Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-03-15

1 (3)
Diarienummer

KS 2019/0197

Emma Mesan

Kommunfullmäktige

046-355949
emma.mesan@lund.se

Motion "Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt"
Sammanfattning
Maja Grubelic (FI) m.fl. yrkar i en motion att Lunds kommun
uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående tilldela ansvar för
firandet till lämplig funktion.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2019.
Maja Grubelics (FI) m.fl. motion ”Uppmärksamma 100 år av kvinnlig
rösträtt” inkommen den 4 mars 2019.

Barnets bästa
Det är till barns bästa att få kunskap om vår demokratis historia.

Ärendet
Motionen
Maja Grubelic (FI) m.fl. yrkar i en motion att Lunds kommun
uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående tilldela ansvar för
firandet till lämplig funktion.
De anför i huvudsak följande. År 2019 har de flesta kvinnor i Sverige
haft rösträtt i hundra år. Feministiskt initiativ anser att det är något
som bör uppmärksammas med såväl pompa och ståt som med
historisk folkbildning av hur vägen dit sett ut och det faktum att det
finns medborgare i Sverige som inte fick denna rättighet förrän
många år senare. Vi ser anledning till flera kommande tillfällen att
fira rösträtt för alla men ser det som givet att just denna milstolpe
uppmärksammas. I samband med detta firande önskar vi också att
även det sista beslutet som gav en allmän rösträtt för samtliga
medborgare över 18 år uppmärksammas då det 2019 även är 30 år
sedan myndighetskravet avskaffades. Lämpliga att ansvara för
firandet kan vara kommunens demokratiutvecklare samt kultur- och
fritidsnämnden som har särskild kunskap om bildande och kulturella
evenemang.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen anför följande. Under år 2018
uppmärksammade stadsbiblioteket den kvinnliga rösträtten med två
stycken föreläsningar; en monologföreställning ”Föregångerskan”
som handlade om en tidig förespråkare för kvinnlig rösträtt och
Barbro Hedvall som talade om kvinnors rösträtt och ”vår rättmätiga
plats”.
Det finns inte några planer på ytterligare uppmärksammande av
allmän och lika rösträtt redan i år utan det kan göras mer
genomtänkt och bättre att i stället fira när det första valet
genomfördes med allmän och lika rösträtt, nämligen 1921. En
fundering finns därför att under det år som Stadshallen ska
återinvigas, 2021, låta detta tema genomsyra hela det första året i
den nyrenoverade anläggningen. Huset har historiskt varit en arena
för politiska möten och kommer fortsatt att vara så. Att tematiskt
låta en rad aktiviteter kopplas till att allas röst är lika mycket värd,
alla har rätt att höras genom att gestalta detta på olika sätt, skulle
kunna bli en stark manifestation genom olika uttryck. Det kan vara
en utställning, sång, dans teater, tematiska föreläsningar, workshops,
uppmärksammande av kvinnor och män som arbetade för detta etc.
Att få till en utställning/manifestation på det professionella sätt som
frågan är värd kräver en längre planering och en riktigt genomtänkt
gestaltning.
Kommunkontorets kommentar
Som framkommit har den kvinnliga rösträtten uppmärksammats
med föreläsningar och det finns redan tankar kring ytterligare
uppmärksammande av rösträtten år 2021.
Kommunkontoret föreslår att motionen ska anses besvarad genom
vad kultur- och fritidsförvaltningen anfört.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad genom vad kultur- och
fritidsförvaltningen anfört.
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