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Motion (2016:98) av Rickard Wall (-) om att hedra
Anna Teresa Margareta ”Greta” Johansson 125
år. Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Att som svar på motionen överlämna och åberopa
kulturförvaltningens yttrande.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Sammanfattning
I motionen föreslår Rickard Wall (-) att Stockholms stad inför
hennes 125-årsdag den 9 januari 2020 på lämpligt sätt hedrar
simhopperskan Greta Johansson. Tänkbara former skulle enligt
motionären kunna vara en staty eller minnestavla.
Kulturförvaltningen finner att om en staty ska komma till stånd
måste detta ske med extern finansiering. I detta fall skulle en
skylt/plakett möjligen vara mer realiserbart. Kulturförvaltningen
föreslår i så fall att prioritering av plats och ändamål blir en del i ett
kommande skyltprogram.
Bakgrund
Anna Teresa Margareta ”Greta” Johansson tog guld i damernas
höga, raka trampolinhopp i Stockholms Olympiaden 1912. Greta
var uppvuxen på Kungsholmen. 1914 emigrerade hon till USA där
hon och hennes man kom att bidra till simhoppssportens utveckling.
I en tidigare motion föreslogs att Greta Johanssons gärning skulle
uppmärksammas genom namngivning av en del av Norr
Mälarstrand.
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Ärendet
I motionen föreslår Rickard Wall (-) att Stockholms stad inför
hennes 125-årsdag den 9 januari 2020 på lämpligt sätt hedrar
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simhopperskan Greta Johansson. Tänkbara former skulle enligt
motionären kunna vara en staty eller minnestavla.
Motionären föreslår Fullmäktige att besluta om formen för
hedersbetygelsen samt att den ska innebära kostnadsneutralitet
genom att Staden gör motsvarande minskningar i olika
genuspedagogiska projekt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Stadsmuseet, Medeltidsmuseet
och Stockholmia i samråd med Liljevalchs/Stockholm Konst.
Förvaltningens synpunkter
Kulturnämnden har i årets budget tillsammans med
Stadsbyggnadsnämndens namnberedning fått uppdraget att verka för
ett nytt skyltprogram som markerar platser där viktiga personer för
Stockholm verkat. Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen har
påbörjat en samverkan kring uppdraget.

Stockholm konst som är stadens avdelning för ny offentlig
gestaltning kan vara behjälplig med konstnärlig rådgivning.
Stockholm konst kan alltså agera stöttande i ett projekt som detta
men kan inte gå in som finansiär då Stockholm konsts extra medel
(utöver 1%-regeln) främst är riktade mot insatser i ytterstaden.
Kulturförvaltningen finner därför att om staty ska komma till stånd
måste detta ske med extern finansiering. I detta fall skulle en
skylt/plakett möjligen vara mer realiserbart. Kulturförvaltningen
föreslår i så fall att prioritering av plats och ändamål blir en del i ett
kommande skyltprogram.
Bilagor
1. Motion (2016:98) av Rickard Wall (-) om att hedra Anna
Teresa Margareta ”Greta” Johansson 125 år.

