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§8
Stöd till Stockholms Kvinnohistoriska
Dnr 6.1/1865/2018
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Att godkänna kulturförvaltningens förslag om kultur- och
utvecklingsstöd i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2) Att förklara beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2018-06-01
Sammanfattning

I budget för 2018 står det att ¨Ett nytt kvinnohistoriskt museum,
en fysisk mötesplats med fokus på frågor kring genus,
jämställdhet och jämlikhet, ska utvecklas och etableras i
samarbete med kommunala, ideella och andra aktörer.¨
Kulturförvaltningen har engagerat Lina Thomsgård för att utreda
möjligheterna för att etablera ett nytt Kvinnohistoriskt museum
samt för att ta fram ett fungerande koncept med lämplig part,
utforma ett upplägg och en affärsmodell för en framtida
verksamhet. Som ett led i arbetet bildades i april 2018 en
förening med syfte att etablera, utveckla och driva en publik
verksamhet som kallas Stockholms Kvinnohistoriska. Föreningen
har inkommit med en ansökan om utvecklingsstöd och en
ansökan om ett treårigt kulturstöd för 2018-2020.
Förvaltningen bedömer att den verksamhet som ska etableras och
utvecklas håller hög konstnärlig kvalitet, kommer nå en stor
målgrupp, är nyskapande samt ger goda förutsättningar att arbeta
med frågor kring genus, jämställdhet och jämlikhet.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar ett flerårigt
stöd till Stockholms Kvinnohistoriska enligt följande:
- Utvecklingsstöd om 3.5 mnkr kronor för 2018
- Kulturstöd om 0.5 mnkr för 2018
- Kulturstöd om 5 mnkr för 2019 och 5 mnkr för 2020.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen
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1) Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), Micke Seid m.fl.
(MP) och Ann Mari Engel m.fl. (V) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) föreslår att
nämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag
och att därutöver anföra följande:
Kvinnors historia och roll i Stockholms historia förtjänar att
uppmärksammas. Historien kan och ska inte läggas till rätta
- men den ska synliggöras. Liberalerna har motsatt sig
vänstermajoritetens idéer om ett särskilt kvinnohistoriskt
museum. Vi anser inte att det är en kommunal och politisk
uppgift att skapa ett särskilt museum där man ska separera
och försöka rättvist och allsidigt beskriva halva
mänsklighetens historia. Det perspektivet måste och ska
finnas i alla relevanta verksamheter inklusive våra museer.
Det är därför med glädje vi tar del av ansökan från
Stockholms kvinnohistoriska. Deras initiativ, byggt på
samverkan och att genom nya perspektiv, program och
projekt liksom med nya former av museiupplevelser skapa
mervärde utifrån befintlig kunskap och befintliga
samlingar, är mycket intressant. Vi kommer noggrant att
följa utvecklingen av konceptet.
Som liberaler anser vi dock att det inte är politikens uppgift
att besluta om enskilda stöd till enskilda aktörer.
Stockholms kvinnohistoriska handlar förvisso mer om ett
koncept för att tillgängliggöra och skapa en ny slags
museiinfrastruktur. Ansökan behandlas emellertid inom
kulturstödssystemet som bör står fritt från politisk
detaljstyrning och påverkan i enskilda konstnärliga
avgöranden. Vi väljer att i detta fall bifalla en god idé, men
samtidigt att understryka att kulturen borde stå fri från
politisk detaljstyrning.
3) Sophia Granswed Baat m.fl. (M) föreslår att
kulturnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag
till beslut och att därutöver anföra följande:
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Kvinnors historia och roll i Stockholms historia förtjänar att
uppmärksammas, men vi motsätter oss den S-ledda
majoritetens idé om ett särskilt kvinnohistoriskt museum.
Vi anser inte att det är en kommunal uppgift att skapa ett
särskilt museum där man ska beskriva halva
mänsklighetens historia, utan att detta bör göras inom
ramen för befintliga museers verksamhet.
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Inte heller anser vi att det är en kommunal uppgift att starta
föreningar med syfte att driva den S-ledda majoritetens
politik. Även om flera delar av föreningens tilltänkta arbete
må vara bra, anser vi att tillvägagångssättet lämnar mycket
i övrigt att önska.
Beslutsgång

Ordförande Emilia Bjuggren (S) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Emilia Bjuggren m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari
Engel m.fl. (V).
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed Baat m.fl. (M)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sina respektive
förslag.
Ersättaryttrande

Pelle Thörnberg (C) instämmer i förslag till beslut från vice
ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L).
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