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Interpellation - byt ut ordföranden i
styrgruppen för kvinnohistoriskt museum
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Sven-Olov Edvinsson, Lennart Holmlund, Lasse
Jacobson, Ulla Lövgren, Jan-Olov Carlsson, Patrik Brännberg, Mattias
Larsson, Anders Ågren, Veronica Kerr, Nasser Mosleh, Ulrica
Westerlund, Örjan Mikaelsson och Tamara Spiric beslutar
kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Sven-Olov Edvinsson
(C) följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
Idag nåddes vi av följande meddelande:
Jag vill informera er om att jag slutar som projektledare för
Kvinnohistoriskt museum.
Bakgrunden till att jag avlutar mitt uppdrag är att jag inte har styrgruppens
ordförandes förtroende att leda projektet.
Det uppdrag som jag tackade ja till i oktober 2011 var att projektleda
uppstarten av ett kvinnohistoriskt museum som ska vara en nationell
angelägenhet – att lägga grunden för en ny kulturinstitution.
För att lyckas med ett projekt med denna höga ambitionsnivå och
tidsmässigt snäva deadline är det avgörande att den som leder projektet har
förtroende och utrymme att göra bedömningar och fatta beslut. För mig är
också principen om ”armlängds avstånd” för att undvika politisk styrning
av kulturens innehåll central. Dessa två aspekter har under processen
kommit upp i flera samtal, där det inte varit möjligt att nå en samsyn.
Eftersom jag inte längre har styrgruppens ordförandes förtroende, gör jag
bedömningen att det inte är möjligt för mig att verkställa mitt uppdrag.
Jag har föreslagit för min närmaste chef att jag avslutar min anställning
den 31 mars och att jag använder tiden fram till dess för att avsluta och
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slutredovisa det delprojektet som finansieras av Tillväxtverket, samt
förbereder förslag för beslut i de frågor som finns på dagordningen inför
mötet den 1 mars.
Självklart kommer jag att göra mitt yttersta för att överlämningen sker på
bästa möjliga sätt till den person som kommer att ta över efter mig.
Har du några frågor är du välkommen att ringa eller skriva till mig.
Vänliga hälsningar/Charlotta Gustafsson Projektledare
Jag uppfattar att Charlotta Gustafssons avhopp som en direkt protest mot
ordförandes hårdföra politiska styrning av det kulturella innehållet. Det är
särskilt allvarligt när det drabbar ett kulturprojekt. Jag hoppas att
Charlotta Gustafsson kan fortsätta som projektledare. Som jag ser det är
den bästa lösningen att styrgruppens ordförande avsättes genom ett
misstroende. Ansvaret för projektet kan flyttas till en helt ny organisation.
Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
Är du beredd att överföra ansvaret för projektet Kvinnohistoriskt
museum till en annan organisation under kommunstyrelsen?
Kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund (S), lämnar
följande skriftliga svar:
Jag anser inte att det behövs någon överföring av projektet till någon ny
organisation. Den viktigaste uppgiften är nu att arbetet tar fart med att
finna den fasta organisationen som ska leda kvinnohistoriska museet i
framtiden. Styrgruppen har till uppgift att finna den framtida
organisationsformen och om jag är rätt informerad så har man redan börjat
diskussionen om att anställa den framtida verksamhetsledaren.
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