KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 7

Tid

Måndagen den 11 mars 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Måndagen den 11 mars 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)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Nina
Röhlcke samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Birthe Andersson
(TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§7
Remissvar av motion (2012:69) från Ann Mari Engel (V) om
skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad
Dnr 1.1/5865/2012
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 i rubricerat ärende från den 15 februari 2013.
Sammanfattning
Ann Mari Engel (V) har till kommunstyrelsen lämnat in en motion om skapandet av
ett kvinnohistoriskt museum med hänvisning till att undersökningar visar att kvinnor
är kraftigt underrepresenterade i utställningar och museer. Engel föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att inleda arbetet för att etablera ett kvinnohistoriskt
museum i Stockholm och finna en lämplig plats för detta.
Kulturförvaltningen instämmer i att kvinnor och barn generellt har haft en
undanskymd plats i utställningar och på museer. Förvaltningen avstyrker dock
inrättandet av ett speciellt kvinnohistoriskt museum. Istället bör alla museer sträva
efter ett intersektionellt förhållningssätt som innefattar genus, mångfald, sociala
skillnader med mera och därmed bidra till en berikad och mer komplicerad
historieskrivning.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Tomas
Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
Att tillstyrka motionen
att därutöver anföra
Utgångspunkten för denna motion om att skapa ett kvinnohistoriskt museum i
Stockholm är att kvinnorna har en alltför underskymd plats på dagens museer,
vilket har dokumenterats bl.a. av föreningen DEA. Denna förening har under
många år arbetat för att få till stånd ett kvinnohistoriskt museum. Svaret från
politiker och ansvariga har alltid blivit att alla museer bör arbeta för att lyfta
fram kvinnor i historien. Detta är även kulturförvaltningens svar.
Verkligheten ser dock annorlunda ut och det är dags att göra något konkret för
att ändra på detta. Kvinnorna fortsätter att vara underrepresenterade och

framställas i passiva roller på landets museer.
Vi instämmer i behovet av att göra utställningar med genusperspektiv och att
alla museer bör sträva efter ett intersektionellt förhållningssätt. Detta fyller dock
inte behovet av ett centrum för att lyfta fram kvinnokampens historia och att
specifikt fokusera på kvinnohistoria.
Vi välkomnar planerna på ett kvinnohistoriskt museum i Umeå men anser att
även huvudstaden bör uppmärksamma kvinnornas historiska kamp.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria
Braun m.fl. (M), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Kvinnornas historia har alltför länge varit sorgligt eftersatt på våra museer. Vi
måste berätta om kvinnorna och deras liv och gärningar i lika hög utsträckning
som vi berättar om männen.
Som förvaltningen anför har genusbegreppet etablerats inom historieforskningen
och även inom museivärlden. Detta öppnar upp för en museipedagogik som tar
utgångspunkt i maktaspekter och som kan berätta om relationer och hierarkier
mellan könen. Det kan dock finnas anledning att parallellt med genushistorien
även fortsättningsvis framhålla kvinnohistorien, i synnerhet vad gäller äldre
tiders historia.
I Umeå arbetar man nu för att inviga Sveriges första kvinnohistoriska museum i
samband med att Umeå blir europeisk kulturhuvudstad 2014. Det är ett lovvärt
och viktigt projekt, som riskerar att störas av ett motsvarande projekt i
huvudstaden. I Stockholm har vi redan två kommunala museer som har
uppdraget att även fokusera på kvinnornas historia. Det uppdraget bör
förtydligas, och museerna bör även tillföras resurser för att skapa nya egna
utställningar – gärna med kvinnohistoriska teman.
Utöver det har Miljöpartiet föreslagit att vi bör skapa ett hus för Stockholms
kvinnor i dåtid, nutid och framtid, i ”Drottning Josefinas hus”, på
Björngårdsgatan på Södermalm.

Vid protokollet
Lena Mittal
Rätt utdraget intygar:

_________________________________

