Utlåtande 2017:224 RII (Dnr 106-1339/2016)

Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson
125 år
Motion (2016:98) av Rickard Wall (-)

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

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Rickard Wall (-) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera arbetet med att ta fram ett
förslag på hur staden kan hedra simhopparen och OS-guldmedaljören Greta
Johansson i samband med att det den 9 januari 2020 är 125 år sedan hennes
födelse. Motionären föreslår också att projektet finansieras genom besparingar
inom olika genuspedagogiska projekt i staden.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden och
kulturnämnden.
Stadsledningskontoret instämmer i kulturnämndens förslag om att ett
eventuellt uppförande gällande prioritering av plats och ändamål kan beaktas
inom ramen för det kommande skyltprogrammet.

1

Idrottsnämnden anser att Greta Johanssons insatser gör henne till en person
som skulle kunna komma i fråga för någon form av hedrande eller
uppmärksammande.
Kulturnämnden anser 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.
Mina synpunkter
Jag instämmer i stadsledningskontorets 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 dessa initiativtagares 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.
Bilaga
Motion av Rickard Wall (-) om att hedra ATM "Greta" Johansson 125 år
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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
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Remissammanställning
Ärendet
I motionen föreslår Rickard Wall (-) att Stockholms stad inför hennes 125årsdag den 9 januari 2020 på lämpligt sätt hedrar simhopperskan Greta
Johansson. Tänkbara former skulle enligt motionären kunna vara en staty eller
minnestavla.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om formen för
hedersbetygelsen samt att den ska innebära kostnadsneutralitet genom att
staden gör motsvarande minskningar i olika genuspedagogiska projekt.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden och
kulturnämnden.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Greta Johansson är som motionären beskriver en betydelsefull person inom svensk
idrottshistoria eftersom hon var den första svenska kvinnliga guldmedaljören i ett
olympiskt spel. Hon kom också att betyda mycket för simhoppningens utveckling
internationellt. Greta Johansson kan därför med fog betraktas som en person vars
minne skulle kunna hedras på något sätt. Staden arbetar brett med jämställdhetsfrågor
där genuspedagogiken är central. Att en satsning för att hedra en framstående
kvinnlig idrottsprofil skulle göras på bekostnad av olika genuspedagogiska projekt
inom staden bedöms inte att ligga i linje med kommunfullmäktiges mål 4.1
Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.
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. Stadsbyggnadsnämnden och
kulturnämnden har påbörjat en samverkan kring uppdraget. Stadsledningskontoret
har samsyn i kulturnämnds förslag om att ett eventuellt uppförande gällande
prioritering av plats och ändamål kan beaktas inom ramen för det kommande
skyltprogrammet.
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Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
beslutar att motionen (2016:98) anses besvarad med vad som anförs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 april 2017 att som
svar på motionen överlämna och åberopa idrottsförvaltningens yttrande.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Greta Johansson är som motionären beskriver en betydelsefull per-son inom svensk
idrottshistoria eftersom hon var den första svenska kvinnliga guldmedaljören i ett
olympiskt spel. Hon kom också att betyda mycket för simhoppningens utveckling
internationellt, främst i USA. Greta var dessutom en duktig simmare, med både
svenska rekord och SM-tecken på meritlistan. Hon blev 1973 invald i Inter-national
Swimming Hall of Fame.
Greta Johansson kan därför med fog betraktas som en person vars minne skulle
kunna hedras på något sätt. Idrottsförvaltningen har däremot inte i uppdrag att besluta
om eller genomföra officiella uppmärksammanden eller hedranden av olika
framstående personer för stadens räkning. Därför avstår förvaltningen från att i detta
tjänsteutlåtande ta ställning till om, och i så fall hur, ett sådant upp-märksammande
skulle kunna genomföras.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 april 2017 att som
svar på motionen överlämna och åberopa kulturförvaltningens yttrande.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
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
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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.
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