Utlåtande 2017:223 RII (Dnr 106-1332/2016)

Upprätta ett minnesmärke över författaren och
människorättskämpen Katarina Taikon
Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Rasmus Jonlund m.fl. (alla L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Stockholms stad upprättar ett minnesmärke över författaren och
människorättskämpen Katarina Taikon.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, É Romani Glinda, Nationella centralförbundet Roma
International och Unga Romer. É Romani Glinda, Nationella centralförbundet
Roma International och Unga Romer har inte inkommit med svar.
Stadsbyggnadsnämnden har meddelat att de avstår från att svara på remissen.
Stadsledningskontoret poängterar att den nämnd eller bolagsstyrelse som
uppför en minnesplats bör beakta investerings-, drift och kapitalkostnad i sin
ordinarie budget.
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Kulturnämnden påpekar att Stockholms stad har inrättat ett pris till
Katarina Taikons minne och att staden även satt upp en litterär skylt tillägnad
Taikon och hennes författarskap. Kulturnämnden finner därför att om en
gestaltad minnesplats ska komma till stånd måste detta ske med extern
finansiering.
Mina synpunkter
En minnesplats av föreslagen karaktär bör initieras av en extern aktör utanför
stadens förvaltningar och nämnder. En eventuell minnesplats bör sedan
gestaltas med största respekt för initiativtagarnas intentioner.
Relaterat till frågan bör det även noteras att kulturnämnden i samarbete
med stadsbyggnadsnämndens namnberedning, i enlighet med 2017 års
budgetuppdrag, ska verka för ett nytt skyltprogram som markerar platser där
viktiga personer för Stockholm verkat.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen
Katarina Taikon
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L) om att upprätta ett
minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon
bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Katarina Taikon är en av vår tids mest uppskattade bamboksförfattare, och en mycket
betydelsefull romsk samhällsdebattör. Ett minnesmärke över Katarina Taikon skulle
både vara ett erkännande av hennes kamp för den romska minoriteten och deras
rättigheter, och ett sätt att lyfta fram en historiskt betydelsefull kvinna i stadsrummet.
Att det ansvariga borgarrådet Roger Mogert (S) inte anser detta är beklagansvärt.
Det stämmer att Stockholms stadsbibliotek har beslutat att sätta upp en skylt
tillägnad Taikon och hennes författarskap i sin serie av litterära skyltar vilket är
positivt, men vi liberaler menar att Katarina Taikons gärning dessutom förtjänar att
uppmärksammas med ett minnesmärke.
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Den manliga dominansen genom historien manifesterar sig också i stadsrummet.
När chansen finns att uppmärksamma en historiskt viktig kvinna bör den tas, och
Katarina Taikon är en av de kvinnor vars plats i Stockholms och Sveriges historia
rättfärdigar en närvaro i stadsbilden. Motionen om att upprätta ett minnesmärke över
Katarina Taikon bör därför bifallas.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.
Stockholm den 4 oktober 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Roger Mogert
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) med hänvisning till Liberalemas
reservation i borgarrådsberedningen.

3

Remissammanställning
Ärendet
I motionen föreslår Rasmus Jonlund m.fl. (alla L) att Stockholms stad
upprättar ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina
Taikon.
Motionärerna anser att ett minnesmärke både skulle vara ett erkännande av
hennes kamp för den romska minoriteten och deras rättigheter och ett sätt att
lyfta fram en historiskt betydelsefull kvinna i stadsrummet. Motionärerna
tillägger att den manliga dominansen genom historien manifesterar sig också i
stadsrummet. När chansen finns att uppmärksamma en historiskt viktig kvinna
bör den tas och Katarina Taikon är en av de kvinnor vars plats i Stockholm och
Sveriges historia rättfärdigar en närvaro i stadsbilden. Förslag till platser för
minnesmärket är i närheten av Henriksdalsberget där Katarina Taikon bodde
eller i Tantolunden där Katitzi-böckema delvis utspelar sig.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, É Romani Glinda, Nationella centralförbundet Roma
International och Unga Romer. É Romani Glinda, Nationella centralförbundet
Roma International och Unga Romer har inte inkommit med några svar.
Stadsbyggnadsnämnden har meddelat att de avstår från att svara på remissen.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret delar motionärernas beskrivning av Katarina Taikon som
bamboksförfattare och samhällsdebattör.
Ett minnesmärke eller minnesplats är som regel förknippat med både en
investerings- och driftkostnad. Den nämnd eller bolagsstyrelse som uppför en
minnesplats bör beakta investerings-, drift och kapitalkostnad i sin ordinarie budget.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2016 enligt
förslag från kulturförvaltningen:
1. 1. Att som svar på motionen överlämna och åberopa
kulturförvaltningens yttrande.
2. 2. Att kulturnämnden finner ärendet omedelbart justerat.
Reservation anfördes av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert m.fl. (alla S), Micke Seid m.fl.
(alla MP) och Ann Mari Engel (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Sofia Lundin (Fi) som instämde i det särskilda
uttalandet från Roger Mogert m.fl. (alla S), Micke Seid m.fl. (alla MP) och
Ann Mari Engel (V).
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad har inrättat ett pris till Katarina Taikons minne. Staden har också
beslutat sätta upp en litterär skylt tillägnad Taikon och hennes författarskap.
Kulturförvaltningen anser att om ett minnesmärke skulle bli aktuellt bör det kunna
vara i marken utifrån den romska flaggan - alltså en symbol i vidare mening.
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 en gestaltad minnesplats ska komma till
stånd måste detta ske med extern finansiering.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Kulturnämnd
Reservation anfördes av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L) enligt följande.
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra
Katarina Taikon är en av vår tids mest uppskattade bamboksförfattare, och en mycket
betydelsefull romsk samhällsdebattör. Ett minnesmärke över Katarina Taikon skulle
både vara ett erkännande av hennes kamp för den romska minoriteten och deras
rättigheter, och ett sätt att lyfta fram en historiskt betydelsefull kvinna i stadsrummet.
Stockholms stadsbibliotek har beslutat att sätta upp en skylt tillägnad Taikon och
hennes författarskap i sin serie av litterära skyltar vilket är positivt, men vi liberaler
menar att Katarina Taikons gärning dessutom förtjänar att uppmärksammas med ett
minnesmärke.
Den manliga dominansen genom historien manifesterar sig också i stadsrummet.
När chansen finns att uppmärksamma en historiskt viktig kvinna bör den tas, och
Katarina Taikon är en av de kvinnor vars plats i Stockholms och Sveriges historia
rättfärdigar en närvaro i stadsbilden. Motionen om att upprätta ett minnesmärke över
Katarina Taikon bör därför tillstyrkas.

Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert m.fl. (alla S), Micke Seid m.fl.
(alla MP) och Ann Mari Engel (V) enligt följande.
Vi instämmer i kulturförvaltningen bedömning om att en minnesplats av föreslagen
karaktär bör initieras av en extern aktör utanför stadens förvaltningar och nämnder. En
eventuell minnesplats bör sedan gestaltas med största respekt för initiativtagarnas
intentioner. Relaterat till frågan vill vi även uppmärksamma att kulturnämnden, i
enlighet med 2017 års budgetuppdrag, ska samarbete med stadsbyggnadsnämndens
namnberedning och verka för ett nytt skyltprogram som markerar platser där viktiga
personer för Stockholm verkat.
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