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Motion av Joakim Larsson (M) och Sten Nordin (M) om namngivning av plats efter
Arvid Lindman
Arvid Lindman, 1862-1936, är en av Sveriges kända statsministrar som ännu inte har någon
plats i Stockholm uppkallad efter sig. De samtida statsministrarna Hjalmar Branting och Karl
Staaff har till exempel båda uppmärksammats med en gata respektive park.
Undertecknade tycker det är en viktig markering av historien att kvinnor och män som inom
olika delar av samhällslivet varit betydelsefulla får platser i huvudstaden uppkallade efter sig.
En princip som naturligtvis måste hanteras allsidigt och varsamt.
Arvid Lindman innehade en rad framstående poster i och utanför regeringen i det offentliga
Sverige men också inom näringslivet. Hans militära bana var dock relativt kort, och
utnämningen till konteramiral i flottans reserv hängde mer ihop med tidens synsätt och hans
ansvar i regeringen.
Främst var han Sveriges statsminister åren 1906-11 samt 1928-30. Arvid Lindman var under
åren 1913-1935 ordförande i sitt partis, Allmänna Valmansförbundet senare Högerpartiet,
riksorganisation. Arvid Lindman anses vara en av föregångarna att som politiker vända sig
direkt till väljarna.
Lindman beskrivs som en politiker med principer men också som pragmatisk och med
förmåga att, på modem svenska, göra upp även med politiska motståndare. I uppsatsen om
Arvid Lindman i NE citeras Per Albin Hanssons ”ärliga tack över stridslinjema” när Lindman
1935 lämnade Riksdagen. Året efter omkom Arvid Lindman i en flygolycka i London. Han är
begravd på Norna begravningsplatsen.
Arvid Lindman bodde i Stockholm på Västra Trädgårdsgatan varför vi menar att den
underutnyttjade ytan framför Kungsträdgårdens tunnelbaneuppgång mot Jakobsgatan kan vara
en relevant plats. Den bör samtidigt rustas upp och göras mer tillgänglig.
I syfte att uppmärksamma och hedra en framstående politiker och svensk statsminister
föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:
att

uppdra till stadsbyggnadsnämnden att namnge en plats efter Arvid Lindman.

att

uttala att ytan vid Kungsträdgårdens tunnelbaneuppgång mot Jakobsgatan är en
lämplig plats.

att

uppdra till trafiknämnden att rusta upp ovan nämnda plats att bli mer inbjudande
och tillgänglig för allmänheten.

