslår Joakim Larsson (M) och Sten Nordin (M) att
Stockholms stad namnger en plats efter en av Sveriges
stadsministrar Arvid Lindman. Förslaget är att ytan vid
Kungsträdgårdens t-baneuppgång mot Jakobsgatan är en lämplig
sådan plats.
Kulturförvaltningen ser gärna att en eventuell namngivning av
platsen som Arvid Lindmans plats, pedagogiskt kompletteras med
de allmängiltiga berättelser om bland annat rösträttens framväxt
som varit en del av Arvid Lindmans politiska gärning.
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Bakgrund
Arvid Lindman (1862 – 1936) var svensk officer, industriledare och
politiker. Han började sin karriär som sjöofficer men det är som
politiker han lämnat det tydligaste avtrycket i svensk historia. Han
var riksdagsman under tre årtionden, partiledare för Lantmannaoch borgarepartiet samt Sveriges statsminister under åren 19061911 samt 1928-1930. År 1906 föll Staaffs liberala regering, och
Lindman blev statsminister i en moderatkonservativ regering. Den
löste tills vidare rösträttsfrågan genom beslutet om allmän rösträtt
för män, enligt ”dubbelproportionalismens” princip, dvs. med
proportionella val till båda kamrarna. 1913-35 enade han som
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partiledare olika grupperingar i riksdagen i högerns
riksorganisation, Allmänna valmansförbundet. Han införde
moderna kampanjmetoder, t ex att sprida propaganda genom
valaffischer. Under en period var han VD för Iggesunds bruk och
Strömsbacka bruk. Därutöver var Lindman bland annat VD för
LKAB 1901–03 och 1904 tillträdde han som Telegrafstyrelsens
generaldirektör. Åren 1916–1925 var han styrelseordförande i
Telefonaktiebolaget L M Ericsson.
Arvid Lindman var född i Uppland och gick i skola i Härnösand.
Som politiker och industriledare bodde och verkade han i
Stockholm. I övrigt finns Arvid Lindmansgatan på Hisingen i
Göteborg.
Ärendet
I motionen föreslår Joakim Larsson (M) och Sten Nordin (M) att
Stockholms stad namnger en plats efter en av Sveriges
stadsministrar Arvid Lindman. Motionärerna föreslår vidare att
kommunfullmäktige beslutar om att uppdra till
stadsbyggnadsnämnden att namnge en plats samt att uttala att ytan
vid Kungsträdgårdens t-baneuppgång mot Jakobsgatan är en
lämplig plats. Trafiknämnden föreslås rusta upp ovan nämnda plats
att bli mer tillgänglig och inbjudande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Stadsmuseet, Medeltidsmuseet
och Stockholmia.
Förvaltningens synpunkter
Att genom namngivning av olika platser lyfta fram kvinnor och män
inom olika delar av samhällslivet anser Stadsmuseet vara ett bra sätt
att berätta om historia och historiska företeelser för alla i
Stockholm. Om namngivningen kompletteras med någon form av
berättelse och förklaring till personens liv och gärning, kopplat till
en mer allmängiltigberättelse om tiden eller då aktuella företeelser,
kan namngivning vara ett utmärkt pedagogiskt verktyg att
levandegöra stadens och, i det här fallet, rikets historia på.
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Berättelsen om Arvid Lindman rymmer intressanta och viktiga
företeelser, så som berättelsen om hur allmän rösträtt successivt
infördes i Sveriges riksdag, samt berättelsen om två av landets
viktigaste företag vid den här tiden, LM Ericsson och LKAB. (Båda
dessa företags anläggningar är utvalda av Riksantikvarieämbetet,
som 12 av Sveriges viktigaste industriminnen.) Att han stod bakom
en motion om att inrätta ett rasbiologiskt institut är någonting som
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också kan ge perspektiv på dagens och gårdagens olika synsätt på
sådant som ras, etnicitet och mänskliga rättigheter.
Kulturförvaltningen ser gärna att en eventuell namngivning av
platsen som Arvid Lindmans plats, pedagogiskt kompletteras med
de allmängiltiga berättelser om bland annat rösträttens framväxt
som varit en del av Arvid Lindmans politiska gärning.
Bilagor
Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M) om
namngivning av plats efter Arvid Lindman

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

